От. д-р IІроспав Воєвідка.

Мап. Л. Перфецькмij.

Наскок кіннет« У. С. С. під Ласківцямм.

охотників. Не ставало зброї ДЛЯ всіх. Багато йшпо
до бою без неї.
Підчас одного з дальших боїв за Пасківці
к, Чорткова, які У. С. С. звйняпи о нічному випадї,
кіннота У. С. С. під командою чет. Д. Коржинського і хор. М. Петруняка вдарила на зади протненина і взяла багато добичі. Під Денисовом та
Купчинцями видержують частини брИl'ади У. С. С.
сильни~ протинаступ Поляків, що намагались ударом від півночі розділити У. Г. А. на дві частини.
В цьому бою І-и~ курінь У. С. С., добувши Ходач·
ків к. Денисова, впав на зади противника і таким
чином ударемнив небезпечні наміри польського
командування. Ініцїятором того подвигу був пор.

В. Калина, яки~ також виконав ~oгo 3 трьома
сотнями куріня. За цю перемогу бриl'ада У. С. С.
дістала боєве признання від Начальної Команди.
В дальшому наступі У.Г.А., підчас боїв за Бережани, 17-19 червня, львину частину боєвого
завдання виконали У. С. С., які повели удар 3 пів-

Піспя бою.

reH.

Ммрон Тарнавськміі.

Начальний
в часі

ВОЖА
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Останнііі запас БРНfадн У. С.

У. Г. А.

ких

боїв

в Україні.

Сотня
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с..
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з

Д_р EBreH Петруwевич.
Диктатор

Зах. Области

Української

Народньої

Республики.

ночі. Отут ціла бриl'ада У. С. С., після основної
гарматньої підготови, перейшла до наступу І баІ'нетами проломила двІ оборонні лінії противника.
В цьому бою, після якого Поляки залишили Бережани, визначилась артилєрlйська І'рупа пІд проводом Я. Воєвідки та ІІ-ий курінь сот. Білинкевича,
який під Нараєвом зайшов на зади польських
вІйськ і замкнув їм дорогу відвороту.
Після бою під Бережанами в дальшому походІ на Львів бриl'ада У. С. С. мала ще одну бпискучу перемогу пІд Дунаєвом, якого боронили частини познанських і ЛЄl'іонових полкІ •. У. С. С. за-

петунс"кої

ескадри У. Г. А.

Clдячують її вмілому ппянові, що його виконав начальник булави сот. М. Луцький і знаменитій співпраці брИl'адної артилєрlї. На жаль, всІх цих блискучих успІхів, якІ завели чоловІ вlддlпи недалеко
мІстечка Перемишпян (до села Виписок), на віддаль яких 60 кільометрlв вІд Львова, не можна
було використати. З браку мунlцlї У. Г. А. мусlла
спинити дальший похІд і пІд напором нових польських дивізІй вІдступати.
Коли вдруге У. Г. А. ішла до Збруча і коли
знову У. С. С. найшлись в її арієрl'ардl, частини
армії зберегли повну військову дисциплІну І боєздатнІсть. Іхнього духа крІпила свІдомість, що
сповнили свій обовязок супроти рІдного краю та
врятували військову честь. У. С. С. як охорона ІІ-го
корпусу перейшли рІчку Збруч в КУДРИНЦЯХ16·го
липня 1919 р. Коли в полудне прокотились мостом
стрілецькІ гармати і коли курІні бриl'ади минали

Сот. Петро ФраIlКО.
8 Головному

Штабі Обсднаних

Українс"к"х

Армій,

ген, Юнаків

і ген.

Курманович

Старшина

летун.

Відпочинок

кінноти У. С. ·С. після переходу

Збруча.

руїни старинного замку, що над стрімким берегом
Збруча, очІ Стріпьців звернупись востаннє у сторону piAHoro краю. Хоч як важко бупо кидати
ріднІ сторони, яких боронипи з таким завзяттям,
їхнІ вояцькі серця кріпипо бажання невоге чину
і віра, що побідна зброя заведе їх назад туди,
звідки виЙшпи.
Декіпька днів простояпи У. С. С. в сепах на
півому боці Збруча ДПЯ охорони кордону, потім
рушипи на Камянець ПодіпьськиЙ. Увійшпи до
цього історнчного міста вночі старовинним, внсоннм камяннм мостом на Смотричі, тим самнм, що

1урецька

кріпость

Симон Петлюра.
Головний Отамен військ і голова Директорії

У. Н. Р.

ннм ішпи копнсь до наступу пепкя гетьмана Дорошенка. В тому часі район Камянця був одинокою
базою дпя обох українських армій. Там перебувапа Днректорія У. Н. Р. разом з Гоповним Отаманом С. Петпюрою та військамн, що їх бопьшевнкн
внтиснупи на південь. Туди зїхапнсь також усі дер-

і ста'РО8ИННИЙ
міст у Камянці

Подільському.

нУ.

тр.tlЧНоlO смерno мІнІстр .І~"КО.ИІ спр••
попк. Дмитро ВІтовський, колишнІй сотник У. С. С.
та іхнlй Ідейний провІдник.

Стежа розrпядає

окопнцю

• поході на Уман ••.

жавнl установи і ввесь Уряд Диктатора д-ра Е.
Петрушевича та вІйськовІ команди ЗахІдно-Української Области.
ПІсля двотнжневоrо відпочинку в районі Камянця корпуси У. Г. А. зайняли фронт до п"яноBaHoro наступу на Київ. Гаянцькl бриl'ади пІшли на
новІ бої та на обох крилах фронту посувались
скоро вперед приднІпрянськІ частини.
У. С. С. залишились у Камянцl як запас обєднаних армій. Один курІнь помІщено у старовиннІй
твердинІ, що колись була екеренею мІста вІд заходу, а решта бриl'ади зайняла пІвнІчну частину мІста, т. зв. польськІ фІльварки. Саме пІдчас перебування У. С. С. у Камянці ДНЯ 4 серпня 1919 р. зrи-

Панцирниіі поїзд "Віп"на Україна« у )(рнстннівці.

На фронтІ почалась офензива. Коли АВа корпуси, І-ий І ІІІ-Ій, наближались у переможному по.
ходІ до Києва та ІІ-ий корпус заrнався за BoporoM
на пІвнІч аж по рІку Тетерев, 17-ге серпня кинено
брИl'аду У. С. С. на праве крило ДІєвої АрмІї 1'1111
скрІплення »Волинської rрупи«, що забезпечувала
похІд на Киїо вІд пІвдня. Боєвим завданням цlєі
І'рупи було вІдтяти вlдворот вІйськам пlвденноі
ХІУ. большевицької армІї, що пробивалась з Одеси на пІвнІч. Бриl'ада У. С. С. разом з частинами
14.0Ї бриl'ади от. Шльосера повела енерІ'ійні наступи, якими вибила большевиків з ХристинІвки та пІдІйшла до Уманя. В одному із боїв кіннота У. С. С. захопила величезний обоз бельшевикІв І баrату добич. В околицІ цьоrо прегарнеге мІста, положеноrо серед дубових rаїв, стрІнулась
розвІдочна І'рупа У. С. С. уперше з вІйськами отамана Махна, талановитоrо партизана, що на зразок старовинних ватажкІв зорl'анlзував у ГуляйполІ
значну вІйськову силу і тепер виступив до бею
проти ДенІкІнцІв, якІ прямували на Умань. Команда бриl'ади пробувала втяrнути ту велику ударну силу українськоrо степу до спІльних операцІй
проти московських вІйськ, але цьоrо не вдаяось
зробити. Отаман Махно та Махнівці, які поставились до У.С.С. з довlрям та зразу поrодилися продовжити праве крило брИl'ади, пІдчас боlO за
Умань залишили брИl'аду У. С. С. І пІшли на зади
ДенікІнцІв продовжати партизантку.
Це БІльше
вrдповlдало степовому духовІ МахнІвців, як реl'улярна війна. Зате в лlчницях бриl'ади У. С. С. залишили вони чимало ранених та хор их тифом.
ДенІкІнська армІя, яку пІдтримували держави Антанти вирядом та rрlшми для боротьби
з большевиками, виступала з пІвдня. В полосІ
Уманя стрlнулись її частини з брИl'адоlO У.С.С. Деякий час на фронтІ запанувало перемиря, бо з доручення Головноrо Отамана С. Петлюри почались
мІж обома армІями переrовори. Але скоро виявилося, що БІлІ вІйська йдуть на здобуття України,
на вІднову давньої недlлимої Росії І cTaporo режlму. Прийшло до боїв. Бриl'ада У. С. С., залишена армlєlO Махна, деякий час завзято боронилася проти ДенІкінців. У цій нерІвнІй боротьбІ велику пІдтримку дало У. С. С-ам свідоме місцеве
селянство. БрИl'ада У. С. С. відступила на лlнllО
Боrа.
Надходила осІнь та з нею прийшов друrий
страшний ворог ТИф, що почав десяткувати
ряди українськоrо вІйська. ДенІкІнськІ дивІзії кІнноти І'ен. Слащева сунули на схід. Коло Ладижина
прийшло до невеге зудару, який Mir був закІнчи-

Чет. Петро Шеремеа.

Пор.

10ПОАМММР

тися для У. С. С. дуже траJ'ічнО. БриJ'аду У. С. С.,
що залиwилась на висуненій позиції над 60roM,
окружила МОСКОВСloка
кавал€рlJl І бриJ'ада з великими втратами, пробиваючись через ворожий перстень, відступила в напрямку Жмеринки.
ТодІ-то також на Інwих відтинках фронту частини українських армІй, здесяткованl поwестю
плямистоrо тифу, заrроженl від півночі больwевикам" та від сходу і пІвдня вlЙСloкамиДенікінської
армії, вІдступили на пІвденний захід у район
ВинницІ. Положення українських армій стало безвихідне. Коли з початком листопада не було нІякої
надії на поправу і коли кінні частини під проводом
білоrо J'енерала Tyrah-6арановськоrо зайняли район Камянця Подільськоrо
і відсунули частини
приднІпрянської армії на північ, Начальна Команда
У. Г. А. заключила вІйськовий AoroBip з Командою
Добровольчої Армії. Цей AoroBlp урятував У. Г. А.
перед фІзичною заrибеллю, врятував гясячі Гали-

Пор. Корнипо

КаПМНіІ.

ВilЩУК.

ночі запяшялесь у тому районі, як також в околицях Браїлова, чимало важко хорих У. С. С., яких
не можна було забрати в Aopory підчас зимової
стужІ. Цими хорими заопІкувався лІкар д_р Кисілевський.
Недолю Галицької Армії описали живо учасники походів У. С. С. Юра Шкрумеляк в оповіданні »Поїзд мерціВI( та от. д-р С. Шухевич у своїх
споминах.
У. Г. А. подалась за ДенІкінською армі€ю на

чан, що лежали хорІ на Т"ф.
В тому часІ найwлись бооl частини У. С. С.
в околицІ мІстечка 6раїлова, що на пІвнІч вІд вузлової залізнодорожної CTaцlї Жмеринка. Був це
осередок BIAoMoro історичноrо
»чотирокутника
смерТИI(. В тому районІ, Винниця-Жмеринка-Бар,
лежало кІльканацять тисяч Галичан важко хорих
на п_тнистий І поворотний тиф, запалення леrенІв
І хол€ру. CTpaWHaпешесгь, мов та чума в середновlччl, wирилась непоборно через брак ліків І свнігарнсге уладження. Не пощадила вона також
бооикlв
бриJ'ади У. С. С. Лlчниця брИJ'ади, яку
заздалеrідь приспособив лікар д-р В. Свlдер·
ський, не моrла нІяк помістити тої маси хорих
J баrато з них находило захист
по приватних
ХіІтах без вІдповідної саttітарної опІки. ЛІкарІ та
санІтарна служба, хоч працювали надлюдськими
снлам", не моrли прийти всІм з помІччю. Баrато із
них впало також жертвою страwної пешестн, виконуючи 3 геройською саможертвою свІй обов язок.
Етапні частини бриJ'ади, Виwкlл та Klw перебували тоді в районІ Ялтуwкова. ПІдчас дальwоrо
походу на пІвдень пІд натиском больwевикlв з пІв·

Стріча

старшин

Попонені

У. С. С. 3 МахніlЦЯМИ

IОЯКИ

ДeHIKIHC~KOЇ

D Умані.

армІї.

до перемиря, а пІзнІше до Зі~ДИ з командуванням ХII-оі РадянсltкоJ Армії, яку оБІ сторони пІдписали 11·го лютого 1910 р. ПІсля цього спинився
дальший похІд У. Г. А. БрИl'ада У. С. С., що дІйшла
в район мІстечка БершадІ, станула в селах Берлlвці
та ОбодІвцІ.

Сот. Маркіян

ДрогомнрецloКНЙ,

помер на тиф у Браїлові.

Пор. Іван Нагайпо,
помер на тиф у Бершаді.

південь, в напрямі на Одесу. Разом з нею пішла
туди також бриl'ада У. С. С. БоєвІ частини з останками здорових людей подались походом через
Жмеринку, Брацлав, Тульчин до Берлівки, недалеко мІстечка БершадІ. По дорозі ще багато здорових захопила тифозна герячка, Вони залишились без опІки по селах і мІстечках на шляху походу. Лlчницl, брИl'адні заведення і виздоровці
переїхали залізницею під охороною
бронепотягу У. С. С.
В половині сІчня 1910 р. тоді, коли брИl'ади
У. Г. А. прямували на південь, де згідно з договором в районІ Одеси мали найти відпоч,инок і куди
мало прийти сподіване доповнення з таборів полонених в ІталІї, у Винниці, місті колишнього постою Начальної Команди У. Г. А., повстав революційний комІтет, який старався навязати співпрацю з большевиками. Його члени передбачували, що дальший похІд У. Г. А. на пІвдень буде її
загибеллю І бажали її вІд цього рятувати. РеволюцІйний комІтет наладнав скоро звязк» з місцевими
експонентами большевикІв та з їх помІччю дІйшло

НапровеснІ пошесть тифу ослабла. Випадків
нових занедужа)fЬ було щораз менше. Виздоровці
вертались до здоровля і до своїх відділів. 3 початком березня боєва сила брИl'ади почала знову
зростати, хоч нІколи вже не дІйшла до того числа,
яке мала восени 1919 року. Багато могил У. С.
СтрІльцІв залишилось у »чотирокутнику смертн«.
3 весняним сонцем вернулась віра у свої
сили. СотнІ почали вІйськове заняття і знову залунала бадьора стрІлецька niCl4$1.
Большевикн,

у тнфозній

що

радо

горячці.

згодились

на спів-

Мап. Ю. БуцманlОК.

працю з У.Г.А., бо їх військо було слабе, боялись її
сили. Тому в договорі застерегли собі право реорІ'анізації армії у три самостійні бриl'ади і приділення їх до ріжних дивізій ХІІ. армії. В березні переведено цю реорl'анізацію. У склад нової зреорl'анізованої І-шої Бриl'ади Червоних Українських
Січових Стрільців,
себто
давнього
ІІ-го корпусу, ввіЙшли крім брИl'ади У. С. С. ще й
частини
бриl'ад
111.ої та УII-ої.
Між У. С. С. та обома названими
бриl'адами панувало здавна братерство зброї і тІсна спІвпраця. Вони як частини ІІ-го
корпусу

І ПО. одІ на БершаДІ>.

разом

вІдбули
во єннУ

о. Макарій
полевий

Каровецlo ЧСВВ.,

ДУХОВНИI{

у, С. С.

Сот. Петро 'аIСО."Ч.

От. Роман ВОПОЩУІС.

Сот. ее.ер"н

кампанію в Галичині та переможним похід після
чортківського бою. Брнtаду У. С. С. зведено в 1-ий
піхотний полк, яким командував сот. З. НосlЮВський. ІІІ-тю бриl'аду в 3-ій полк з командантом
сот. П. Баковичем та УІІ-му брИl'аду у 7-IiЙ полк
під командою сот. Р. Воitощука. Полком полевих
гармат командував от. Ю. Шепарович.
З кінних відділів ІІ-го корпусу сформовано
дивізіон кінноти двосотенного складу під командою сот. Скацеля. Крім цього залишено окремі
кінні відділи при поодиноких полках. Підчас 'реорl'анізації корпусів обовязки команданта брИl'ади
У. С. С. виконував полк. І'енерапьної булави А. Шаманек, після нього командантом бриl'ади став
М. Баран, активний комуніст, колишній командант
сотні У. С. С., ЩО в грудні 1914 р. попав у російський полон.
В тому часі, 28. ІІІ., згинув траl'ічною смертю,
Бід кулі большевицького комісаря, один з найкращих артилєристів армії
от. д-р Я. Воєвідка через те, що не хотів віддати СВОГО боєвого коня. Ьт. Воєвідці завдячують У. С. С. неодну
перемогу. Приарештованого комlсаря злlнчували стрІльцІ.

О,

Краснопера.

Чет. Степан ·Мепьн"чуlС.

Рівночасно з реорl'анізацією У. Г. А. большевикя взялись, що правда, обережно, але послідовно, за переміну настроїв і політичних переконань. Вони скасували старшинські ступні і певели
при помочі наспаних та наставленнх зпоміж членів
У. Г. А. політичних комісарів nponal'aHAY большевнзму. Для національного війська, яким були
У. С. С., конечність співпраці з большевиками, доктринерами інтернаціоналу та світової революції.
була вельми прикра. Але в У. С. С. жило велике почуття відповідальности за те, щоби зберегти національну збройну силу для дальшої боротьби за українську державність. У. С. С. правильно відчували, що як довго істнуватиме військова сила,
так довго залишиться актуальною українська справа. Вони не надіялись добра, колиб на сході Европи прийшло до скорого замирення. Тому також
з охотою відійшли на фронт продовжати боротьбу.
Всі три бриl'ади У. Г. А. розділено між три ди-

Ю. Wеп"ро.нч

зі

CТ"PWHH"M"

г"р",,,тнього

попку.

Ієий ряд згори від ліва: хор. Слюсврчук, чет, Я, Гуаар, пор, Сорохан} чет Ганкевич, ветерин .. 2·иЙ ряд: чет. Е. Яцкевич. чет. КосТИК, чет, В. Петрачек, чет. Ящун, хор. Гижий, сот. О. Білинський,
от. Ю. Шепарович. пор. Т. Мацьків, пор. Попович, пор. Електрович ,
чет. О. Утриско, ПОР. Ільницький, ПОР. Сорокевич. Сидять: бул. Дітріх, сот. Скацеяь, сот. Матішіц, сот. В. Зубрицький. бунч. Бойчук.
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