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events. The main focus is on the activity of rev. Panteleimon Shpylka, the head of the
District National Council of the Komancha Republic.
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Листопадовий чин і Лемківщина. Перша світова війна і розпад Австро–
Угорської імперії зумовили піднесення політичної активності населення
Західної України, його боротьбу за державну незалежність. 18 жовтня 1918 р. у
Львові відбулись Установчі збори представників українських політичних сил,
що заявили про право українців на самовизначення, проголосивши Українську
Національну Раду з повноваженням парламенту. До Ради увійшли 33
українських посли австрійського парламенту, 34 депутати Галицького і 16 –
Буковинського крайових сеймів, а також по 3 представники від кількох
національно зорієнтованих партій. 19 жовтня виголошено про утворення з
українських земель Австро–Угорської імперії Української Держави. У ніч з 31
жовтня на 1 листопада 1918 р. Українська Національна Рада, підтримувана
загонами Українських січових стрільців, установила контроль над Львовом. У
ході

Листопадового

чину

закладено

правові

і

політичні

підвалини

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та сформовано її уряд –
Державний Секретаріат. Польща задля придушення ЗУНР і захоплення
Галичини розв’язала польсько–українську війну 1918–1919 рр.
За подіями у Львові пильно стежила громадськість Лемківщини,
насамперед її проукраїнські сили – національно свідома інтелігенція на чолі з
греко–католицьким духовенством. Особливу увагу привертає ситуація, котра
склалась цими днями у Ліському і Сяніцькому повітах Львівського воєводства,
де визвольний рух мав проукраїнський характер, а також Горлицькому і
Новосончівському повітах Краківського воєводства – тут провід вели лемки–
русофіли, що виявляли як антипольські, так і антиукраїнські настрої. Через ці
повіти проходила лінія польсько–українського фронту, яка, водночас, стала
своєрідною межею, котра ще раз виявила глибину розділення Лемківщини на
два

ідейно–політичні

табори:

русофільський

та

український.

Повіти

Львівського воєводства активно включились у військові події, ставши на бік
Української

Галицької

Армії

(УГА).

Повіти

Краківського

воєводства,

натомість, не надали їй жодної підтримки.
Звернімось до низки документальних свідчень, що розкривають характер
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ставлення населення Лемківщини до листопадових подій у Львові, показують
його участь у польсько–українському військовому протистоянні. Збереглось
чимало документальних спогадів, які доводять активну підтримку греко–
католицькими священиками українського національного руху.
Слід зазначити: українці Засяння, котрі як і інші народи, загарбані Австро–
Угорською імперією, вже на початку ХХ ст. були піднесені ідеєю Соборної
Української Держави. Тож у перші дні Листопадового чину у відповідь на
Львівські події по західній окраїні Прикарпаття прокотилась хвиля народного
зриву: 2 листопада піднялись Рудки і Старий Самбір, 3 – Перемишль, Турка,
Лісько, 5 листопада – Самбір, Балигород, Команча. Українське населення цих
міст, на підтримку Української Національної Ради, створювало повітові
національні ради і комісаріати. У Ліському повіті першим спробу підняти
населення зробив 3 листопада 1918 р. греко–католицький парох села Ванькова
о. Василь Мисик. Разом зі своїм сином–семінаристом Любомиром священик
скликав народне віче, яке проголосило утворення Української повітової
народної влади. Однак майже одночасно поляки перебрали владу у самому
Ліську, створивши тут свою міліцію і, правдоподібно, 10 листопада збройним
виступом зупинили поширення на місто українського руху [10,с.2].
У містечку Балигород Ліського повіту провід української інтелігенції 5
листопада скликав віче мешканців навколишніх сіл, на якому було
проголошено приналежність повіту (йшлося, мабуть, про так званий судовий
повіт) до Української Держави. Водночас прийнято рішення про створення
міліції, організацію і командування якої доручено підпоручнику Хруповичу.
Балигород на той час налічував майже 1.5 тис. населення, 315 міщан були
українцями, 400 – поляками; останні, однак, не виявляли помітної політичної
активності. Віче ухвалило також рішення про фінансову підтримку нової
повітової влади і загону міліції: кошти для цього мали збирати мешканці
Балигорода і найближчих до нього сіл у формі так званого «подимного»



Ця проблематика висвітлена у низці публікацій, див., наприклад: 2,с.22–26;5;9;11;12;15;17.
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податку. Призов до міліції був добровільний.
Того ж дня у розташованому на 16 км. від Балигорода селі Тісна поляки
зібрали своє віче, проголосивши приналежність села та його околиці до
Польської держави. Утворену в Тісній польську міліцію в другій половині
грудня 1918 р. заборонив (правдоподібно без військової сутички) загін
балигородської української міліції зі 150 осіб. І, водночас, тут був сформований
військовий загін «Лютовиська», який став частиною УГА, увійшовши до складу
обласної команди «Південь», що діяла у Стрию. Групою військ у Тісній
командував сотник кінноти О.Вільчинський, який із загоном вершників прибув
з Єлисаветграду; пізніше командування перебрав на себе сотник М.Пилипенко–
Богун. Таким чином, Тісна стала важливим пограничним пунктом польсько–
українського фронту, який простягався через галицькі містечка Лютовиська і
Хирів на Львів, звідти – ще далі через Яворів у напрям Рави–Руської.
Військовий загін у Тісній неодноразово відбивав атаки поляків: наприклад, 7
квітня 1919 р. тут повністю розбито польський батальйон, який, обійшовши
Тісну через словацьку територію, вчинив несподіваний напад. Однак за
польської офензиви, що почалась 15 травня 1919 р., частини УГА перейшли на
територію Чехословаччини, де були роззброєні та інтерновані.
Команчанська Республіка. 3 листопада 1918 р. у селі Вислок Вижній,
віддаленому на 40 км. від Тісної, почався народний рух, зорганізований у
державне

об’єднання,

відоме

в

історіографії

як

Команчанська,

або

Східнолемківська Республіка. Тут ініціатором зриву став греко–католицький
священик, адміністратор Вислока Вижнього о. Пантелеймон Шпилька, який за
підтримки греко–католицького пароха сусіднього села Вислока Нижнього о.
Михайла Теслі скликав збори мешканців обох сіл. Учасникам зборів було
запропоновано підтримати Листопадовий чин у Львові й пристати на бік
Української Національної Ради. 4 листопада 1918 р. на народне віче до Вислока
Вижнього прибуло більше 70–ти делегатів – серед них і греко–католицькі
священики – з 30–ти сіл, на якому проголошено приєднання Команчанської
Республіки до ЗУНР. До цієї маніфестації пристали мешканці таких сіл: два
4

Вислоки, Команча, Полави, Поляни Суровичні, Дарів, Щавне, Прибишів,
Репедь, Лупків, Должиця, Чистогорб, Явірник, Радошиці, Ославиця, Лукове,
Зубенське, Смільник, Миків, Душатин, Прелуки, Тісна та ін. Делегати
прийняли ухвалу, якою запропонували:
1. Утворити Повітову Українську Національну Раду та Повітовий
Комісаріат з осідком у селі Вислок Вижній (оскільки у Сяніку було
розташоване польське військо).
2. Членами Повітової Української Національної Ради визнати всіх
присутніх делегатів.
3. Сформувати Головну Управу Повітової Української Національної Ради,
призначивши її головою о. Пантелеймона Шпильку.
4. Головою Повітового Комісаріату призначити Григорія Судомира,
вчителя з Вислоку Вижнього.
5. Зобов’язати голову Повітового Комісаріату у стислий термін створити
суд, фінансово–податкову, митну, освітню та ін. управи, їх майбутніх
працівників заприсягти на вірність Українській Державі.
6. Для збереження спокою, належного ладу і безпеки у всіх селах створити
загони озброєної міліції.
7. Повітовим командантом міліції призначити колишнього австрійського
фельдфебеля Андрія Кира, господаря і купця з Команчі.
8. Повітова Національна Рада скликає обов’язкові щотижневі збори.
9. У всіх селах навчання в школах здійснювати українською мовою.
10. Визначити вигляд і зміст печатки.
11. Всі судові і побутові справи полагоджувати тільки в своїх
новостворених урядах [14,с.23–24].
Того ж 4 листопада 1918 р. о. Пантелеймон Шпилька сформував Головну
Управу Ради. До її складу увійшли теолог Теодор Шпилька, брат о.
Пантелеймона; голова Повітового Комісаріату Григорій Судомир; суддя з
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Коломиї Володимир Куціль. У Сяніці виготовлено круглу печатку без гербу з
надписом: «Комісаріат повіта Сяніцького у Вислоці Великім». Через кілька днів
розпочав свою діяльність судовий уряд, більшість справ якого розглядав і
впроваджував суддя Володимир Куціль, виголошуючи вироки від імені
«Української Республіки». Канцелярія суду і зал судових засідань знаходились
у Вислоці Вижньому. Всі інші урядові справи вирішувались у будинку плебанії,
в якому мешкав о. Пантелеймон Шпилька. Встановлено також податкові і митні
збори, а в’їзд на територію Республіки, утвореної 30–ма згаданими селами, був
можливий тільки після отримання перепустки. Осіб, до яких виникала підозра у
шпигунстві або скоєнні злочинів, міліція піддавала арешту; після допитів і
складання протоколу їх під охороною висилали до Тісної або Лютовиськ.
Збори Повітової Національної Ради проводилися доволі регулярно і
найчастіше у Вислоці Вижньому та Команчі. На них, окрім о. Пантелеймона
Шпильки, провід вели греко–католицькі священики, між ними: парох у селі
Пулави о. Іван Ковальчин, парох у селі Вислок Нижній о. Михайло Тесля,
парох у селі Прелуки о. Михайло Кріль та ін.
Спроби формування військових загонів. Досить непростим стало питання
оборони території Команчанської Республіки від нападів польських військових
загонів, адже останні все частіше з’являлися в українських селах, попервах
невеликими групами і недостатньо озброєні. Однак і новостворені українські
міліцейські пости не були боєздатні: міліціанти не мали форми і жодних
відзнак, ще гірше – достатньої кількості зброї і належного вишколу (хіба що
кілька колишніх вояків з австрійського війська – фельдфебель Андрій Кир,
цуґсфірер, тобто командир чети Конрад, пілот Лукасевич зі Сяніка). Тому
нагальною потребою постало створення добре вишколеної та озброєної
жандармерії як справжнього різновиду військової поліції. З цією метою на
зборах Повітової Національної Ради в Команчі у грудні 1918 р. прийнято
рішення скерувати кількох делегатів для вербування підготовлених у цій справі


Куціль Володимир (25.VІІ.1878–?) – народився у селі Мочари Ліського повіту, син о. Іларія (1845–
13.ХІІ.1893), у 1896 р. закінчив Перемишльську чоловічу гімназію. Юрист, працював у Коломиї. Періоду
воєнних дій перебував у свого шваґра о. Михайла Теслі, пароха села Вислок Нижній Сяніцького повіту.
6

вояків до Будапешту, де у збірних демобілізаційних пунктах перебувало чимало
українських старшин і підстаршин. За делегатів у далекий путь обрано о.
Пантелеймона Шпильку і студента університету Назаревича (його сестра Юлія
була вчителькою у селі Чистогорб). 20 грудня посланці Команчанської
Республіки виїхали до Будапешту, де зустрілись з українським консулом
Ярославом Біберовичем*, отримавши від нього цінні поради, і провели
перемовини з демобілізованими українськими старшинами, схиляючи їх до
військової служби на Лемківщині.
Під час поїздки до Будапешта вдалось домовитися з 12–ма підстаршинами,
однак ще треба було вирішити питання їхнього утримання. У цьому знову ж
таки допоміг Ярослав Біберович, який передав о. Пантелеймонові Шпильці 10
тис. австрійських крон, пообіцявши через місяць надіслати зі своїм посланцем
додаткові кошти. І ось в кінці 1918 р. у церкві Вислока Вижнього о.
Пантелеймон Шпилька прийняв від прибулих з Угорщини підстаршин
урочисту присягу на вірну службу Українській Державі. Шістьох із них було
найменовано командантами новоутворених станиць жандармерії у Вислоці
Вижньому, Команчі, Куляшному, Прелуках, Суровиці і Щавному. Кожному
командантові було надано по двоє чи троє помічників та право добирати
стількох міліціантів, скількох потрібно було кожній станиці.
Однак цей перший невеликий успіх був лише початком розбудови
українських жандармерії та війська. Для створення цілком боєздатних і
вишколених військових загонів, які б у перспективі могли стати фронтовими
бригадами, потрібні були старшини і досвідчені командири. Тому о.
Пантелеймон Шпилька на початку 1919 р. звернувся до Яцика Остапчука –
члена Української Національної Ради у Станіславові, колишнього посла
австрійського парламенту, що мешкав у Горбку Радванськім на Словаччині. За
*

Нагадаємо, що вже від початку своєї міжнародної діяльності Західноукраїнська Народна Республіка
встановила двосторонні контакти з новоутвореною Угорською Республікою. Попри спірне територіальне
питання, пов’язане із Закарпаттям, угорські урядові кола підтримували із ЗУНР напівофіційні стосунки.
Наприкінці грудня 1918 р. під час зустрічі президентів двох республік Мігая Карої та Євгена Петрушевича у
Будапешті прийнято рішення про призначення сотника Ярослава Біберовича представником Української
Національної Ради у Будапешті задля вирішення справ українських військовополонених. Водночас Біберович
одержав від Євгена Петрушевича повноваження заступати галицький уряд в Угорщині.
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його порадою о. Пантелеймон зустрівся з четарем Пилипенко–Байдою, родом з
Волині, який радо погодився обійняти посаду командувача військової частини.
Втім, приїхавши до Вислока, новий командир висунув низку вимог: офіційне
призначення його військовою владою УГА та підвищення до звання сотника,
відповідна висока платня та ін. У вирішенні цих питань о. Пантелеймон
Шпилька та четар Пилипенко–Байда виїхали до Лютовиськ, потім – до Стрия,
але і там військове командування нічого не знало про четара. Тож Пилипенко–
Байда вирушив до Станіславова, де, врешті, і отримав бажане підвищення,
однак, діставши інше призначення, на Лемківщину не повернувся. Тоді
Окружне Військове Командування в Стрию у січні 1919 р. на прохання о.
Пантелеймона призначило старшину Котиса, але і той з приїздом до Вислока
Вижнього не квапився, так і встигнувши прислужитися Команчанській
Республіці. Такими ж безрезультатними у справі військової служби виявилися
перемовини з угорським старшиною Яроміром Піштою, який у січні 1919 р.
накоротко зупинився у Вислоці Вижньому. Натомість він не знав ні німецької,
ні жодної зі слов’янських мов і не міг спілкуватися з місцевими мешканцями.
Відомо також, що у грудні 1918 р. о. Пантелеймон Шпилька за згодою
командантів місцевих жандармерій надіслав одного з підстаршин, прибулих з
Будапешта, до Стрия за зброєю та амуніцією. Після важкої дороги і складних
переговорів за сприянням полковника Григорія Козака Окружне Військове
Командування виділило для потреб новоствореної жандармерії Команчанської
Республіки 100 рушниць з патронами та інше бойове обладнання. Та на
зворотному шляху командант Дякунчак у Лютовиськах відібрав транспорт зі
зброєю, використавши її для потреб власних добровольців.
Таким чином, Повітовій Національній Раді до кінця її повноважень так і не
вдалося створити справжньої військової сили для оборони Команчанської
Республіки.
Фінансове забезпечення. Ще одна проблема потребувала нагального
вирішення у справі розвитку українського національного руху на Лемківщині –
його фінансове забезпечення. Розбудова Республіки була неможливою без
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відповідного інституційного і кадрового ресурсу. Йдеться не лише про витрати
на створення жандармерії, забезпечення зброєю та амуніцією загонів міліції, на
формування війська, а також на платню і пенсію службовцям, міжнародні
зв’язки та закордонні поїздки тощо. Вирішення цих проблем вимагало чималих
коштів та організаційних зусиль голови Повітової Національної Ради о.
Пантелеймона Шпильки. Бідне населення Лемківщини було неспроможне на
значні грошові внески, а щойно створені податковий і митний уряди майже не
приносили прибутків, окрім, можливо, судової влади, та вона могла утримувати
лише себе, стягуючи платню за судові розправи. Зрештою, Рада на початку
1919 р. ще навіть не встигла ухвалити закони, необхідні для повноцінного
функціонування Республіки.
Готовність до її фінансової підтримки виявила місцева єврейська громада,
та Управа Ради, мабуть з політичних міркувань, не поспішала скористатися з
цієї пропозиції. І все ж у середині січня 1919 р. члени Управи у складі о.
Пантелеймона Шпильки, Григорія Судомира та Андрія Кира зустрілися з
представниками єврейської громади. Останні зобов’язались у стислі строки
надати списки оподаткованих єврейських родин, визначивши кожній з них
грошову квоту і графік виплати грошей. Такі списки Управа Повітової
Національної Рада отримала 20 січня, натомість отримати гроші вже не встигла.
Таким чином, фактично, єдиною фінансовою допомогою, що була надана
Команчанській Республіці, виявилась пожертва українського консула у
Будапешті Ярослава Біберовича у 10 тис. австрійських крон на утримання
підстаршин. Наступну обіцяну ним суму о. Пантелеймон Шпилька також не
встиг отримати.
Бойові дії та остання атака польського війська. Народний зрив
українців

на

Лемківщині

і

спроба

приєднання

цих

теренів

до

Західноукраїнської Народної Республіки стали для польської влади великою
несподіванкою. Тим більше, що самі поляки виявилися до цих подій
неготовими, навіть у більших містах, де польське населення становило
абсолютну більшість. Перебравши від австрійців владу, поляки також ще не
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мали ні свого війська, ні достатнього забезпечення зброєю, тому на час
встановлення польсько–українського фронту та піднесення антипольських
настроїв серед місцевого українства змушені були терміново озброюватися.
Допоки українське військо впродовж двох місяців утримувало за собою
лінію фронту Тісна – Хирів – Судова Вишня, українці сподівались на успіх у
своїй збройній боротьбі. Польські сили, натомість, гуртувались, накопичуючи
воєнний потенціал. Невдовзі польським воякам вдалося придушити українське
повстання в околицях Ліська і Загір’я; від того часу вони почали здійснювати
збройні наступи на інші села Команчанської Республіки. З другої половини
листопада 1918 р. озброєні польські легіонери з Сяніка ще невеликими групами
підходили до українських сіл, і ті, завдяки організованій самообороні та
міліцейськім постам, упродовж майже трьох місяців вдало захищалися. Вістка
про цей успіх підносила бойовий дух оборонців і швидко поширювалась на ті
села, які ще не приєдналися до Команчанської Республіки. Лемки у віддалених
на захід від Вислока Вижнього селах – Жидівське, Крампна, Святкова та ін.
виявили готовність підтримати «команчанців», надіславши до Управи
Повітової Національної Ради кілька груп добровольців [7,с.19].
Серйозну силу представляв загін польської залізничної поліції у Загір’ї,
який за підтримки поліцаїв зі Сяніка провів кілька успішних наступів на
українські села. Ці загони були вже добре озброєні і мали у розпорядженні
броньований поїзд. Найбільші бої між ними та українською міліцією відбулись
17–19 грудня 1918 р. у селах Височани, Щавне, Куляшне. Біля останнього
українцям вдалось розібрати залізничні рейки, тож дальше просування
броньованого поїзду було вдало зупинено. Відтак, польські вояки змушені були
відступити.

Маємо

приклад

значного

успіху

міліцейських

загонів

Команчанської Республіки. Адже залізнична лінія Сянік – Лупків, єдина у
межах 200 км. на захід від лінії фронту, була стратегічною для Польської
держави в її збройному протистоянні з українським військом, бо відкривала
транспортне сполучення з півднем Європи.
У січні 1919 р. польське командування підготувало масштабну збройну
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операцію по захопленню залізничної колії вздовж лінії фронту аж до
угорського кордону. Успіх операції мало забезпечити добре озброєне регулярне
військо у кількості понад 300 вояків за підтримки польської місцевої та
залізничної поліції. Об’єднані польські сили вирушили від Сяніка у бік
Команчанської Республіки. 23 січня 1919 р. вони вийшли у напрямку до
Вислока Вижнього, 24 січня – до сіл Щавне і Команча, далі – на лінію Прелук і
Балигорода. Найзапекліші бої, що тривали три дні, велися у напрямку Щавного,
Команчі і Прелук [6,с.24].
Тут оборонці понесли значні втрати. Одні міліціанти загинули в бою. Інші
взяті у полон і розстріляні, приміром у Щавному розстріляно міліціантів Курку
і Лютера, в Команчі – Щуровського, Фуштея і Теодора Чуру (родом з Прелук),
в Прелуках – Івана Корнафеля і ще щонайменше п’ятьох осіб, імена яких не
вдалося встановити [13,с.225]. Кільканадцять оборонців, серед яких був парох з
Прелук о. Михайло Кріль, піддано арешту і відправлено до концтабору в
Домб’ю неподалік Кракова. Після півторарічного ув’язнення їм вдалося
повернутися додому. Під час цих воєнних дій було спалено 24 українських
господарства. Після пацифікації деякі члени проводу Повітової Національної
Ради і міліціанти перейшли чехословацький кордон, частина з них приєдналася
до УГА. Під час цих трагічних для Команчанської Республіки події о.
Пантелеймон Шпилька перебував у справах на території Словаччині. Звідти він
на Лемківщину вже не повернувся.
Український

народний

зрив

активізував

політичну

діяльність

москвофільських кіл, переважно у західному регіоні Лемківщини. Вони також
виступили проти польської влади, але у своєму неприйнятті українського
національного руху шукали союзництва з Росією. 5 грудня 1918 р. ці кола
оголосили створення власного державного утворення, що мало виразну
проросійську орієнтацію, – Руську Народну Республіку лемків (відома ще як
Західнолемківська Республіка) з центром у селі Флоринка Новосончівського
повіту. 20 березня 1920 р. у Флоринці провід цієї державно–політичної
структури створив Верховний Лемківський Союз Русі у складі 26 осіб,
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очолюваний парохом села Чорне о. Михайлом Юрчакевичем, і обрав його уряд
– Виконавчий комітет з п’яти осіб під керівництвом президента Ярослава
Качмарчика.

З

огляду

на

зміну

політичної

ситуації

в

Росії,

уряд

Західнолемківської Республіки змінив концепцію, визначивши своєю новою
метою об’єднання північної Лемківщини разом з Пряшівщиною в єдину
автономну республіку (Карпаторуську Народну Раду) та, зрештою, входження
останньої

до

складу

Чехословаччини.

Натхненником

цієї

ідеї

був

москвофільський діяч, доктор Антоній Бескид. Задля її реалізації у Празі
проведено низку заходів, заплановано зустріч з першим президентом
Чехословацької Республіки Томашем Масариком. Ці плани спричинили
негативну реакцію польської влади. На початку 1921 р. члени уряду Руської
Народної Республіки Ярослав Качмарчик, Дмитро Хиляк і Миколай Громосяк
були заарештовані та ув’язнені за «антипольську агітацію». Вказані події, які
також знайшли відображення в історіографії [1;3,с.149–211;4,с.145–154;8,с.279–
284;16], стали ще одним прикладом участі лемків у політичній боротьбі.
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