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Із хмар, що вІд кІлькох лІт чорними клубами
збиралися на полІтичному небозводІ Европи, вдарив першия rplM: у СараєвІ, столицІ австрійської
провІнції Боснії, зrинули вІд куль сербськоrо революцІонера Прінцlпа австрійський престолонаслlдник архикнязь Фердинанд І йеге дружина СофІя.
ПІсля nepworo rpoMy звІявся світовий буревІй, що струснув в основах усІми европейськими
державами й народами. ОднІ з них змів із лиця
землІ, іншl воскресив. Одним народам кинув золоте яблуко свободи, в Інwих роздув Іскру бажання волІ.
РоздІлена кордоном на дві половини стрепенулась вІд бурунноrо подуву війни й Українська
Земля. На її заходІ, на rалицькому небозводІ, рука
yKpaїHcbKoro народу оrненними буквами писала
три величнІ слова: УкраїнськІ СІчові СтрІльцІ.
УкраїнськІ СІчовІ Стрільці - це вицвіт І заверwення першої доби rалицько-українськоrо
вІдродження.
BorOHb свІтової війни спалахнув у часі, коли
Галичина на кожнІй ділянці свеге національно-суспlльноrо життя зробила великий поступ. Пlсл,.
cyMHoro передновку 60-тих та 70-тих рокІв розцвІлося життя Галицької Волости. Розвинулась українська полІтична преса, народнє wкlльництво, зорl'анlзовано тисячі читалень, кооператив та сlльськоrосподарських
кружкІв.
КультурнІ й економІчнІ
установи були в розrонl дІяльности. До теге BCboro

Дійwли rалицькІ Українці
без чужої допомоrи
і пяше завдяки своїй працІ та витревалости. Осяrи
давали почуття сили. До розбудження мас причинились у великІй мІрІ українськІ політичнІ партії,
що в боротьбі з ворожими течІями оформили політичний свІтоrляд
народу. МоскоФlльство,
ця
важка HeAyra наревньеге орl'анlзму, уступало перед розбудженою
стихІєю назрlваючоrо україн·
еькеге нацІоналізму.
Московським царатом, що став потуrою на
побоєвищl Полтави, стрясла революція 1905 р. Во.;а
спалахнула внаслідок nporpaHoї війни з Японцями.
РосІйська деспотія, що нищила кожний
прояв
української
національної окреміwности,
не знищила рідної культури та живеге
слова. Нова
хвиля національно - культурноrо
відродження
на
Придніпрянщині
скрlпила
духовий
звязок
мІж
обома вітками народу, rоловно на полі лІтературної творчости й наукової праці.
В часі цьоrо розквіту Галичина покривається
також мережою пожарничо-руханкових
товариств
))СоколіВII і ))СічеЙІІ, в яких українська молодь
учиться жертвенности, відваrи та карности. Перwе
сокlпьське товариство засновано у ЛьвовІ в р. 1894
за почином інж. В. Напрнего. Перwу ))СіЧІ( оснував
1900 р. орl'анlзатор січовоrо руху д_р К. ТрИ{lЬОВський, У селІ Завалю, енягннеькеге повІту. Перед
самою свІтовою війною працювало в ГаличинІ
около 900 сокlльських rнlзд І поверх тисячки ))СІ-

чей ес. Цей орl'анlзацlйний рух захопив також Буковину. Це вже була сила, що хотІла проявити себе
у зБІрних виступах. Висловом цьоrо були П081тов.І
та окружнІ

Інж. ВаСl1nЬНагірний.
оСНОВНИК

орrанізатор
ШИЙ

Сі~ей

голова
Січового

і пер-

т-ва

і перший

Українського

»СОКІЛ«

голова

»Соко па Батька«.

Союзу.

СОКОЛИ

в поході,

Стрий 1909.

здвиrи.

В 1908 р. Австро-Уrорщина
припучила до
себе Боснію, окуповану ще 1818 р. Шум з цьоrо
приводу, що зірвався у свІтовій пресі, напруження
між Росією та АвстрІєю, частинна мобілізацІя тих
держав
виявили
недвозначно
наміри
царату
також щодо Галичини, як тодішноrо
Піємонту
українськоrо націоналізму. ВсІ відчували, що в разІ
зудару Українці мусять стати активними в оборонІ
свеге істнування. Свідомість цьоrо викликала у деякої частини української
молоді потребу перевірки поrлядів на дотеперішні тактичні способи політичної боротьби та разом з тим І на вІдношення
до мілітаризму.
Ця молодь починає орl'анізуватись по пластових rypTKax, в яких ознайомлюється
з військовою літературою та вІйськовим ділом.
ЛьвівськІ
ученики
середнІх
шкіл
орl'анізують
у 1911 р. перший тайний військовий rypToK »йпвст«
З метою військовоrо
вишколу. Йоrо основниками
та діяльними чпенами були відомі пізніше старшини У. С. С. І. Чмола, В. Кучабський, о. Кучерішка, П. Франко, о. Степанівна, о. Яримович та
Р. Сушко. Від геге rypTa виїхали пізніше, в 1913 р.
Семець і ще кіпькох до Київа. Їх завданням бупо
пропаl'увати між придніпрянською
моподю ідею
моподі студенти Лизанівський, Юпlян Охримович.
збройної боротьби. М. ін. за їх почином у березні
1914 р. українське студентство Києва демонструвало вперше під жовто-бпакитними
прапорами
з приводу ШевченкІвських свят.
Деякий вплив на початки українськоrо
вІйеьневеге руху мапи також попьськl військові орІ'анlзації. Серед польськоrо rромадянства традицІя боротьби з царатом бупа живІ ща, як у нас. Ветерани повстанці 1863 р., попьська література.
ппястичне мистецтво оживпювапи минупе та поривапи молодь до боротьби за самостійність. Зокрема вІдомий ревопюціонер, померший маршал
Попьщl, Йосиф Піпсудский, дав почин до створення
перших вІйськових орl'анізацій, що у скорому часі
охопипи цІпу Гапичину і стапи справжнім вІйськовим поrотlвпям попьських визвопьницьких Ідей.
В 1911 р. вибухає бапканська війна, в якІй переможці Бопrари, Серби та Чорноrорці вlдібрапи
вІд Туреччини решту своїх земепь. Ця вІйна зрушипа знову міжнародн,ій спокій та в поневолених
народІв розоrнипа бажання вопі.

Посвячення

Січовоrо

прапору

в Чернівцях.

З приводу цих подІй, дня 1-ro rрудня 1911 р.
вІдбувся зїзд українських
нота блІв та виріWИВ,
що в разІ збройноrо зудару мІж Австрl'Ю й Росією український нарІд стане проти росІйської Ім-

перії. Такуж ухвалу приняли 14·го грудня збори
українського жіноцтва.
Небаром гурт львівських політичних діячів
рішив У висліді тих заяв приступити до орl'анізацїі
військових товариств. Для цього засновано навіть
міжпартінний комітет, та він через політично-ідеольоl'ічні непорозуміння розійшовся небаром з нічим. З мертвої точки рушив справу українських
аійсьнсвих товариств д_р К. Трипьовсьний, якому
вдалося затвердити в галицькому намісництві статут військового товариства, що був уподібнений до
статуту тодішнього польського »Сгшепьца«.
Таким чином добуто правну основу для української військової акції.
Перше українське військове товариство під
назвою »Січові Стріпьц!« засновано у Львові в березні 1913 р. Головою товариства став д_р В. Старееепьськнй. Незабаром повстали подібні товариства також у краю. Вони творилися звичайно як
окремі секції при місцевих »СічаХІІ або »Сенопах«.

Вправ" СіЧО8"ків крісам".
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Чималий ідеОЛЬОl'ічний вплив на настрої тодішньої молоді мав д_р Дмитро Донцов, що між
іншим на зїзді Українського Студентського Союзу,
2-4 липня 1913 р., виголосив реферат на тему
"Українська молодь і теперішнє положення нації«.
Донцов, що пізніше був членом Союзу Визволення
України, станув вже тоді на становищі активної боротьби проти Москви та голосив потребу мілітарного виховання української молоді.
Воєнні настрої, що полонили молодь, захопнли також українське жіноцтво. Велике зрозуміння справн та активність виявила п-і Константина
Малицька. На згаданій передше довірочній нараді
українського жіноцтва у Львові, д. 14 грудня,
в якій взяли участь представниці тодішних жі·
ночих орl'анізацій: Жіночої Громади, Жіночого
Кружка У. П. Т. та секції студенток, пекликане до
життя викеннчй комітет під назвою »Жіночий ор'
І'анізаційний Комітет«. Комітет видав відозву, зорІ'анізував санітарні курси та кинув гасло збірки
гроша на потреби України. Зібрані гроші Комітет
передав у часі мобілізації
Українській Боєвій
Управі в сумі понад 9.000 корон. Цей дар жіноцтва
був у початках творення частин У. С. С. одним
з перших грошевих засобів. Українське жіноцтво
взяло також активну участь у стрілецьких рядах
і дало таких відомих боєвиків, як Олена СТепанівна, Гандзя Дмитерко, Павлина Михайлишин та
СОфія Галєчко.
Провід над стрілецькими товариствами перебрав зразу Український Січовий Союз, потім з поширенням орl'анізації петвсрипяся ще інші центри
такі, як окрема секція при Товаристві »Сокіп-Багько. та львівська студентська орl'анізація під назвою )IСічові Стрільці 1.11,

Зі сокіпьського

здв"гу у Львові в 1911 р.

Д.р

ВОnОДИМИР СТilРОСОn~С~КИ",
перший

м.

Поза Лltвовом виявипи Нlйоlпltше дlяпltности
стрlпеЦltкl товариства в БориспавІ, ТустаН08ичах,
Исеницl Сlпltнlй, Сокапl та ЯворовІ. Дпя розвитку
ТРltох перших товариств заспужипися ronoBHo Інж.
Фкп"п Левицький, тодlшн"й директор кепепень
нафти в БориспавІ, Кпим rутковський, Остап Сасик,
Л. Лепкий, А. Макс"мов"ч, Т. Бундзяк І Г. Коссак,
дnя еекавьеьнеге О. Семенюк та О. Демчук. ВсІх
стрlпецьких товариств у. Гап"чинl засновано до
вІйни 96. ОднІ пlдч"няпися Сlчовому СоюзовІ, ІншІ
признавапи провІд ))Сокопа-Батькасс, яким кермував тодІ І. Боберський, визначний neAal'ol', поспlдовннй nponal'aTOp сокIПЬtЬJ<ОЇідеї та дисциппіни
збірноrо зусиппя.

кошовий
Стрільців.

Січових

Виявом української орl'анізованої сипи був
день січово-сокіпьськоrо
здвиrу, 28-ro червня
1914 р. Вупицями Львова перейшов під звуки орхестр баrатотисячний похід ))Сокопівсс та ))СічеЙсс.
Перед вепи сокіпьські та січові стріпьці, яких звхоппене rромадянство зустрlчапо rрімким та радісним ))спиасс та засипувапо цвітами. Копи знову
на ппощl Сокопа-Батька, підчас військових вправ
появипись озброєні віддіпи стріпецьких орl'анlзацій, баrатотисячну масу rпядачlв охопив нечуваний
ентузіязм, який виявився в бурі оппесків та спьозах радости.

CTpineЦ~Ki вПРilвИ НііІ Чорноrорі,
191] р.
і. брали участь: Козак, І. Чмола, І. Квасниц",
Р. Сушко,
Ір. Чмола, С. Древко,
Л. Гопінетий,
В. Ду.ало.

СіЧОві CTpin~цl

11., ЩО їх JорfilніЗУВі18

РОМiilН ДilWК.ВИЧ "Р"

"ПОвітовііі

Сlчі« у П~вовl.

Сот. Оснп СеменlОК,
оргенізетор Стрілецтва
в Сокальшині.

Внказка

3 печаткоlO

Січовнх

Стрільців

11.
Остання сторінка »Відгуків«.

Ос"п Ярнмов"ч,
ЯК пластун.

Доріст »Сокола 11/« пр" науці стріляння (городецька

Констант"на Мал"цька,
голова Жіночого Оргеніз аційного Комітету.

Ур"вок правнльнН/!а Січов"х СтрIЛl.ців.

дільниця).

Ольга ЛеВНЦI>КіІ-Басараб.
в однострою Січ. Стр. 11.

Віддіп стріпьців

під

ПрОВОДОМ

Січові Стріпьці

д-ра

С. Шухев"ча

на чопі

в Бор"спаві. По се ре дині

3A8"rOBOrO походу

кошовий

інж.

Фипип

18. чер8НІ! 1914 р.

Левицький.

~роф.

Іван Боберськ"Й.

провіднин

ЗДВ"'ГУ

1914 р.

з булавою.

Ппастун"

Дм"тро

у здв"говому

поході

1914 р.

Катамай.

в однострою
Стрільців

Сень Горук.

Січових
І.

організатор
Віддіп Сокопів зі сепа Ременова. пьвівського

повіту.

сокільських

стрільців.

Чет. Іоан Чмопа.
орг е ніз е гор
Вправ" Січових Стріпьців у розстріпьній

на ЗАвиговій ппо щі. 1914 р.

руху

стрілецького

між студентством.

к в1інськісі·
чові ст ільці

Михайло Галущинський,
КОМ"НД"НТ

Лєrіону 1914 р.

Теодор

Рожанкоаськмй,

перший команД"нт У. С. С.

Саме в дні 18-го червня 1914 р. тодІ, коли
український нарід у Львові манІфестував С8010
силу Та осягн, в Сараоі логиб австрІйський наслlд·
ник лрестола. За міСJlЦЬзнялась над Европою воєнна ХУРТ08ина,почалася світова 8lЙна. 18·го липня
виповіла АвстрІя вІйну СерБІї, S-ro серпня РосІ.
Австрії.
Дня 30-го липня зложипи львІвськІ стрlлеЦloкl
орrанізації спІльний КомІтет з участю д-ра Старо·
сольського, Чмоли, Гаврилка та СтепанІвної. }·го
серпня україНСIoКі полІтичнІ партІї
оБЄАналис.
в Головну Українську Раду з метою вестн на час
війни однозгlдну
українську
полІтику. Гоповна
Українська Рада, як найвища установа краю пере·
брала у свої руки також орl'анlзацl.1Оукраїнського
вІйська. Для цьеге установлено Українську БОЄ8У
Управу пІд кермоlO д-ра К. Трильовського. У скпад
У. Б. У. увlйwли: д-р К. Бlрецький, І. Боберський,
Д. ВlтовсloКИЙ,д_р М. Волоwин,
rеник, С. ropyK,
Д. Катамай, Т. Рожанковський, В. ТемннцloКНЙ та
д-р С. Шухевич.
На бажання У. Б. У. австрІйська .IЙськова
8лада згодилася звlпloНИТИз дІєвої армІї дп. потреб УкраїнсloКОГО Лєl'lону 1 ОО старwин Українцl8,
одначе вдалос. звІлloНИТИлиwе 16 старwин та
кІлloКОХпlдстарwин. ЗІ старwин придІлено до ЛєI'lону Т. РожанковсloКОГО, М. Галущинського, д-ра
М. 80лоwина, д-ра К. Бlрецького, С. ropyKa, Г. Кос·
евке, д-ра Н. ГІрняка, А-ра TOMawlBcloKoro, Р. Ду.
ДИНСIoКОГО,
Е. Коника та В. Дlдуwка; з аспІрантІв на
старwин та пlдстарwин д-ра НовакlвсloКОГО,О. Се·
меНlОка, Я. Струхманчука, д. Вlто.сIoИОГО,М. 60РО·
дIЄ8':tча, М. reHHKa, Д. Катама., М. Барана, О. 5удзиновського та К. rУТК08СЬИОГО.

м.

rруп.

стрІльці а сотні Дідушка

у Льаоаl, серпень 191•••

Від гори зпіве : О. Вехнянин, О. Пер фецький, А. Зелений,

Ф. Черник, Б. Вахнянин і Т. Винницький.

Головна Українська Рада

ДО

всего

УИраїИОЬRorо Вароду!
Д.р

Кость

Левицьким.

президент
Української

Головної
Ради.

60єва Управа видала спlлloНО з Головною
Українською Радою дня ё-ге серпня 1914 р. зазив
до yKpaїHcIoKoro народу зrолоwуватися в ряди
У. С. С. Та вже кілька днів перед появою цьоrо
зазиву зrолоwувались добровольці з цілоrо краю.
Для побору добровольців покликано повітові та
rpoMaAcIoKIкомітети. Добровольці прибували або
просто до Львова. або збиралися при повітових комІтетах. Заворуwилась молодь Галичини. масово

Д06ровопьцl

вlдпочнввlОТЬ нв ппощl

Маніфест

Гоповної

пІд АквдемічмІСМ ДОМОМ.

Укрвїнської

РВАН.

КуріНІ.

д.

BiToBCbKoro на Кайзервапьді

у Львові.

зrолоwуючись до служби в українському війську.
У Львові приміщувано добровольців в Академічному Домі та в бурсах Українськоrо Педаl'оl'ічноrо
, Товариства, дяківській при вул. Скарrи, в бурсі НаpOAHboro Дому при вул. Курковій і в самому Народньому Домі.
На заклик Головної Української Ради та 50євої Управи відrукнувся весь нарід. Щедро посипались жертви на українське військо в rpowax, до-

Збірка

добровопьців

в Копомнї

Українські

добровопьці

йдуть на ппощу

вправ.

роrоцінностях і натурі. Дарунки складали всІ, багаті та бідні, інтеліl'еНТJ1,урядовці, роБІтники й ее"яни. Навіть австрійські ополченці, що стояли вже
під крісом, посилали свої дрібнІ лепти. Посилали їх
rpoMaAHo цілі села. Нпр. rpoMaAa ГрибовИЧі Великі, що розвязвпа в себе читальню Качковськоrо,
зложила при тій иаrоді 741 корон, Підберізці 174,
Дідиліп 184 і 3 міwки білля. Село Гаї коло Львова,
в якому стояла сотня Чмоли, харчувало стрІльцІв

на ппощі копо HapoAHboro

Дому.

50Є8А

УПРА8А У.

у СКПlді "lсп.
Від гори

зпіве:

е. с,

nepei:JAY уВідеНІ ••
проф.

Івен

Боберський,

Володимир Темницький, д-р Льонrін
гельський,

д-р

Це-

Володимир

Старосоль-

ський, д-р Теофіль Кормощ

д-р Кирило

Грипьовський,

д-р

СтепСІН Томашівський

і Дмитро КClтамаЙ.

цілий місяць даром. Робітники фабрики тютюну
у Винниках жертвували 174 корон. Повіти удержували власним коштом всіх добровольців У збірних
станицях.
Першим відділом, що повстав з львівських
добровольцІв, була сотня І. Чмоли. Вона відійшла
зараз після сформування до села Гаїв коло
Львова, де пресгеяпв до 28-го серпня. Дальше
Сформувалися сотні В. Дідушка, О. Семенюка та
Інші. СотнІ, зІбранІ у Львові, зведено у два куріні.
Першим командував Дмитро Вітовський, другим
Ераст Коник. Швидко почалася військова наука, заправа до воєнного діла.

Дрогобицькі

В початках орl'анізації та праці УкраЇНСЬКі
Січові Стрільці були здані лише на власні матеріяльні засоби та на власних людей. Тому не диво,
що саме в початках траплялися чималі недостачі
та похибки.
Супроти українського народу Австрія вела
завсіди двобічну політику. Цю тактику вона задержала й у відношенні до Українського Лєl'іону. Австрійський дер'ж. уряд дав щоправда дозвіл на
орl'анізацію окремої української формацІї, та рівночасно не пІддержував П. Деякі пляни австрійського командування вказували радше на те, що
істнування Українського Лєl'lону є для нього не на

Стріпьці перед відїздом

до Стрня.

руку і напр. плян висилки тисячки невншкепеннх і неозброєних українських доброволь,
ців зі Львова поза лінію Почаїв - Радивилів·
Збруч міг легко довести до ліквідації У. С. С.
у самих початках. Але тому плянові спрегявився рішуче перший командант У. С. С. Теодор Рожанковський і таким чином урятував Лє!'іон від вчасної заглади. Саме ця
подія привела до резнтнаці] Т. Рожанковсьнеге. Боєва Управа призначила на його мі·
сце запасного австр. старшину М. Галущинськего, б. директора української !'імназії
в Рогатині. Та звкн стягнено М. Галущинського з австрійської армії, австрійське командування віддало провід У. С. С. чужинцеві, полк. кінноти Молікові.
Дня 18-го серпня 1914 р. прибув У Львів
М. Галущинський і в той сам день приїхав
з Відня полк. Молік. Дня Н-го серпня перетянули оба начапьнини сотні У. С. С. на Кайзервальді. Довший час компетенції обох начальників
У. С. С. не буnи вирішені, але після переїзду
У. С. С. на Закарпаття полк. Молік уступив З призначеного становища.
Тому, що розбита в перших боях агстрійська
армія відступала на захід, не довелось зорганізувати й вишкопиги стрілецьких відділів у краю.
Прийшла евакуація ЛЬ1100а.Дня ЗО-серпня пьвівські сотні У. С. С. переїхапи до Стрия і туди стягапнся також відділи з інших галицьких міст. Та ве·
лика кількість добровольців не мала вже змоги
туди добитись і залишилася по тому боці фронту.

Російська

піхота

• походІ

на

Відхід добровопьців

на запізннчи •• дворець у Львові.

Всіх добровольців, що згелссипися п місяцІ
серпні у Львові та на провінції, начислено ОК.
28 тисяч. У Львові було при кінці серпня прибпизно 2.000 людей. Один лише І. курінь Д. Вітовського числив дня 17. серпня 848 людей. У Стрию
зібралося з цілого краю лише яких 1О тисяч.
Підчас побуту У. С. С. у Стрию прийшло до
перших непорозумінь між ними н австрінським командуванням. Першою притакою до сього була
відмова У. С. С. присягати на вірність Австрії. Велике обурення серед Стрілецтва викликало обмеження сили Лє!'іону до 2.000 людеj;j. Це безприкладне своєю глупотою рішення австрійського командування
загрожувало розвязанням
ЛЄ!'іону.
Дня З-го вересня
1914 вибрано зі всіх
стрийських
добровольців 2.500 здебільша інтеліl'ентних
людей. Того самого
дня пополудні У. С.
С. зложили присягу
і тимсамим погодились, нехай і в австрійській армії та
під її прапорами, піти у бій за волю
Українн.
Зі Стрия переїхали У. С. С. на Закарпаття й станули в селах Страбичів
(по
мадярськи МезетеГапичнну.
ребеш) і (оронда.

