
••пе ШІ 01

У СтрабичевІ та І'орондl У. С. С. зєднали собі
вІдразу прихнпьнісгь місцевоrо yKpaїHcbKoro тодІ
ще дуже мало національно cBIAoMoro населення
як також прикипьнісгь мІсцевих МадярІв. Товари-
ське життя У. С. С. зосереджувалось у славній
з теге часу І'орондівськlй коршмі. Там сходилося
СтрІлецтво у вІльних від лраці хвилинах на розваrу
й обмІну думок про майбутнє.

Перед ЛЄl'іоном розкривалися тоді доволІ
великІ виrляди. Розrорнулася тоді перспектива
станути зародком великої української армії, що
пІд проводом ген. С. Шептицькоrо мала через Ту-
реччину та Кавказ продертись на Кубань І звідти
рушити на Україну, проrолошуючи її самостІйною
державою. Цю ідею приняли Німці та обrоворю-
вали її дуже поважно з українським'И політичними
провідниками. Одначе АвстрІя, що все давала по-
слух противникам української нацІї, не прнйняла
цьоrо пляну й дальше ставилась до У. С. С. непри-
хильно. Це неприхильне відношення до україн-
ської справи було черrовим розчаруванням Стрі-
лецтва. Воно все то БІльше переконувалось, що
українську справу roAI вязатя з інтересами Австрії
та зі сумнІвними успіхами її армії.

Австрійське командування таксамо, як уряд,
не обчислене у своїх починах, моrло кожної
хвилини знищити навіть цей малий зародок укра-
їнської боєвої сили. Тому думкою іпочинами
всьеге Стрілецтва кермувала тепер одна ідея: за
всяку ціну збереrти Істнування Лєrіону. Але були
два ріжні поrляд ••, якими засобами стреміти до
сьеге, Одна частина була тієї думки, що У. С. С.,
йдучи на жертви, повинні маніфестувати своєї пе-
реконання та ідею відваrою і боєвими подвиrами.
ІншІ заступали поrляд, що Стрілецтво повинно
зберlrати себе від втрат, оминаючи яко Mora боїв
на фронті й, зберіrаючи сили, ждати відповідноrо
моменту для виконання евеге покликання в май-
бутньому. ІсторІя Стрілецтва виявила, що воно ви-
брало радше перший шлях і пішло ним.

ВПРillН доБРОlопьців У Страбнчеlі.

Такі то були теми розмов і міркувань серед
стрілецьких старшин і серед стрільців у І'оронді
та СтрабичевІ. Рівночасно стрілецьке серце живо
стежипе за ходом подій на фронті, нетерпляче
вижидаючи наrоди, щоби віч-на-віч стрінутнся
звІдвічним верегем, що заливав Галичину.

rypT доБРОlоп ••ці8 У Страбнче81.



От. Грнць Коссак,

комаНАант І-го куріня.
(оронда, кра" села. От. д-р Степан Шухевнч,

командант ІІ-го куріня.

В (оронді н Страб"чеві зреор!'анізовано на-
ново У. С. С. та всі сотнІ зведено у два і пів курі-
нlв. В першому курінІ під проводом сот. М. Воло-
шина злучено сотні Дідушка, Дуд"нського, Ко-
ника та Будзиновського, у другому, пІд про-
содом сот. Г. Коссака сотні (орука, Барана, Семе-
нюка та Букшованого; до третього півкуріня під
командою С. Шухевича увійшл" сотні І. Коссака
та Вітовського. У. С. С. підчинено команді корпус-
ної !'рупи ген, Гофмана.

Мапка походів У. С. С. осіню 1914 р. Перехрещені шаблі з датою означають бої
У. С. с., --~ напрям:ж походу вперед, - --~ відвороту.

В тому часІ У. С. С. ж"ли в дуже поганих ма-
теріяльних умовинах. Сумно представлявся виряд
У. С. С., еліт" українського народу. Стрільці но-
с"л" подерту ВіЙСЬКОВУодежу, мадярського крою,
стару подерту обуву та були озброєні крісам"
давнlоОЇ системи Верндля, на один набій, зі шнур-
ком замісць ременя до ношення. Т"м" тяжк"м"
крісам" Стрільці робили вправ" і з н"ми пішл"
перші сотні на фронт. AOkyMeHToM цього стану за-
пишнпася стрілецька пісня:

Машерують доБРОВОЛЬЦі
Через Мезетеребеш,
Ч" то військо, ч" то банда,
Т" ніяк не розбереш.

Не дивляч"сь на це, Стрілецтво
пильне та з вепнким запалом гете-
випось до воєнного діла. Вишколе-
Н"Х старшин та підстарш"н було ду-
же мало. Четами, а навіть деяк"м"
сотням" ПРОВОд"Л" невійськові, що
перейшпн хіба пише стрілецьку ШК9·
лу. Але добра воля, ініціят"ва та мо-
лодеч"й запал перемегпн неодну
перешкоду та недостачу. Молоді
стрілецькі старшин« вчивнея самі,
рівночасно передаючи знання своїм
Підч"нен"м.

Та недовго У. С. С. мал" ЗМОГУ
попрацювати над своїм вишкепем.

Москалі зайнял" Гал"ч"ну й загро-
жували Мадярщ"ні. Австрійське ко-
мандування сягнуло вже по останні
резерви. Прийшла черга й на У. С. С.

Першою вяйшпв в поле ДНЯ 10.
вересня 1914. р. У нарпетсьннй про-
см"к БІля Веречок, сотня В. Дідушка.
Після неї, дня 18. вересня 1914. ви-
їхала друга сотня Семенюка на У-



жок, а з кІнцем вересня .аНЙwлина фронт останнІ
вІддІли У. С. С. У І'орондl й Страбичеві залиwились
тільки недужі та слабосилі. Туди спрямовувано
опІсля ранених та хвернк, Це був завязок Kowa
(кадри) У. С. С.

Перwl стрlнулися з ворогом частини сотень
Семенюка недалеко Сянок та Дідуwка під селом
Ботелка, на wляху, що веде з Турки до Сянок. Обі
стрічі відбулися того самого дня, 17. ІХ. Дві четн
сотні Семенюка (Гнатевича і Пеленського) стріну-
лися З козацькими стежами на wляху Турка-
Сянки, яких 4 кільометри від Сянок. Дві четя сотні
Дідуwка напали спільно з відділом австрійської
кінноти на муніційну валку кезвцьнс] дивізії, що
прямувала на Ужок. Дня 18. вересня сотня Семе-
нюка звела правильний бій в обороні ужоцького
переходу. Того самого дня зударнлася з ворогом
решта сотні Дідуwка коло Верецьок Внжннх, на
Закарпатті.

У цнх боях впапя перwі жертви раненими,
вбитими та полоненнмн. В сотні Семенюка впалн
стрільці Грнцнна, Козел, Юріїв, Даннло Корінь, аб-
сольвент І'імназії зі Львова і пятий невідомнЙ. Ц~
були nepwi вб~ті У. С. С. ДО бою пішпи Стрільці
здебільwа в цивільному одінні У сгврях, синіх вій,
ськовнх плащах та узБРОЄНічастинне ще крісамн
старої системи Верндля.

Сотня Семенюка після бою коло Ужока пе-
рейwла у містечко Велнке Бере~не на Закарпатті
і залнwнлась там до 1S. жовтня. Сотня Дідушка за-
верн'ула до Чннадієва. місточка на Закарпатті (м-
дярська назва Сент-Мікльоw).

Дня 16. вересня внйwлн в поле сотні С. (0-
рука, Д. Вітовського та О. Будзнновського. Їх по-
ділено на двацятки. Вонн малм вести покнщо пар-
тизантку у запіллі ворога. В днях між 18. і 30. ве-
ресня ('оронду та Страбичів звпишип« також сотні
М. Барана, Е. Коника, І. Коссака та О. Букwованого.

Стріпьці-добровопьЦI , 6УКО8••Н •••

З ліва: Гриць Дубик, Олена І<узь, Боровський,
Володимир І<лапоущок, МI1ХОйЛО Дутківс;ькиЙ.

На сторожі.

Сот. Сень "орук 3 підстарwннаМI1 своєї сотні,



Командант лєrіону У С. С. М. ГаnущннсЬКНі1 зі старwнною сотні В. Дідушка.
Від гори зліва: лхор. М. Гопубець, чет. В. гнатюк, сот. В. Діду шок, лхор. О. П",р-

фецьки~, чет. В. КУЧdбськи~, t че г. Л. Ксбсрськи«, лхор. П. ДІДушок і чет. О. Яримович

Bopor напирав з Карпат у
rпибину h\адярщини. До
Сваляви почали вертатись
два цятки з перших трьох со-
тень. Після керсгкеге обо-
ронного бою коло Сваляви,
в ЯКОМУ брали участь сотні
У. С. С., усі частини У. С. С.
завернено до Чинадієва для
зібрання двацяток, розбит-
ків сотень та для реоргані-
зації ЛЄl'іону. З усіх сотень
створено наново два і пів
курінів, кожни" ПО чотири
сотні, а з двацяток залише-
но лише три відділи егежни-
ків (по SO стрільців), яких
пізніше приділено до півку-
ріня С. Шухевича.

Але не AOBro довелось
У. С. С. бути разом. Напере-
кір бажанням YCboro Стрі-
лецтва Лєl'іон знооу розді-
лено і його частини підчи-
нено ріжним австрі"ським

босвим "рупам. Так вимаrало боєве положення.
Це був початок жовтневої сфензивя. Най-

важніше завдання в тому поході дістала Apyra
австрійська армія, ЩО мала проломити російськи"
фронт на просторі Хирів-Самбір-Дроrобич. Для
облеrчення завдання тієї армії наказало Начальне
Командування корпусній "рупі Гофмана вдарити на

Так сповнилися мрії та бажання У. С. С. Не
словами, а ділом, кровю та залізом почало У. С.
Стрілецтво творити нову сторінку історії Народу.
Наче молоді орлята вилітали стрілецькі сотні зі
своїх rнізд на поле бою.
Маwерують Стріnьці СічовїI
На крівавні1 твн,
8ИЗІОnЯТН братів Українців
З МО(КОВСЬКНІ каі1дан.

Задуманий ав-
стрі"сы<мM команду-
ванням плян партизант-
СЬКИХ двацяток, якоrо
ініціятором був тодіш-
ній референт для стрі-
лецьких справ австр.
пор. П. Кватернік, не
BAaBcR. Лиш деяким
відділам пощастило
продертись у запілля
вор оге: більшість по-
вернулась із втратами
або проблукала ще де-
який час безцільно в
Карпатах.

Останні сотні, що
при кінці місяця ВИйшЛи

з (оронди та прийшли
до Сваляви на Закар-
патті, не змоrпи вже

виспати своїх двацяток. Сот. Кпнм rУТКОВСЬЮ1>. з четою Борнспавців.



Стрий. Наступ почала і19-а І іЗО-а брИl'ада. Саме
в розпорядження цих брИl'ад були приділені У. С.
С., які таким чином попали в осередок Ti€ї бо€вої
акції.

Дня 6. жовтня У. С. С. розділено на три
І'рупи. Одна частина під проводом сот. д-ра М. Во-
лошина рушила через Вишків та Сенечів у напрямі
на ЛlОдвикlвку. Друга, найбільша І'рупа з от. Г. Кос-
саком, через Воловець у напрямі Стрия, третя під
командою от. д-ра С. Шухевича через Ужок та
Турку, потім на Дрогобич.

Так зачався карпатський похід У. С. С., ЩО

вкрив славою стрілецьке імя. Один за одним, як
листки у вінку, чергуються 'Стрілецькі бої та пере-
моги. Звіт австрійського І'енерального штабу по-
дa€ вже 9. жовтня, ЩО •••»у боях відзначився також
Український Добровольчмй Пєгісн«.

Дня 18. жовтня півкурінь от. Шухевича у ви-
паді на доли доходить до Борислава, Дрогобича та
Нагу€Вич. Під Попелями прийшло до першої біль-
шої сутички з ворогом. Сотня І. Коссака добула 10.
жовтня Дрогобич та пізніше зводить бій з Моска-
лями під Сільцем. Сотня Дудинського увіхо-
дить дня 21. жовтня до Стрия. В бою з грена-
ді€рськими частинами ворога вона тратить поло-
вину людей, але вдержується на становищі, тоді як
австрійські відділи уже давно покинули позиції.
Підчас відвороту сотні І. Коссака, Букшованого
і М. Барана здержали наступ Москалів в околицях
Синевідська. Сотня Сроковського (передтим
Коссака) добуває дня 28. жовтня в кровавому бою
московські окопи на
горі Ключ. В цьому
бою впало 13 стрільців
і було 14 ранених, між
ними сот. СроковськиЙ.
Сотні В. Дідушка і Р.
Дудинського внрива-
ються славою на горі
Комарницьке коло Си-
невідська, яку добува-
ють і вдержують тря
дні, а згодом, копи ма-
дярські частини відда-
ли її знову в руки Мо-
скалів, дня 3. листопа-
да сміливою атакою
відбивають назад.

у тому часі сотня
Семенюка найшлася
через безпорядки, що
панували тоді в австрій-
ському командуванні, в
складІ генвепськс) ди-
вІзії, якою командував

Виїзд в поле.

австрійський архикн. Йосиф. Дня 19. жовтня сотня
боронила позицій на Лисій Горі, що на північ від
Лужка Долішнього, дня Н. Х. брала участь у на-
ступі на горі ЗалярськіЙ. Підчас ЦИХ боїв сотня
втратила 3 убитих та 1 ранених. В другому бою
проводив сотнею молодий чет. Б. Гнатевич і тоді
сам був ранений.

Такі були перші бої Стрілецтва, його перші
подвиги, невдачі та труди. В цьому важкому осін-
ному поході Стрільці доповнили своє військове
знання та добули деякий воєнний досвід. Серед
трудів і невдач відпали з рядів Стрілецтва слабо-
силі та слабі духом. Зате тих, що залишились,
спільна вояцька доля загартувала до дальших
змагань.

Пе рш] ранені в нарпа тсь кик боях осіню 1914 р. СИДЯТЬ зп ів з : С. Партика, О. Ки-

шаке вич ,І{узик; СТОЯТЬ: риllе,,,,й Ст ерчук , праворуч мед. СІ<ОМОРОВСЬКИЙ
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