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8 .ких три тижнІ пlсл. бою пІд Конюхами
почали союзнІ вІйська заrальний наступ. ВІн у.lн•••••с. по. ним розrромом революцІйних армІй КеpeнcbKoro. За кlльканац,.ть днІв фронт ХХУ. корпусу дІйшов до Збруча. В аванl'ардl 55-ої дивІзІї
Ішли останки У. С. С. разом з двома сотн.ми нІМЄЦІокоїкінноти зІ сла.ноrо полку rузарlв смерти

"Totenkopfhusaren" .
У. С. С. мали тодІ ще около 600 стрІльців та

24 старwин. &о(вий скпад У. С. С. бу. такий:
3 сотнІ пІхоти пІд командою пор. &ужора (Гуцульська Сотн.), чет. д-ра СI.ка (технІчна еегяя] І хор •
Клима; будІвельна сотня пІд командою
чет.
Цяnки та вІддІл скорострlлlв з хор. Квасом, .Іддlл
мІнометІв з хор. Никифоряком та одна чета телефонІчна. Обозами проаодив чет. д-р Цьокан. СанІтарною службою У. С. С. завІдував д-р В. Щуровський зІ сан. чет. Л. Перфецьким. Командантом
тих останкІв У. С. С. був у часІ походу до Збруча пор. д. Кренжало.ськнй, прндlлений з 35. п, кра(.оі
оборони.
ЦІла 55-а дивІзІя пlсл. бою пІд
Конюхам •• І пІдчас походу до Збруча мала у свому складІ лиw останки
д.ох rалицьких полкІв, )5-ro І 19-ro,
та У. С. С., при чому вона займала
дуже wирокий, около 60-кlльометро.ий фронт.
Напрямок походу 55-ої дивІзІї
та У. С. С. був пІвденний схІд.
У. С. С. йwли 3 Конюх через Козlвку, Козову, Купчннцl, &урканlв, Вербовець, Звнняч, BHrHaHKy к. Чорткова, ЧорнокІнцІ та 6урдякІвцІ над
Збручем.
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ВажнІ щІ бої в тому походІ
палн такІ: дводенниli БІля Козової,
завз.тнЙ БІй за старІ окопи пІд &уркановом над СтрнпоlO та над самим
Збручем,
пІд &урдякl.ц.мН,
де
всла.НЛIСЬ rоло.но Гуцульська Сотн•• ПІдчас Toro походу У. С. С-І. пе-

Ка

nOliAHOMy

шпяху У.С.с.

дО Збруча.

Москапі

ннщать

BilOCbKOBe

MalOHO

Св п лине

зробпена

вогнем
та складн.
з пітака.

реКl1даЛI1нераз з одного боєсого віДТI1НКУна друГI1~,залежно від того, де був Сl1льніШI1Йопір ворога.
За боєві ПОр'ВI1Г11
У. С. С. дістаЛI1 тоді кілька
разів прюнання вншнх команд; в одному з приказів Начальної КомаНДI1 Південної Армії ген,
Ботмера окремо відмічено боєві заСЛУГI1У. С. С.
Окрім цього сгаршини чет. Сіяк, хор. КЛI1М, хор.
НI1КI1ФОРУКдістаЛI1 німецькі залізні хрести та багато стрільців німецькі боєві відзначення.
Після закінчення походу, У . С. С. сгояпи деЯКI1~час над Збручем. Потім їх СТЯГНУЛI1
з фронту
до села Залісся в Чортнівщині для доповнення.
ТУДI1пряйшов з ВI1ШКОЛУНОВI1Йкурінь під командою от. М. Тарнавського. З ЦI1Мкурінем прийшло
на фронт також багато старшин і стрільців, що
агікп« були з російської неволі. Вони принесли зі
собою національно-революційн; настрої і доказуввпн, що для У. С. С. тепер не місце в австрійській
армії, а по другому боці фронту, за Збручем, де
будується своя держава. У вільних хвилинах Стрілецтво вело на ці теМI1 безконечні дискусії. Вернупнся старі часи r'оронди. Знову воскресло Стрілецтво зі ЖI1ВИМтовариським життям та зацікавленням справами, що хвнпюввпи все українське
громадянство.
При кінці листопада вислали У. С. С. до комаНДI1корпусу прохання за підписами старшин на
дозвіл відсвяткувати іСТОрl1ЧНУподію: проголошення Центральною Радою З-го Універсалу, який
20-го листопада проклямував Українську Народню РеспуБЛI1КУ самостійною державою. Команда
1<0рПУСУ
відмовила дозволу та відкликала от. Тарнавського за те, що підписав це прохання разом

з іншими ствршинами. Ця подія дуже пригнобила
Стрілецтво, тим більше, що польська преса шяроко розписувелась тоді про злуку Східної Галичини з майбутньою Польською Держаною. В селі
Г~'штині відбулась тоді таємна нарада старшин, на
якій поставлено проєкт перейти за Збруч, на
службу Українській Державі. Та у висліді довшої
дискусії перемогла знову думка, що У. С: С. повинні ще на деякий час запишитись по боці цен-

МОСкалі
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тральних держав, бо вислlд вімни ще не рішений
та завдання У. С. С. по цьому боцІ ще не скінчене.
В останніх днях грудня перемшли У. С. С. до
ВолІ Чорнокінецької, а РІздво 1918 р. святкували
в селІ ЛосячІ. Фронту тодІ не було мамже нІякого.
Чilсами десь далеко, поза Збручем, глухо гудІли
гармати. Ходили чутки, що це вімська Центральної
Ради бються з бепьшевикамн.
ПІдчас самих Різдвяних Свят перемняв команду над У. С. С. сот. Осип Микитка. Святочно
і з великим жалем пращали старшини та стрільцІ
дотеперІшнього команданта, от. Мирона Тарнавського. Та м новим командант сот. Микитка, як виявилось пізнІще, був відважним вояком, великим
патрІотом, дбамливим та обовязковим старшиною.
Тимчасом в Україні оформлювалась ідея
державности, репрезентована Центральною Ра-

дою, яка врешті довела до окремого мира з центральними державами, підписаного в БерестІ 9-го
лютого 1918 р. У відповідь на відокремлення
України Москва вислала проти молодої держави
армію Муравмова. Московська навала знову залила українські землі, зневолюючи Центр. Рад\'
звернутись за допомогою до центральних держав.
Бересгейськнй мир застав фронтові чаСТИНl4
У. С. С. у селі Сковятині коло Борщева. З початком березня увімшли У. С. С. разом з першими
відділами австрімських вімськ у гранчц! молодої
Української
Держави.
З переходом за Збруч
У. С. С. опинилися в боєвім І'рупі, якою командував врхякнязь Вільгельм Габсбурl'. З цією І'рупою
перемшли У. С. С. ціле Правобережжа та залишились у нім до розвалу АВСтрії, себто до 1-го листопада 1918 р.
Мрія довгих літ змагань І трудІв сповнилась.
У. С. С. мшли в Україну визволяти »братlв-Укра-

Пор. Дмитро
НАСТУП УСС. під БУРДАкі8ЦАМИ l1ад Збручем,

серпен"

1917.

КреНЖ8ПО8с ••ниА.

Хор.

ВіCl.п •• Кпим.

Чет.

д_р

Іван

СіАК.

їнцlв З МОСКОВСЬКНХ
кандан«, як спІвалось у вlдомІн стрІлецькін пісні. Весело н радісно лунала стрlпецька пІсня 'понад подіпьськнмн пвнвми, внрятнмн зеленям руном езямян, 3 якнк ледвищо
зІншов снІг.
У. С. С. перейшпн з Галичини через Окопи
Свято] Трlнцl до Камянця та після короткого відпочннку рушнлн дапьше походом до Вапнярки. На
цін дорозІ У. С. С. ЗУСТрlНУЛНСЯ
вперше з місцевнм українськнм громадянством та ного настроями. Селянська маса була нацІонально мало освlдомлена І до того занархізована рlх<ними революцінними кличами; вона зовсім не визнавалась
у повенІ сеціяпьнях і національннх питань. Головннм здобутком революції був для селянства подlп панської земпl І довкопа цІєї справи оберталося все Іхнє зацікавлення. МІста на УкраїнІ були
зденаціоналізовані І малн тоді ще обмаль свідомої української інтеліl'енції. Всюдн, куди перей-

Хор.

МИllliпо

Ма,чам.

МанІфестацінне

Чет, Оснп

Підхор.

Кlас.

Мнрон

Закп"нс~к"".

uли У. С. С., залиwали зсасевею чар наЦІоналІ.40ГО війська І нацlонсальної Ідеї; їхнІй похід був
:правжньою рухомою пропаl'андою за українську
~ержавнlстt.. ЩоденнІ нІчлІги та короткІ постої по
:елах І мlстечксах вІд Камянця ПодІльського через
~унаївцlr Уwицю, Станиславчик, Жмеринку, Вап4ЯРКУІ дальwе на пІвденному Правобереиокl Al.аали СтрІлецтву змогу пІзнати своїх братІв, їхнІ
4астрої та потреби. СтрІльцІ залиwали по соБІ се)ед українського населення нацІональне освlдо~лення, вІру у власну державу та любов до Стрlтецтва.
З Вапнярки У. С. С. переїхали залІзницею до
:>деси, опІсля пІд Херсон та здобули його, зло~нвwи перwий завзятий опІр больwевицької за10ГИ.З Херсону поплили двома пароплавами горІ
[J.ніпром, пІд Олександрівськ. Тут У. С. С. звели
• больwевиками БІй за залlзничу стсацlю в Олек:aHlIQIBCbКY.
Але больwевики були ше настlnl.КИ

СІЯТО

YKplYHC~KOГO

10ЯЦТ."

у Киеll

lесноlO

1917 р.

СИПІонІ,що Стрlпьцl мусlnи вІдступити до ДнІпра
І пароппавом переїхати до недапеlСОГОсепа 61·
пенысго•• Та на други" день бопьшевиlСИпокинупи
мІсто, бо саме тодІ з пІвночІ наспlпа спавна Запорlжсысa Дlot8lзlя під ІСомандою ПОПІС.'опбочана.
Того самого дН1lвlдбупася в Опександрlвську святочна стрlча У. С. С. зІ ЗапорІжцями.

Виїзд Виwкопу

Довши"
побут в Опександрlвську,
саме
в осередку копишнього Запорlжжа, в якому усе.
провели веснянІ мlсяL\l квІтень, травень та червень, залишив у них однІ з на"кращих спомниІв.
'ула це не тільки весна в природІ, але" весна
української державности. Неха" І при чужІ" помочІ, - всеж таки Україна звІльнилася врештІ вІд
панування МоскалІв І, дарма, що ще необ€ДНё!lна
" неоднодушна у своїх змаганнях вона починала закрІплювати СВОЮдержавність. У. С. С. зажили у великІ" приязнІ Із ЗапорlжськоlO Дивlзl€lО,
що пІсля повороту з походу на Крим станула текож залогою в ОлександрІвську.

УСС 8 Україну.

Це була CBo€pIДHa реВОЛlOці"Нё!Івl"ськова
орl'анlзацlя, що прийняла багато звичаїв давніх
ЗапорІЖЦіВ. Та була вона найкращою БО(801Oодиницею тодішньої української армії. Її старшини та
козаки, серед яких служило багато інтеліl'ентів,
визначались великим патріотизмом, відвагою і за~зяттям. Не ДИВО,що У. С. С. скоро заприязнились з ними.

МНРО8а деп(fація

Центрапьної

берестейський
Від ліва:

М. Левітський,

Ради підпису(

мир.

О. Севрюк,

М. Любинський.

Також командант І'рупи, молоденький архикнязь Вільгельм, добув собі у того революційного
вІйська завдяки природній,
щирій та приязнlй
вдачі велику любов і пошану. Запоріжці, невдоволені пізніше гетьманським режімом, задумувапи
навІть зробити спільно з У. С. С. державний переворот та проголосити Вільгельма виборним гетьманом в ролІ президента держави.
Підчас стрlч з нагоди спІльних оБІдІв та перегляду військ ЗапорІжської ДивІзІї У. С. С. мали
нагоду пізнати її тодішних славних полководцІв
полк. Болбочана, попк. Петрова та познайомитись
з життям І настроями ЗапорІжцІв.
Дуже скоро увl"шли У. С. С. також у громадянське життя мІсцевого населення та з€днали
соБІ у нього повне довlря і приязнь. У. С. С. працювали 8 мІсцевих культурно-освІтнІх орl'анlзаціях, головно у »йреевіт!«, помагали наладнати
українське шкІльництво й редаl'увати тижневик
»Сlчсс.ПІсля цІлоденної працІ та вІйськових занять
У. С. С. йшли до українського театру. Довколичні
села та мІстечка запрошували до себе Стрільцlо
орl'анlзувати у НИХчитальнІ, освІтнІ гуртки й тевтральнІ вистави.

»ЗilЖУРИПИСЬ Гапичанки«.
Коломийське

жіноцтво
в Україну,

витає

Кіш

червень

У.

С.

1918 р.

С.

в

переїзді

Прийшов час гетьманського перевороту. Доля Української Держави опинилася в руках Н080Ї
гетьманської влади. На жапь, гетьманський уряд

не.,умl. Jсднати codl народнІх мас, ще й сам розбурха. пристрасти, wукаlOЧИ пІдтримки у я.но
протиукраJнськнх чинникІ.. УкраУнське селянсТlО,
якому сталн СИЛОЮ.Ідбирати подІлену дIАичl.ську землю та Інше майно, вІдповІло низкою
повстань. На села пlwли нІмецькІ, австрІйськІ, а то
й гетьманськІ карнІ експедицІї, якІ ще бlльwе розятрили розбурхану революцІйними настроями селянську масу. Вогонь повстань розгорІвся наЙсиль·
нlше на КиївщинІ та ХерсонщинІ. Щоби приборкати неспокІйне населення, австрІйська окупацІйна
слада рlwила перенести в найбlльw загрожений
район всІ частини У. С. С. У перwих днях червня
"рупа архикнязя ВІльгельма переїхала в окоnицl
Єлисавету, спершу до Арнаутівки та Масляникlвки,
опісля до села Соколівки.
Рівночасно з переведенням боєвих частин
У. С. С. з Олександрівська в околицІ Єписавету
приїхали туди з Галичини Виwкlл та Кіш У. С. С.,
які до цього часу стояли в Пlсочнlй, Надітичах, Верені та Рудниках. З Вишколом прийшли на Херсонщину нові 4 боєві сотні в числІ 1 ООО добре вишколених стрільців, яких розміщено в селІ Грузькім біля Єлисавету.
Політика окупаційних держав, для яких берестейський мир був тільки миром з конечности, на коротку мету, для здобуття хліба та сирівців (116ротфріден«),мала на увазі лиш і виключно
інтереси своїх держав. Вона зосереджувалась на
бажанню якнайкоротшою дорогою добути їду
для виголодженого населення та війська. Швидко
виявилося, що обом союзникам не залежало на
творенні української держави, лиш на експропріяцП дібр багатої країни. З тою метою вони спиНlОвалитворення П власної збройної сили та клали
перепони всім ор"анізаційним і консолідацІй ним

Сепо Карпівка

на Херсонщині.

Відпочинок

У степу.

намірам українського населення, 3 ТОЮметою стягали силою, при помочі ріжних карних віддІлів,
підступом та підкупом все, що можна було забрати: хлІб, цукор, товщі, скlру, сукно, худобу, мунlцllO та зброю. Тому також потурали Москалям,
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що явно вмступали проти державннцькнх змагань
українського народу.
Таке поведення окупацінної владн з українськнм громадянством та легковаження інтересів
державн мусіло довестн до гострнх конфліктІв.
На безправства, якнм потурала також гетьманська
влада, свідоме громадянство відповіло протестамн, а селянство оружннм повстанням. Вязннці
в Єлнсаветі та інших містах Херсонщннн запевняпяся знатннмн українськнмн дІячамн та свідомнм
селянством. У. С. С. та архнкнязь Вільгельм заступалнсь за них, інтервенювалн у чужонаціональнях частннах та у вищих KOMaHдa~, урятувалн
життя неодному українському патріотові н повернулн волю багатьом, що пепвпн в австр. військов]
судн. Також неодно село завдячувало У. С. С. вря-

С.
С ле

щ о бу.
Габсбур',

командант

'рупн,

пІдчас

переГПIlДУ

Дніпрі,

С.

з

'\1

Херсону

ендрівськ.

ДУХОВННК

і пхор.

в.

на

тування від крівавої екзекуції за с".- ,-'тнв грабежІ
хліба н манна.
Командантом австрінської днвl:::їі, що до неї
непежвп« У. С. С., був тодІ ген, Маренці. До нього
малн доступ довколнчні моско&ські дідичІ, що випрошувалн карні експеднцїі на свої села. Для втвхомнрення збунтованнх протн невих порядків сіл
внснлано звичайно мадярів, як] нанбільше знущапясь над населенням.
До тієї карної акції австрlнська вінськова
влада ужнла також і У. С. С. Між іншнм на втихомирення населення в містечку Добровелнчківцl та
ОКОЛlojці
вислано 3. сотню з чет. Голинськнм. Та цю
пацнфікацію перевели У. С. С. на свін спосіб. Увіншевшя до села перед містечком, сотня станула на
мандані н заспівала стрілецькнх пісень, після того
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Сот. Ос"п М"к"тка.

ДніпроВі порогн
коло Олександрівська.

орхестра заграла до ганцю. На майдан збіглася
сільська молодь. Почалися співи, танець Т4 розмови. Селяни пізнали, що це свої люди і щиро повитали СтрІльців. Довідавшися про це, громадянство містечка Добровеличківки прийняло У. С. С.
хлІбом та сіллю. Дуже швидко розійшлась також
по довколичних селах вістка, що У. С. С. - це своє

військо, яке не зробитlо їм ніякої кривди. ))Збунтоввне« насепення виконало 8сі :J.,.дженн.,
видані
командантом сотні. Сел••• " ".JНОСИЛИ трохи старих крісів, зате у двох МОСК08СloКИХ
дідичів сотня
перевела строгу ревізію І :!аБР.llа Ha~дeHYзброю.
Таксамо ))пацифікувала« l-га сотн. У. С. С., вислана на карну експедицію в іншу околицю.

Внwкіл У. С. С. увіходнть до Єл"савету.

ОАМІ, зІ селянами,
з цьоrо Пр"80Apyrl
3
наростаюду пlшп" НІ У. С. С.
чою
у
силу
націоCKlpr" дlд"чlв,
.к
нально
ссlдомою
ІнНІ »cnlnIoH"KI8«
телll'енцlєю,
роБІтбопьшев"зму та воництвом, rромадянрохобникІв. ЗІ поськими та вІйськоведІнку ]-оУ сотнІ
вими орl'анlзаціями.
в
Добровепичкlвцl
РадіснІ, повні надій
поставив І'ен. Марента вдовопення були
цІ КОМІндаНТІ сотнІ
ці пітні місяці для
чет. Гопинськоrо І
ДефlПllда кІнних частин Запорlжс"ко1 Ди.lзі1.
Стрілецтва!
ще OAHoro старшину
Цей військовий
перегляд
УЛС5джено тоді, коли fрупС5 сот.
Серед У. С. С.
пІд воЄнний суд, а за
В. Гебсбурге
та У. С. С. перебували
D Олександрівську.
скривапося тодІ чи·
неправильне
перемало українських
ведення карної екснаддніпрянських дІпедицІї }-ою сотнею
покликав команданта У. С. С. сот. Микитку до ячів, Iнтеліl'ентlв та селян, що повтікали зі своїх
околиць перед доносами дідичІв І перед гетьманзвІту. ТодІ командант І'рупи архикнязь Вlльrельм
вислав cKapry на І'ен. МаренцІ до цІсарської нан- ськими та австро-нІмецькими карними експедицелярІї. ВнаслІдок цьоrо застановили слІдство цІями. По містах І селах Херсонщини широке
пІшла слава про »прввпиве українське військо«,
проти стрІлецьких старшин, а ген, МаренцІ опинився на ІталІйському фронтІ.
Січових Стрільців.
В постоях стрlпецьких сотень ішла далІ неОчевидно, що ця »пепігнчнв«, в кожному
впинно Інтенсивна культурно-освІтня прац" мІж
разІ ло.3авіЙськова діяльність У. С. С., не подоба·
населенням. СпІльно з мІсцевими діячами та
лась австрійському командуванню. До неї наплиорl'анlзацlями нашІ старшини та стрІлецтво opl'aHI- вали масово скарги й доноси ворожих Українській
зували читальнІ ))Просвlти«, народнІ школи, ама- Державі московських та жидівських елєментів і доторськІ rуртки, кооперативи, переводили курси
несення австрійських військових частин. Врешті
української мовк й українознавства та допомаНімцям, що панували в північній полосі України,
rали в орl'анlзацlї вІйськових часткн. До постІйної
були дуже незручні ті симпатії, що їх добув собі
працІ в тих орl'анlзацlях призначили з Вишколу ба- серед місцевоrо населення архикнязь Вільrельм.
raTo людей, з яких БІльшІсть залишилася на УкраВони були дійсно доволі rлибокі та широкі. Німці
їнІ до розпаду АвстрІї, а деякі навіть до приходу
поважно боялись за гетьмана CKoponaAcbKoro.
У. Г. А. на Приднlпрянщину. Гуцульська Сотня, яка
Серед таких умов ин напруження між авще й до тої пори збереrла свою традицІйну окрестрійською військовою владою та У. С. С. дійшло
мlшнlсть, зорl'анlзувала аматорський rypTOK, що до вершка і, коли дивізійна команда наказала виспІльно з мІсцерушити до бою
вими членами
проти повстан))Просвlти« дачоrо заrону от.
вав вистави в
Шинкаря, У. С.
постою сотнІ, в
С. відмовили
Маспяникlвцl.
послуху. ЗаrроЗаходом Вижене полевим
судом. З цьоrо
школу улаштоприводу Навано в Грузьчвпьне
Команкому величавий
дування
авШевченкІвський
стрійської
армії
концер'!'. СтрІвикликало арлецькІ старшихикнязя
Вlльна та стрІльцІ
rельма до Відз кожним
ня на оправданднем поширюня. ПІсля йоrо
вали зв.зкм з
повороту У. С.
украУнсloКММ
С. перенесено
У. С. С. на моrипl Ше.чеНКіІ • Кilне.і 1918 р.
на Буковину.
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