
Після жовтневої офензиви та підвороту ав-
стрійської армії, стріпецьні сотні спннипись на дов-
шнй побут У німецькнх кольоніях Фепіцієнталю та
Аннабер"У. Стрільці мапн за собою вже перші пе-
ремоги й перші рани, Боєва сипа пооаиноких со-

Зннщеннif запіЗflнчнif міст під Вопівцем, осінь 1914.

На горі Коссак, на Захарпаггі.
Так днюввпи й ночувапи У. С. С. на становищах у Карпатах.

тень зменшилась на кільканацять, а то й кількаде-
сять стрільців, що в боях напожипи головами або
були ранені. Дня 10. листопада приїхав до Анна-
бер"У командант 55-ої днеізії ген. Фляйшман та
наділив відзнаками хоробрости багатьох старшин
і стрільців, між ними стріпкинь Олену Степанівну
й Софію Гапєчно,

В Аннабер ••у знову зібралось 6 стрілецьких
сотень. Сотні Семенюка, Будз~новського, Вітов-
ського та (утковського, були приділені до інших
австрійських груп. Сотня Клима (утковського сге
яла в тому часі в Густі, містечку на захід від Мар-
мароського Снготу. Сотні Будзиновського та Вітов-
ського збірапись тоді в (оронді і прийшли на
фронт 11. ЛИСТОПс:1да.

з Аннабері'у виснпвно раз-у-раз стежі, що
часто зводили бої з противником. Ці стежі. в силі
1 О до 10 людей, мали нераз завдання заходити як
найдальше в глибину ворожого запілля. Серед
снігів, що вже тоді понрипи верхи Бескиду, стежі
проходили далекі пресгори Карпат. Одного разу
четар Трух дійшов зі своєю стежою аж до Гребе-
нова, понад 30 км. поза ВОРОЖlo1йфронт і далеко на
задах ворога звів бій з Москалями, поверта-
ючя щасливо з 10 попоненями й дуже цінними
вістками про ворога. Та не всім стежам так ща-
стнпо. Бувало, що багато з них верталося із втра-
тамlо1,запншаючн нераз убl1ТІо1Ху запіллі ворога.

В ПОЛОВlо1ні.лнстопада 1914 р. російські вій-
ська малlo1на фронті успіх і тому австрійське ко-
мандування Вlо1рішlo1ЛОперейтlо1на нову оборонну
лінію, на гірськlо1Йхребет »Бескиа«, що тоді був
границею між Гапичиною та Мадярщнною. Тому,
що нова оборонна лінія була ще не прнспособ-
пенв, в передпіллі звпишяпнсь відділн, що малн
деякнй час здержувати ворога, звки будуть приго-
говані нові оборонні познції на Бескнді. Півкурінь
от. Шухевнча видержав декілька дніІі на первісній
лінії в Тухольці, опісля, аиконевши своє завдання,
відступlo1Втакож через село КЛlo1мецьна Бескlо1Д.



хор. М"ха"по Сух,
впав на стежі під горою
Явірник. коло Лавочного,

3. лютого 1915.

Обози в дорозі на Воповець,

Всі сотні У. С. С. зібрались після того в селі
ВерБЯЖі, на південному склоні Бескиду. Нічю пе-
ребували Стрільці в домівках та досвіта виходили
на становища, щоб на випадок наступу дати під-
могу. В тому часі жертвою віliни впали три села:
Климець, Жупанє та Вижлів. Їх спалено на приказ
команди дивізії, щоб, мовляв, У той спосіб утруд-
нити пІдхід ворожим BiIiCbKaM.З Вербяжа вихо-
дили сотні в передпілля, щоб непокоїти ворога.
Висилано також далекі стежі на йогс зади. Тоді
вепавився пlдприємчивиli командант стежі Роман
Сушко, що нічю підкрався до ворожої застави
в лlсннчlвці та спалив її. ДНЯ Н. листопада вийшов
11. курінь У. С. С. у передпілля, щоб випадом осла-
бити сподіваниli всрежий наступ. Курінь діliшов
з боями, що трівали цілий день, аж до Тухольки.

І цим разом спільне перебування та спільна
праця сотень У. С. С. не трівала довго. У. С. С.
знову розділили. На лівому крилі 55-ої дивізії сто-
яла на лозиції 130-а бриr'ада. Вона заliмала стано-
вища на північ від села Латlрки, через гори Пікуй,
ЯсеН08У,Плаli по Козакову Полянку. Коли Москалі
повели H~ становища тої брИr'ади завзяті наступи,
команда дивІзії кинула туди пІвкурІнь от. Шухе-
вич. [сотні Дlдушка та Будзмновського). Сотні ста-
нули постоєм у селІ МІшкаровицІ, зараз поБІч села
ЛатІрка, та звІдти сгевпяпн полевІ застави Іі висн-
ЛilЛН стежІ. Командантом 130-0Ї бриr'ади був полк.
Вlтошинськиli. ВІн прийняе СтрІльцІв доброзичливо
та сердечно Іі цим зєднав соБІ серед СТрІлецтва
велику пошану й любов. За батьківське поведення
з вояками У. С. С. про звали ЙОГО »дзядзьом(1.

Ввесь грудень 1914 та половину січня 1915
року виконували Стрільці головно стежну службу
в передпіллі обох бриr'ад. Ця служба У. С. С.
у Карпатах віддала австрійському командуванню
велику прислугу. Корпусна команда ген, Гофмана
поклала на У. С. С. завдання бути »оком фронту«,
слідкувати за розположенням московських частин
та за їхніми рухами, від Вишкова аж по Ужок.

АвстрІйський опопченець,

один З ТИХ, ЩО боронили зимою 1914 р. карп.пських
переходів.
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фронт.

MIRf<1 3MMOIMX поході І У. С. С. 19Н·Н р.

Стрілецькі стежі часто продиралися глибоко у во-
ро*е запілля та доказували нераз правдивих чу-
дес. Ніякі інші, навіть старшинські стежі, не могли
рівнятнся зі стрілецькими, для яких звичайно не бу-
ло ніяких перепон. Вони своєю відвагою, бистрою
орієнтацією та проворністю добували такі вістки
про ворога, що викликували у вищих командах
справжнє захоплення. 3 того часу закріпилася
слава У. С. С. як незрівняних гірських стежників.

Далекі марші по горах, переходи поміж во-
рожими заставами та бродження у глибоких сні-
г.1[ при тріскучому морозі, напружене аерення за
ворогом вимагали чимало сили волі й нервів. А все
таки бували між стрільцями одиниці. що р•• лнс"
на ці небезпеки та труди. Іх маннла романтнка бо-

євиl[ пригод та вояцька гордість. Одним з таких
героїв, що заєдно зголошувались на провідника
найнеёезпечнішнк стеж, був чет. Балюк, який зги-
нув пізніше в бою під Заваловом над Золотою Ли-
пою. Завдяки стрілецьким стежам корпус ген.
Гофмана врятувався від неодної несподіванки.
Крім четаря Балюка вепавнпнсь як провідники да-
леких стеж Р. Сушко, М. Мінчак, Г. Трух, А. Мель-
ник, д_р О. Левицький, М. Михайлів та інші.

Після відходу півкуріня от. Шухевича 8 роз-
порядження іЗО-ої бри!'ади, всі інші сотні під про-
водом Г. Коссака несли важку полеву службу. Іх
кидал" в найбільш загрожені місця. В тому часі
сильно потерпіла сотня М. Барана, якоі босвий
стан до кiHЦJI грудня змалів на половину. Самого

СОТ. В. CPOHOBC~I(MH прмнмас звіт стежі. Нічпіr У. С. С. на ropi Татарі8ці. І(ОПО спаlсы( а.



1-,," курінlt 8 Рожанці.

команданта сотні попенипи Москалі тоді, коли він
вяйшее зі сотнею із Жупаня у передпілля.

ДНА 11. ГРУДНАзнято фронт 3 Бескиду" пе-
ренесено на Закарпаття. МоскалІ прорвапись на
північному заході від "рупи Гофмана та загнапися
в глибину Закарпаття. Підчас того відвороту З Бе·
скиду сотні І. куріня боронили задів відступа-
ючого корпусу. Піспя виконання цього завдання

Сотня д. BiT08CItKOro.

курінь перейwов на становища поміж верхом Ппай
і Вепиким Верхом. Звідти атакувапи вереж! ств-
новища 10. і 11. грудня сотні Букwованого, Дудин-
ського і Носковеького та піспя невдачі ціпий ку-
рінь відступив на гору Темнатик. Серед студію~ та
безнастанних боїв курінь удержався там до ,-го
січня 191S р., саме до Різдвяних Свят.

Небаром "рупа Гофмана мусіпа знову від-

Поворот стежі в БеСКНАilХ.



СОТ. Клим rутковський.
Помер в Будапешті.

СОТ. Вол. Строковський.
Помер весною 191'5 р.

ступати. Фронт опинився на деякий час біля Саа-
ляви та аж з пІдходом нових сил посунувся дещо
вперед. В аванl'арді І'рупи йшли сотні У. С. С., як
її око, висилаючи далекі стежі, якІ приво-
Р,или»язяка« та відомості. Тоді визначився між Ін-
шими пхор. Т. Ковалик зі сотні Дудинського, наго-
роджений опісля високим боєвим відзначенням та
степенем хорунжого. Також чет. Андрій Мельник,
командант першої четя сотні Дідушка, дійшов од-
ного разу до села Мішкаровиці, де після рукопаш-

Чета добровольців У rMiHAi.
30рrанізуаав її а таборі біженців пхор. В. Сідельник.

ного бою 31ХОПИВ КОЗIЦltкміі! вlмlл 3 кІньми тІ
з6росю.

Надl"шов час РІздвяних Свят. 5ули це першІ
свята на вl"нl. У. С. С. СТрNалиіх Дlлеко вІд рІднІ
та хати, в поготІвлІ, на верхах засніжених Карпат.
А все таки СтрІлецтво святкувало це РІздво уро-
чисто. ТІ, що стояли в селах, дІстали святу вечерю.
Кухарі приготовили борщ, пироги, голубцІ, осе-
ледцІ " кожни" стрІлець дІстав пІв ідунки якогось
лІкеру та пива. Не забули про своїх героУв також
земляки на eMIl'paцlї, у ВІдні, та прислали на свята
дарунки. Кожни" стрІлець дІстав тепле БІлля, скар-
питки, ласощІ та письмо-привІт вІд рІдного незна-
"омого. ЦІ дарунки, про якІ подбали Украінськи"
Жіночи" КомІтет та Українська 50єва Управа, при-
везли Стрільцям Іван Боберський та др. В. Старо-
сольський, що перший раз відвІдали У. С. С. у полІ.

Після РІздва, 10. сІчня, ви"шла на фронт сотня
Клима rYTKOBCbKOfO,що досІ стояла залогою в Гу-
стІ, на ЗакарпаттІ. Тї придІлено до боєвої І'рупи
полк. Ганнака, що складалася з кількох самостl"-
них курІнів гІрських стрІльцІв І боронила карпат-
ського переходу в районІ Вишкова, на пІвденний
схід вІд Лавочного.

ОколицІ, в яких опинилась сотня к. ryTKoB-
еькеге. були чи не найважчим боєвим тереном
усього карпатського фронту. Є це західні вІдноги
безпрохІдного, лІсистого, майже незаселеного
пасма ropl'aHIB.

Сотні припала важка розвІдочна та стежна
служба, яку меткий та спосІбний командант сотнІ
rутковськи" зорl'анlзував взірцево. Також в боях,
що велись коло Вишкова, сотня декІлька разІв ви-
значипвсь такою вІдвагою та завзяпям І мала такІ
успІхи, що про неї була окрема згадка в одному
з боєвих звІтІв Начального Командування АрмІї.
В безупинних змаганнях боєвий стан сотнІ З8 два
місяці змалІв так, що її в березнІ стягнено до Коша
у Варпалянцl для доповнення. Важкі труди зло-

СОТНІІ У. С. С. Сформо_аНіІ у ВІднІ.



мип" також здоровля славного сот-
НИК. К. (утковського. ВІн помер пі-
сля Великодня в БудапештІ.

В поповинl сІчня появнnись У Кар-
патах з допомогою нІмецькІ полки
І дня 11. сІчня почався спІльний на-
ступ австро-нІмецьких вІйськ. Неба-
ром У. С. С. вступили знову на Га-
лицьку Землю.

У. С. С. йшли через Жупанє, Ви-
жлlв у сторону Лавочного. В одному
Із бо~'в, пІд горою Явірник, згинув
хор. М. Сух. Це був вІдважний стар-
шина та добрий товариш, якого всі
любили за живу вдачу й гарний голос.

СІчнева офензива австро-німець.
кої армії не змогла вІдкинути Моска-
лІв вІдразу з Карпат. Ії розгІн спкнив,
ся в половинІ дороги. РосІйське ко-
мандування кинуло на карпатський
ФРОНТвеликІ пlдкрlплеН~IЯІ повело заваяті проти-
наступи на пІвночІ і пІвденному заході від Слав-
ська. Славсько стапо базою 55-ої дивізії. в якої
cкnaдl були також У. С. С. Перший курІнь вІдІйшов
до села Рожанка в район 119-0Ї бриl'ади. Саме
в цьому часІ уступив зі свого становища з причини
пізиеге вІку її дотеперІшній командант ген, Дрда,
як"й полюбив Сlчовнх СтрІльців і поводився
з н"ми по батькlвськн. Його замінив полк. Мата-
шіч, Шефом штабу звиншявся надалІ сот. ген.
штабу Кватернlк.

В часІ вІд 16. до 11. лютого І. курінь У. С. С.
був у боях у стІп гір Татарlвки та Чиряка. На цьому
вІдтинку МоскалІ повели сильнІ протинаступи. 3а-
взято боронили с"бірськl полки також гору Кливу.
О бою за неї заломилось багато нІмецьких наступів
і згинупо кІлька тисяч НІмців.

Другий курінь стояв тоді залогою у Славську.
В березні оба курені перейшли до Грабівця Скіль-
ськеге і Головецька. І. курінь займив становища на
горі Маківці та боронив долини між г. Маківкою
і Ппішнею, 11.курінь запвшився до боїв за Маківку
в запасі бриl'ади.

ПІсля Великодня відійшов через внутрішні
непорозумІння командант 11.куріня от. д-р С. Шу-
хевич до австрІйського полку й команду перейняв
сот. В. ДІдушок.

У Спавську сформовано перший віддlп стрl-
лецькоі кІнноти, при кавалєрlйському дивІзІонІ ма-
дярського сотника кІнноти Фаркаша, великого
друга УкраїнцІв та СтрІлецтва. ВІддІлом цІєї кІн-
ноти командував хор. Р. КамІнський. СтрІлецька
кІннота вже в карпатськІй кампанІї добула добру
славу та чимало вІдзначень.

31 сІчневою офензивою УСС. вступили знову

Відпочинок сотні в поході.

на батькІвську землю. Якже змінилося за цей час
стрІлецьке обличчя. Карпатський похід зробив
з У. С. С. справжню боєву ОДИНkЦЮ.що вдержа·
лася у цІлІй воєннІй хуртоаннl на висоті своїх зав-
дань та після світової війни стала завязком Україн-
ської Армії.

Карпатські бої були для Українських Січових
Стрільців найкращою воєнною школою. з якої
першим іспит вони зпежнвя на Маківці.

Кубанські козаки полонені пхор. Т. Коваликом.



Чет. Г. Трух на стежІ.

Хор. Степан Глушко.

Стрілецька кухня на горі Клltві.

Сот. д. ВіТОВСЬЮ111 промовпяє на похоронах
стрільця у Славську.

Чет. Роман Сушко.

Славська в , ••мі 1915 р.
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