к опатники
ТО1 конюхи
ПІсля вишколу та поповнення новобранцями
в РозвадовІ й Веринl У. С. С. знову вистуnнпи
в поле 17-ге березня 1917 р.

зложена з виздоровцlв, копишнlх ранених, вела
вІйськовІ будІвельнІ працІ в запІллі. АДlOтантом
курІня був чет. В. Панчак.

Вийшли два курІні по три сотні пІд проводом
от. Франца Кlкал", придІленого з 14-го (колом"йського) полку пІхоти. ПохІдний транспорт, завантажений на залІзницю в Жидачеві, вІдїхав до 6ережан. ПІсля кІлькаденного ПОСІОЮв· 6ережанах,
у запасІ ХХУ. корпусу, У. С. С. вІдійшли пІд Куропатники на мІсце мадярських частин.

На куропатннцьких позицІях захопипа У. С. С.
провесна, багата в події по тамтому боцІ окопІв.
У Росії вибухпа ревопюцlя і прийшов упадок царату. На фронті затихло. Над ним повисла якась
дивно-таємна атмосфера, радісна та гнІтуча, настрІй
дожидання
чогось
невІдомого,
непевного. Часами лиш артилєрlя зводила двобої або
перестрlлюваЛИСIt попеві сторожІ. Вечором з російських позицІй неслись пІснІ. Там стояпа українська частина. Якийсь невІдомий Петро виходив заєдно на окопи І затягав довго-протяжно
українську пІсню. Його мягкий голос котився гомоном
по пісІ та примарно вабив стрlлецltке вухо.

Куропатники це невеличке село над потІчком Цен Івкою в пІвнІчно-схІдному напрямку від
Бережан, яке сусlду( зІ селами 6иwки і дальше
з Конюхами. Само село Куропатннки на східному
березІ Ценlвки було в російських руках І через
нього проходили російськІ окопи. ПозицІї У. С. С.
тягнулися кра(м лІса напроти Куропатник здовж
дороги, що веде з Бережан через БараНІвку до
Конюх І дальше до Зборова. ВІддаль поміж обома
фронтами була 700-800 крокІв І їх дІлило оболоння, яким протіка(
ЦенІвка. По тому боцІ.
ближче дороги не було хат, а стояли якІсь звалища розбитої гервльн! І поруч мости ка на гребпі
решти якогось млина.
В Куропатниках зведено оба курІнІ 8 один
з чотирма сотнями. Іх командантами були сот.
В. Дідушок, пор. О. Семенюк, пор. Орза, буковинець, придІлений до У. С. С. з 41 п, п. та пор.
О. БукшованиЙ. Пор. 6укшований, що в бою пІд
Лlсовичами попав у росІйський полон, втІк зІ СиБІру й, зазнавши чимало пригод як командант партнзантської !'рупи, зложеної з КурдІв, на теренІ
ПерсІї, повернувся у ряди Стрілецтва. Командантом технІчної сотнІ був четар д-р І. СІяк, командантом вІддІлу скорострlлlв
хор. В. Соловчук.
КрІм цього була ще будІвельна сотня пІд командою чет. В. Гнатюка, опІсля чет. І. Цяпки. Ця сотня,

- Гей, Петре! - гукали йому зІ стрlпеЦЬКИJ(
окопІв. Петро вІдгукувався та передавав, що в них
в УкраїнІ настала вже своя воля І своя правда
Почали навязувати звязки; до Стрlпьцlв стапи
попадати київськІ україНСltкl часописи. В земпянках читали їх У. С. С. та спухали Із запертим вІддихом про Центральну Раду, про проголошення
нею першого Українського Уряду; прийшпи також
вІстки про першІ спроби орfанlзацlї українсltКОї
армІї.
6ули це днІ зворушпивl, памятнl І вепикlI
Дпя виснажених вІйною централltНИХ держав росІйська революцІя принесла надІю замирення на схІдному фронтІ. Австрlйсltке та HIMeЦltKe
командувitНня вирlшипо покористуваТИСIt т. зв.
))братанням« на фронтІ дпя пІдсилення мирових
настроїв серед росІйської армІї. З Цltого приводу
зорfанlзовано
окремий пропаfандН8НИЙ апарат.
На це ))братання« не щадипа АвстрІя руму,
яким призначенІ до цього пропаfанднсти частували росІйських воякІв; пІшли в рух усякІ пропа-
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Внд НІ pociiiC~Ki

СТІНОІНЩІ

l'андивнl листки та епеціяпьне друкованІ для тІєї
цІли часописи. Але " новий РОСI"СЬКИ"уряд не
спав. ВІн рІшив повести ві"ну дальше і почав свою
аl'lтацlю за продовженням вl"ни ))до переможнего кlнцясс. Нови" мІнІстр вl"ни А. Керенськи;;С
їздив по фронтах та виrолошував ударнІ промови.
Формувались т. зв. баталІони смерти, зложені
з надійних вояків, а недалеко, пІд Зборовом, появилась брИl'ада Чехословацької Лєl'lї.
ПІд сам Великдень одна така ворожа стежа
ударникІв захопила в полон двох стрІлецьких
старшин, хор. Деркача та Мельника, якІ пlдl"шли
до розвалин куропатницької rоральні, щоб дІстати
вІд доставцІв з TaMToro боку нових київських І'азет. З цьоrо приводу на сам Великдень не обl"-

Попеlа

сторожа

У. С. С. під Куропатннкамн.

під КУРОПIТ""КIМН,

:J окопll

У. С. С.

шлось без жертв пІдчас ))великодних братань••
ВІд скорострІлу У. С. С. упало в полудне кіЛЬКО1і
салдатІв, а ввечір вІд стрlльна росІйської батерlї кІлькох СтрІльцІв. Як на диво, росl"ська шрапнеля розІрвалась саме в тІ" землянцІ І вбила тих
скоро стрІльцІв, що стрІляли на Великдень.
Над фронтом нависла заrроза
ворожої
Офензиви. По тамтому боці забрали УкраїнцІв а на
їхнє мІсце дали фlнляндськи" полк. Також У. С. С.
перекинули небаром з Куропатник пІд Конюхи.
В тому часІ командування союзних армій
стало звертати пильнішу yBary на хемlчну ділякку
вІ"ни, rоловно на охорону перед І'азовнми наступами. Також на схІдному фронтІ переведено
при армІях нову орl'анlзацію І'азової охорони.

Хор. Пнпнп Деркач.

Пор. ОС"" Slр"мов"ч.
поляг
під

1. УIІ.1917

р.

Конюхами.

Вправ" • накпаАанні ПрОТ"fазов"х

В Куроп~тниках У. С. С. перебули відповідний виwкlл, яким кермував старwина "азової охорони
чет. І. Іванець.
Шефом санітарної служби при полевій форM~ЦIї У. С. С. був тодІ лікар пор. д_р К. Воєвlдка,
полевим духовником о. Фацієвич, що перевів великодню сповідь T~ посвятив на Великдень стрІлецькІ паски.
Добре почувались У. С. С. під Куроп~тниками, та зараз пІсля свят мусіли відійти до Конюх
У запас перwої боєвої лінії. Може занадто rолоснl
йwли балачки між Стрілецтвом про події там,
в Україні. Починала тяrнути якась сила на той БІк,
туди, де ДнІпро, де Київ. ДвІчі чи тричі не вернулися стежі СеменІОКОВОЇсотні І пропали в повному складІ. Для австрійськоrо командування
У. С. С. були безпечніwі в запасі і тому мабуть їх

Стріпец~к""

масок.

стяrнено з позицій в Куропатниках та перекинено
пІд Конюхи. На памятку постою СтрІлецтва в Куропатниках залиwилося лиw кілька моrил "ри гестинці коло Жукова та в куропатницькому лісі.
Моrилки в самому лісі ще може й досІ зберегпнсь, але ті, що при гесгннці, простояли ледви
кілька лІт.
У. С. С. перейwли пІд Конюхи в тому часі,
коли сподІвання на окремий мир не справдились,
а навпаки: стало ясно, що росІйська армІя після
niArOTOBHOЇпропа"анди І проrолоwення Apyroї
вІйни за батьківщину (»вторая атечесгвеннвя вайна«) rотується до удару. На фронті збільwилась
розвlдча праця російських лІтакІв; щораз нові батерП, мІж Інwим також бель"lйськl та французькі,
вцlЛlOвались в австрійські становища та поз~фронтові обєкти. Все це віщувало недалеку офензиву.

ВеЛНКАен~ !!ІА Куропатннкам".

хор. Оснп ДaHKI.C~K"".

Становище, призначене ДПА У. С. С., бупо
дуже погане. Іх поставипи АК запас перwої боєвої
лінії в ярі лід т. зв. Звіринцем, на самому запомі
фронту, що йwов від ПОЛУДНАгорбами над західним берегом Ценівки через КУРОПІТНИКИ,Биwки
та, аагннеючясь перед самими Конюхами, переходив за східний беріг річки Ценівки. Через те на
правому крилі була велика некрита долина, ІІКУ
опановуваЛI1 Москалі і підчас наступу могли вдаРI1ТI1на зади противнвка. Команда куріня була
в ярі разом зі сотнями. Пполк. Франц Кікаль, приділеНI1ЙЗI1МОЮв характері команданта У. С. С. на
місце полковника Вариводи, був доволі вимагаюЧI1Й(а оБОВЯЗКОВI1Й
старwина; при цьому він виявнв себе ЛЮДI1НОЮ
культурною і добросовісною.
Він скоро увійwов У свою трудну ролю та повів
інтенсивні заходи для збільwення полевої формації У. С. С. знову у полк. Для цього рішене стягнути з Карпат Гуцульську Сотню та з Виwколу
нові похідні сотні.
Таємні поwуми від українського моря, що
почало хвилювати по тамтаму боці, наказували
У. С. С. громадити СI1ЛИі держати їх в поготові.
Тl1мчасом резерват (таємний приказ) Армії заповів веЛI1КУ російську офензиву, що мала розпочвгяея 19-го червня в год. 5-тій ранком.
Наказано строге поготівля. Над яругою, де
у вибудованю: на склоні горбів землянках примlстнпись сотні У. С. С., повиела загроза недалекого
бою.
В тиwу по гідного ранку дня 19-го VI. в год.
5-тій упав перwий стріл важкої московської гармати. Зараз-же знялась гура!'анна буря артилєрії.
На просторі яких 30 кільометрів від села Биwок
по Зборів заграло 510 батеріЙ. Руйнуючий вогонь
гармат знищив умить на відтинку села Конюх передні рови і дротяні засіки. Стрілецькі закопи
обернулись у вертепи лійок і ям з накопиченими
куснями дерева, каміння та Іншеге матерІАЛУ.
Четверту сотню У. С. С., що скріпила nepwy боєву
лінію, перетереблено.
Небо було чисте, але сонце пробивалося
крізь занавіеу куряви. Наче зловlщі птахи кружляли над становищами ворожІ пlтаки, щоб дорешти ЗЛОМИТI1
духа оборони. Вони справляли вогонь своїх батеріЙ.
Від ударІв важких етрlлен обсувалися стІни
ровів, розривалася стеля землянок. Земля ryділа під глухий стогін. До недавна БІлІ скпони
яруги почорніли, присипані землею й куснями !'ранат, мін та wрапнелlв.
У селІ Конюхах, де примlстипася стрlпеЦloка
санІтарна помІч пІд командою пlкаря д-ра Во(відки та боєвий обоз, настапо пекпо. Bopor бив запальними стрlпьнами. ГорІли хати І збlжжа на попl.
Ревіла покалічена худоба, збожеволІлІ люди з вереском гинули на пожарищl. В тому rapMaTHlooMy
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вогнІ рвалася телєфонічна лучба, яку раз-ураз
треба було справляти. Служба теП(фонlстlв буп;,
геройська. В часі, копи iHwi сидІли скритl в земпянках, ВОни перебігали з мІсця в мІсце задиханІ
мов ті гончі пси, щоб пІдтримувати звязок. Багато
з них' тоді погинуло.
В ночІ гарматнІй вогонь "ритих. Настала явяпева перерва. Доставлено харчІ. Розпочалась
Інтензивна праця пlонlрської, чи не найкращої технічної сотні о цілому XXV. корпусІ.
Так пройwло 48 годин.

Гураfаннин вогоиь на стрlпецькі

становища. Рис. І. Іванець.

"рупа

стрільців

під КОНЮlами.

Вночі на і-го пипня пішов зливний дощ
і вода звпяпа стрілецькі рови. Стрільці опиннпнсь
у грязюці. Та досвіта внпогоанпссь і настав ясний,
соняшннй ранок. Вогонь артяпєрі? знову дещо
ослаб. Наказано строге поготівля на вяпадск наступу ворожої піхоти.
Коло 1О-ої rOAIolHIoI
рано ПРlolйшлоще звідомлення дивІзії про те, що відбито російський наступ
на лІвому кряп] фронту та що на цілому відтинку зовсІм добре. Тимчасом МоскалІ прорвалися вже були на горБІ 386 поза двором, на відтинку 81. полку. Частини четвертої
фІнляндської дивІзії, в якої складі булlol окремі пробоєвІ
відділи, т. зв. курІні смерти, вдерлlolСЯкрізь прорвану лІнІю і почали в оБІ стерони звивати австрlнськин фронт. Про ті події У. С. С. не знали
нічого. Не знапи, що ворог зайшов далеко на

зади, що на лівому КРlolлінема ніякої оборони, що
тисячі австрінцlв опнннпнся в полоні. У. С. С. сподівалlolСЯворога спереду, тимчасом вІн приншов
іззаду. З півого крила вІн окружив яругу, в якій
сгояпн У. С. С. І сідразу опанував положення.
В добавку, як уже було сказано, сотням заборонено виходити із землянок, щоб не стягнути на
себе вогню ворожої артнпєрі], Ії вогнем кермували літаки, що без упину пітапн доволі низько
"JaA становишеми. На російськlоІХ удаРНlоІкlвпопав
перший десятнlоІК Дутківськин, що з двома тепєфоністами ВlоІбігспрввити перерване телєфонlчне
получення. Та звня він вспів повідомити сотнІ
У. С. С., яругу окружили Й опанувалlol МоскалІ.
Першу відсіч пробував дати чет. Іванець з кіпькома стрільцями, що були при команді курІня. Та
це не СПИНИЛ0розгону Москалів і сотні, що були
в землянках, пспапн за декілька хвилин у полон
разом з раненим командантом пполк. Кікалем,
якого Москалі пробили баr'нетом.
Під Конюхами згинув командант стрІлецької
кінноти, пор. Р. Камінський, пор. Осип Яр-имович,
пхор. Ворона, пхор. 8асlolЛЬІванців, віст. Тютько,
десятник Р. Кузьмович, стр. Шкварко та багато
інших,
Росінське командування не викеристепе перемоги, що ному прнйшпа так легко на цьому вІдтинку. Розгін російськlоІХ військ скоро зпержано.
Першу відсіч дав відділ стрілецьких скорострілІв,
що стояв У запасі в лісі коло БIоІШОК,та батерія
пор. Юліяна Шепаровича, що була тодІ на становищі по другій стороні долини, за Конюхам~. Засипані картачами гармат і вогнем стріпецьних

Пор. Роман КаміНСЬЮ4Н,
Заласні становища

У. С. С. в ярі під КОНЮlами.
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ВеП"КОАнебратанняміж УСС. та УкраїнцямО1
рос. папку.
скорострілів
російські
полки
спинилися.
Небаром зlбраЛIiСЬ зацілілІ
частини У. С. С. Саме
в тому часі повернулася
з Карпат Гуцульська
Сотня і прнйшпа до Конюх. Від полону врятувалась ПОЛОВІіна сотні скорострілів,
сотня телнічна
та будівельна, врятувався також відділ мінометів.
Кількадесять стрільців вирвалося вже з рук Москалів. Разом було ще якнх 400 людей. Ці останни
У. С. С. повели прогинаступ
і вибили Москалів
3 до бутих
сгановищ.
Розгін революційних рссійських армін звпомlо<ВСЯще скоріше, як зірвався. Ще кілька днів
і1WЛIi кріваві змагання коло Зборова. Там сирівавилась Чеська Пєгія, проти якої кинено MaCIi австрінського та німецького війська.
Полонених У. С. С. вепн разом з тисячами
ввсгрійсьнях
вояків через Озірну до Тернополя.

у Тернополі. Там привіталаїх від Української
Влади
делєr'ація,
під
проводом
комісаря Л. Юркевича. Комісар Юркевич
в розмові
енявнв надію, що У. С. С.
візьмуть
участь у будові
власної держав» та обіцяв
повідомюи
про їхній приїзд Центральну Раду.
У веЛIiКОМУ роздільному таборі для полонених
Ст. дес. Соробен АНАрін,
.
по пк.к ор авник.
В Д арНIiЦl, що леЖIiТЬ не·
.
далеко Кliєва, по другому боці Дніпра, У.С.С-ів відвідали деякі українські
діячі, між іНWIiМИ Винниченко й Скрипник. Та надії на те, щоб полонених
У. С. С. перепапи у розпорядження
Українського
Уряду, не спрвапипись.
бо несподівано, з наказу
військсвого команданта
КIiївської
OKpYfli полк.
Обе руч ева, всіх старшин У. С. С. відтранспортуваЛIi
у глнбliНУ Росії. Цен препстввник російського уряду
бвчиа в У. С. С. небезпечний елємент, свідом",х українських держаВНliків, які МОГЛIi бути грізніщі, ніж
зукраїнізовані
частини
вІйськ Центральної РаДІі,
що саме органівувепись.
Все>к гаки багато з полоненях під КонюхаМIі ДОПОВНIiЛИ потім РЯДIi Сlчових Стрільців, що небаром печапн збиратись у Києві. Чимало полонених У. С. С. працювало вже
в початках російської революції в рядах зукраїні.
зованих частин, як прим. чет. А. Добрянський,
що
вже в Петрограді брав активну участь в українізації полків з України.

По дорозі
стрічапи
У. С. С. вже українізовані частини
рос.
армії під жовто-блаКIо<ТНIiМIіпрапорами,
що НWЛIi на фронт.
Приємна
несподіванка
стрінула
полонеНІіХ У. С. С.

Чет. "'(отон Добря,.ськО1Н.

С.по

ropNT".

