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Від упорядника 
 

 

Пропоноване видання – перша спроба систематизувати 
наявні (доступні) матеріали героїчної сторінки Лисоні 
1916 року. 

Основу збірника складають авторські твори члена 
Національних спілок журналістів (1975), краєзнавців (2010) та 
письменників (2017) України, бережанця Василя Савчука.  

До збірника увійшов бібліографічний покажчик «Українські 
січові стрільці на Тернопільщині», підготовлений на фондових 
матеріалах Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки. 

Поетично-пісенні присвяти, публіцистичні «звіти»-нариси, 
наукові розвідки, фондові матеріали Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею подано окремими розділами. 

Матеріали опрацьовано на грудень 2019 року. 

Відомості, котрі зосталися поза нашою увагою, просимо 
надсилати адресно: tokm-1913@ukr.net. 

Рекомендується користувачам, зацікавленим історичною 
минувшиною. 
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КРИВАВИЙ ТАН 
 

 
 

Драма на три дії 
 
 
 
 

«Українські Стрільці... можуть  гордо глядіти 
на свої подвиги, бо повсякчасно залишиться  
в історії слава їхніх хоробрих діл та золотий 
лавровий листок  в історії їхнього народу». 

 
Ген. ФЛЯЙШМАН. 

 

(З наказу по 55-ій див. 2.05.1915)  
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ДІЙОВІ  ОСОБИ: 
 

АНТІН  ВАРИВОДА  – командант легіону УСС 
ОМЕЛЯН  ЛИСНЯК  – командант І куреня     
СЕНЬ  ГОРУК   ‒ командант ІІ куреня 
ОСИП  СУХОВЕРСЬКИЙ ‒ четар, доктор права 
ЗЕНОН  НОСКОВСЬКИЙ  ‒ поручник, командир 4-ї 

сотні 
РОМАН  ДУДИНСЬКИЙ  ‒ сотник, командир І-ї сотні 
БОГДАН  ГНАТЕВИЧ  ‒ четар, керівник курсу 

підстаршин, під час  боїв на 
Лисоні – прибічник О. Лисняка, 
його  заступник. 

МИРОН  ЗАКЛИНСЬКИЙ ‒ стрілецький літописець 
ІВАН  ЦИМБАЛІСТИЙ  ‒ ст. стрілець 
   (з Бовшева) 

ІВАН  ЦИМБАЛІСТИЙ  ‒ стрілець 
   (з Буська) 

ВІСТОВИЙ 

МОЛОДИЙ  СТРІЛЕЦЬ,  МИКОЛЬЦЬО 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 

ЛІКАР  СТРІЛЕЦЬКИЙ 

САНІТАР 

МИХАЙЛО  З  ЖОВКВИ  ‒ стрілець 
КОМАНДАНТ  35  АВСТР.  СТР.  ПОЛКУ 

ПРЕДСІДНИК  ВОЄННОГО  ТРИБУНАЛУ 

ЗАСІДАТЕЛЬ  І 
ЗАСІДАТЕЛЬ  ІІ 
СОЛДАТ  РОСІЙСЬКОЇ  АРМІЇ 
СТРІЛЬЦІ 
ДІВЧИНА  ГАННУСЯ 
 

Дія відбувається у с. Посухові, поблизу гори Лисоня,  
у серпні – вересні 1916 р. 
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ДІЯ І 
 

Ява І 
 

Посухів. Селянська порожня хата. На долівці – бите скло, якесь 
ганчір’я. При стіні ослін, лава. Старший стрілець Цимбалістий Іван з 
Бовшева і стрілець Цимбалістий Іван з Буська вносять стіл, на якому 
віники, два відра з водою, шмати. 

 
ІВАН З БОВШЕВА  

(нервово) 

Ти видиш, знову скропилось на  нас! 
 

ІВАН З БУСЬКА 
(безбарвно) 

Атож, зійшовся світ на Цимбалістих –  
Все шлють, де гірше... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Ні, я не про те. 
Нічна вчорашня битва на Лисоні 
Палить мене... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
А що: був бій, як бій... 
Давай-но швидше штаб мести і мити. 

 

(Скроплює долівку водою, замітає) 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
Чи ти – пеньок безвухий, і не чув, 
Що нам, усусам, ставлять у провину? 

 

ІВАН З БУСЬКА 
А що? 
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ІВАН З БОВШЕВА 
Що москалям відкрили фронт! 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Дурна балачка. Плюнь. Зітри он лави 
І ...помовчи, бо ще почує хтось... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(запально) 

Та я готов на цілий світ кричати 
За тую кривду, за тяжку брехню, 
Якою нас облили австріяки 
За москалями вчинений пролом. 
Назвали нас ферритеррегіментом! –  
А командант Варивода мовчить... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Там – генерали... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Мали б команданта, 
Щоб легіону  гідність боронив, 
То й генералам гемби затулив би. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Що підполковник може проти них?! 
Хіба що тільки клацне острогами... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Я б нагадав їм Сянки, Веречки, 
Залярську гору, Ключ-гору, Труханів, 
І Тухольку, і Маківку, де ми 
Штики московські кров’ю замаїли 
І йшли вперед, коли усякі там 
Гонведи, німці, бігли у запілля. 
Я б архікнязя Карла їм згадав, ‒  
То ж він сказав про легіон усусів 
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У стані за Заваловом в ліску: 
«Я чув про ваші героїчні вчинки!» 
Про героїчні!!! 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Що там не кажи –  
Бій на Лисоні склався нещасливо... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Але ж не винен в тому легіон; 
Не винні побратими, що поклали  
Життя в оту страшну серпневу ніч, ‒  
А та ганьба і їх імення вкриє... 

 
ІВАН З БУСЬКА 

Чужі хай плещуть... Знаєм добре ми, 
Що хлопці ті боролись за Вкраїну. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(знущально) 

Так, знаєм... І не зроним слова з уст 
Супроти нерехтельності цісарців. 
А треба – бунту! Що, хіба не так?! 

 

ІВАН З БУСЬКА 
(витирає лаву) 

Мовчу, бо добре вже переконався: 
У кого сила – в того й правда... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Так?! 
То знай: твоє покірливе мовчання 
Також нечесним вимірам зрідні: 
Коли все добре – легіон в кінці, 
А негаразд – то винні ми, стрільці. 
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ІВАН З БУСЬКА 
(викручує шмату) 

Тут криком-гвалтом годі щось змінити... 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
(знервовано махнув рукою) 

З тобою, бачу, марно говорити! 
 

(схопив віник, відро, швидко виходить) 
 

ІВАН З БУСЬКА 
От запальний – як порох – чоловік. 
Пусти-го в бій, то ворог вже б утік. 

 

(задоволено оглянув прибрану кімнату,  
поправив стіл і спокійно вийшов) 

 
Ява 2 

 

Входить підполковник Варивода. Він пригнічений, роздратований. 

Кидає планшет на стіл. Сідає на ослін. Розгублено проводить обома 
долонями по обличчі. 

 

ВАРИВОДА 
(з ноткою образи) 

Такого тону, слів таких жорстоких 
Не чув я ще ні разу за життя, 
Найбільше ж командант старався, Гофман –  
Найвище в нашім корпусі цабе, 
Він на стрільців, як яструб, поглядає. 
Вже й Ботмеру замельдувати встиг, 
В штаб армії: «Усуси ненадійні, 
Пролом на фронті стався через них!» 
А те, що хлопці втрачене вернули  
Іще до ранку, ‒ генерал втаїв. 
І Ботмер ухопивсь за той мельдунок, 
Неначе потопаючий за шнур. 
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То ж армії південної невдачі 
Списати схоче за рахунок наш. 
Він недарма плюгаву кинув фразу 
Що «У.С.С. – Ферритеррегімент». 
І як мені таку ганьбу стерпіти?! 
Одна-єдина ніч в житті моїм 
Десятки років служби затемнила. 
Ще й на ковадло суду польового  
І честь мою поклала, і звання. 

(роздумує і, - вже розважливіше) 

Я, врешті, долі дякував спочатку,  
Що привела в стрілецтво січове. 
Та це було весною на «Веселій», 
Де майже не тривожив нас москаль. 
Навів я лад, зміцнилась дисципліна, ‒  
І Пресова Квартира раз у раз  
До нас умільців різних присилала: 
Фотографів, поетів-піснярів... 
Усі гадали, і мені здавалось, 
Що буде так тривати цілий час. 
І раптом – на! Пролом на цій Лисоні! 
Та, що найгірше – хочуть легіон 
Розпорошити по арбайтскомандах. 
Було б це крахом всіх ясних надій, 
Які плекають Українська рада 
Загальна й весь розбуджений народ. 
То ж мушу я зробити все, що годен, 
Та зберегти вкраїнський легіон. 

(кричить у вікно) 

Гей, вістовий! 
 

(Вістовий вбігає задиханий, віддає честь) 
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ВІСТОВИЙ 
Я, пане підполковнику. 

 

ВАРИВОДА 
Хутенько Суховерського поклич 
Є пильна справа. 

 

(Вістовий віддає честь, виходить) 
 

Четар – доктор права, 
Хай раду дасть, як вийти нам з біди...  
Лишень би нам устигнути до суду... 

(дивиться у вікно) 

Ну, слава Богу, четар вже біжить. 
 

Ява 3 
 

Варивода Суховерський – входить 
 

ВАРИВОДА 
(жестом руки зупиняє порух четаря рапортувати) 

В нас мало часу. Знаєте ви все, 
Що сталось  на п’ятнадцятого серпня. 
До цього я додам, що нині – суд, 
Який рішить, чи бути легіону, -  
Такий-то вислід нашої невдачі. 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Ні, команданте, вислід не такий. 
Розважте добре. Адже вам відомо, 
Що участь легіону у війні 
Є запорука близької свободи, 
Яку Вкраїні цісар обіцяв. 
Такого домоглась Загальна Рада. 
Але для трону компроміс такий 
Невигідний. Їм входиться о те лиш, 
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Щоб січове стрілецтво воювало 
За інтерес імперії – і все. 
Вкраїні волю дати зволікають. 
Обіцянками тішать в Раді всіх, 
Тимчасом же вишукують нагоду, 
Щоб слово дане відібрать назад... 
А тут – пролом. Якраз і є нагода 
Вкувати нас назимно... 

 

ВАРИВОДА 
Бож-же мій! 
В яке провалля хочуть нас попхати! 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
За честь і правду мусим воювати! 

 

ВАРИВОДА 
(до Суховерського) 

На карті, отже, наш визвольний чин... 

(гукає у вікно) 

Гей, вістовий! До мене всіх старшин! 
 

Ява 4 

 
Варивода Суховерський. Входять стрілецькі старшини: заступник 
А. Вариводи сотник Омелян Лисняк, командант ІІ куреня сотник 
Сень Горук, Зенон Носковський, інші. Віддають честь. 

 

ВАРИВОДА 
Облиште це статутне буквоїдство. 
Порадитися добре треба нам, 
Як легіону честь оборонити, 
І, врешті, як нам вижити і жити, 
Бо ж нині тут військовий трибунал 
На нас покотить звинувачень вал. 
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НОСКОВСЬКИЙ 
Судити хочуть нас, невинуватих? 

 

ВАРИВОДА 
(в’їдливо, майже люто) 

Поручнику, ви чим поясните, 
Що половину ввіреної сотні  
Здали в полон, без бою, москалям?! 
Суду ще більший доказ «зради» треба? 

 

НОСКОВСЬКИЙ 
(запально) 

Це ж, пане підполковнику, брехня! 
 

ВАРИВОДА  
(невдоволено) 

А викрик ваш – не аргумент ніякий: 
Суду потрібні факти, а не крик. 

 

НОСКОВСЬКИЙ 
(спокійніше) 

Я доведу. 

(швидко підходить до столу, упевнено) 

Дивіться. Ось на карті 
Закопи наші по хребті горба 
До точки 327. Тут наша  сотня. 
Полк тридцять п’ятий – зліва наш сусід. 
Від їх становищ – яр, порослий лісом, 
Спадає аж до Ценівки униз. 
Тим лісом-яром ворог підікрався 
До флангу тридцять п’ятого – й зім’яв. 
А вже на нас накинувся він збоку 
І вздовж окопів взгір’ям покотив... 
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ВАРИВОДА 
(ущипливо) 

А ваша сотня – що? Вкладалась спати? 
 

НОСКОВСЬКИЙ 
(роздратовано, з образою) 

Не вам би, команданте, се казати! 
Ви ж знаєте, що всі окопи вздовж 
Стрілецькими готовлені руками 
Під біглим неприятельським вогнем. 
Стрільці мої в той вечір їх копали 
Ще глибше, щоб надійний захист був. 

 

ВАРИВОДА 
(знущально) 

І от – знайшли захисток у полоні. 
 

НОСКОВСЬКИЙ 
Воєнну хитрість ворог проявив –  
Знайшов слабинку... Добре от, що Черник –  
З узгірка 348 бив... 

 

ВАРИВОДА 
Що – Черник! Черник! Знайте, скорострільці 
Уберегти становище змогли, 
Хоч полягли Чабан, Тимочко, Сорич 
І – ще хто? 

 

ЛИСНЯК 
Дем’янчук, Андреас теж 
І четар Каратинський. Із обслуги 
Живі лишились Голод й Купранець. 

 

ВАРИВОДА 
Отак, живі: ми всі – в боргу в полеглих. 
То ж пам’ятаймо кожен на суді, 
Що захищаєм честь і їх, і власну, 
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І легіону, і Галичини... 
 

(Знадвору – шум, кроки. Присутні насторожуються, оглядаються на 
двері) 

 

Ява 5 

 
Конвоїр вводить Молодого стрільця, Микольця. Старшини 
відсторонюються до стіни. 

 
КОНВОЇР 

(Іван з Буська) 

Мельдую вам слухняно. Привели 
З-під Вільхівця оцього дезертира... 

 

ВАРИВОДА 
А хай йому! Ще тільки цього брак! 

(грізно до Молодого стрільця) 

Ти, стрільче, що – вночі утік з Лисоні? 
 

МИКОЛЬЦЬО 
Та ні, я із технічної... 

 

ВАРИВОДА 
Ага, 
Обрік в тобі заграв від безробіття? 
Коли ти кинув сотню? Йшов куди? 
А, врешті, що питати, суд спитає... 

 

МИКОЛЬЦЬО 
Благаю вас, - за що ж мене під суд? 
Я йшов, щоб помогти скосити жито... 

 

ВАРИВОДА 
(з насміхом) 

Ти – брехунець? 
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МИКОЛЬЦЬО 
Я – круглий сирота. 
При бабі виріс... Вже вони старенькі. 
Хто їм поможе в час такий скрутний? 
То я скосив би нивку. А потому... 

(довірливо) 

Потому ще б до дівчини зайшов, 
Бо там не маю ближчої родини... 
Та не дійшов. Турецькі патрулі  
Мене мало що просто не убили. 

 

ВАРИВОДА 
(гамує гнів) 

Порушив ти статут і... рискував. 
 

МИКОЛЬЦЬО 
(відверто) 

Ой, пане підполковнику, всякчасно 
Я рискував би, щоб її уздріти. 
Вона така, як раннє сонце вліті. 

 

(Сотник Горук усміхається. Сотник Липняк визирає у вікно, чи не йде 
трибунал) 

ВАРИВОДА 

(не подає виду, що його ця історія трохи «розрядила») 

«Як сонце!» Бач, воно тебе й спалило. 
Замкніть його на пару діб у льох. 
Хай трохи охолоне там. Щоб тямив 
Й десятому заказував. 

(Конвоїр з Микольцьом виходять) 

А ми 
Давайте поміркуємо ще раз, 
Щоб суд той не пустив  за вітром нас... 
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(Старшини легіону УСС обступають стіл з картою, тихо 
перемовляються. Надворі – лопотіння босих ніг, дівочий  і вартового 
голоси) 

 

ГОЛОС ВАРТОВОГО: 
Стій! Ти куди? Ти хто? Ану, постій! 

 

ГОЛОС ДІВЧИНИ: 
Десь мій Микольцьо тут. Його шукаю. 
Його, я чула, взято під арешт. 
Але за що?! Що викосив нам нивку? 
Із тим до коменданта я іду, 
Щоб не карав невинного. Пусти-но! 

 

ГОЛОС ВАРТОВОГО  
(з тоном флірту) 

А нивка – файна. Сам би на такій  
Поклав покосів пару... 

 

ГОЛОС ДІВЧИНИ 
(зневажливий, сердитий) 

Язиком! 

(чути короткий шум боротьби; падає рушниця) 

Ти, хлопче, ні до кісся, ні до гвера. 
Не вояк, ‒ шмата! 

 

ГОЛОС ВАРТОВОГО  
(злякано) 

Стій! Та ти куди?! 
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Ява 6 

 
На порозі штабу перед старшинами постає трохи розхристана 
гарна дівчина. За її плечима – зніяковілий вартовий. 

 

ДІВЧИНА З ВІЛЬХІВЦЯ 
(рішучо) 

Я знаю, тут Микольцьо щойно був. 
Прошу вас, відпустіть його з-під варти. 
А ні, - то дайте ґвер його мені, 
І я піду за нього на Лисоню! 

(старшини перезираються з усміхом) 

 

ВАРИВОДА  
(поблажливо, по-батьківськи) 

Тебе у бій не пущу я ніколи. 

(до вартового) 

Замкни її у погріб...  
 

ВАРТОВИЙ 
(з усміхом) 

…до Миколи. 
 

Ява 7 

 
Заходять члени військового польового суду: голова (предсідник), 
засідателі – угорський і німецький старшини. Стрілецькі старшини 
сідають на лаву під стіною. 

 

ПРЕДСІДНИК 
Цілком доречна карта на столі, 
Хоч слід сказати: ваша карта бита. 
Такий пролог тривожить, бачу, вас... 
Це так, між іншим... 
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(кладе на карту свої папери) 

Де ж ваш, панство, захист? 
 

(З-поміж старшин усусусів виходить четар Осип Суховерський) 
 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Дозвольте, я... 

 

ПРЕДСІДНИК 
(прискіпливо) 

Скажіть лишень, ви – хто? 
 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Я – доктор права, четар Суховерський. 

 

ПРЕДСІДНИК 
Ласкаво прошу, пане доктор, вас. 
І – почнемо. То ж ... слухається справа  
Про те, що легіоном У.С.С. 
В опівніч на п’ятнадцятого серпня 
Відкрито фронт для ворога... 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
(запально) 

Не так. 
Суд має бути цілком безсторонній 
І вияснити справу до кінця, 
Розважити, де правда, а де кривда, 
Установити, довести вину, 
А не стинати голову відразу, 
Немов усім уже відомо все. 
Я – проти слів таких категоричних. 
Предсідника прошу, щоб записав 
Так: «Справа розглядається про битву 
В опівніч на 15-го серпня 
На висоті «Лисоня». 
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ПРЕДСІДНИК 
(убік) 

От хитрун, 
Такого манівцями не об’їдеш. 
То ж вашу просьбу, пане генерале, 
Нелегко буде виконати тут. 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
(наполегливо) 

І ще попрошу я високий суд 
Позвати командира «тридцятьп’ятки», 
Бо ж відступали не одні стрільці. 

 

ПРЕДСІДНИК 
(убік) 

Цей правник, видно, добре битий вовк... 

(голосно) 

Його присутність  необов’язкова. 
 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Вважаю, що неправним буде суд. 
Проти таких підходів протестую. 
Ми істину встановим лиш тоді, 
Як сторони почуєм – сю і тую. 

 

ПРЕДСІДНИК 
(покусуючи вус) 

Ну що ж... Нехай. Ще й того запросіть. 
Та це ніяк не змінить суті справи. 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
(убік) 

О так, якщо судити нас лукаво... 
 

 21

ПРЕДСІДНИК 
(убік) 

Прокляття! Повертається не так, 
Як вимагали в корпусному штабі... 
Там плодяться інтриги, тут – тріщать... 

 

Ява 8 
 

Ті ж. Входить командант 35-го піхотного полку. 
 

КОМАНДАНТ 35-го ПОЛКУ 
Високий суд я слухаю уважно. 

 

ПРЕДСІДНИК 
Ну от і добре... Що ж, продовжим суд. 
Та-ак. Справа розглядається ... гм... про битву 
В опівніч на 15-го серпня, 
На висоті «Лисоня». Розкажіть, 
Як бій почався, звідки і на кого  
Ударив неприятель? і чому 
Побігли з поля бою усусуси? 

 

КОМАНДАНТ 35-го ПОЛКУ 
О найн, майн герр!.. Їх сотні не тікали, 
А відступали... 

 

ПРЕДСІДНИК 
(мимрить) 

Чорт його би взяв, -  
І він – в їх дудку!   

(голосно) 

Ну, та це – однако. 
 

КОМАНДАНТ 35-го ПОЛКУ 
О найн, майн герр! Послухайте ласкаво, 
Як все було. 
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(Виймає з планшета карту бою) 

На карті покажу 
Ось висота. Окопи тут стрілецькі. 
Ось сідловина 327, 
До неї їх окопи не доходять. 
Мій полк стоїть лівіш від УСС, 
Правим крилом цього ж сідла сягає, 
Та не блокує. Ворог вдарив в лоб 
По всьому фронту. По сідлу ж – найбільше. 
Якраз сюди удар він спрямував. 
Його солдати на мій полк напали 
Увечір, пізно, як наліг туман, 
І мого полку правий фланг зім’яли. 
Було це так навально, о майн Готт! 
Нас відтіснили до каменоломні... 

 

ПРЕДСІДНИК 
А що четверта сотня УСС? 
Чи не могла в ту хвилю вам зарадить? 
Хоч сяк, хоч так, - тут чути запах зради... 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Чи пан предсідник має тільки нюх, 
Що не сприймає мовлення на слух?! 

 

ПРЕДСІДНИК 
Дотримуйтесь порядку, пане четар, 
Пробачте, пане доктор права... 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Ви 
Могли б також без реплік обійтися. 
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ВАРИВОДА 
(убік) 

Мій четар, видно, справу зіпсує, 
Із польовим судом погані жарти... 

 

ПРЕДСІДНИК 
(до команданта 35-го полку) 

То з того бою висновок який 
Зробили ви, шановний командире? 

 

КОМАНДАНТ 35-го ПОЛКУ 
Я розповісти хочу до кінця: 
Нас відтіснили до каменоломні, 
І в той же час пішли на лівий фланг 
Становищ легіону усусусів. 
Противник вдарив з півночі на них, 
Де не було ніжодного окопа. 
Фактично ворог брав їх у кліщі, 
Бо наступав від Ценівки, і звідси... 
Він планував розширити пролом 
І через нього йти на Бережани. 

 

ПРЕДСІДНИК  
(убік) 

Це свідчення – на користь усусусів; 
Таке би передбачить Гофман мусів! 

(голосно) 

Цікавлять зараз суд не вороги, 
Не їхній намір чи військові плани, 
А те, чому стрілецький перший курінь  
З позицій на Лисоні відступив? 
Що додасте до цього? 
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КОМАНДАНТ 35-го ПОЛКУ 
Що скажу? 
Що в даній ситуації напевно 
Мій полк також... постав би перед суд. 

 

ПРЕДСІДНИК 
(убік) 

Це визнання всі напади відверне. 
(роздратовано) 

Сі-д-дайте! Ваше свідчення ‒ мізерне. 
 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Ні, занесіть його у протокол! 

 

КОМАНДАНТ 35-го ПОЛКУ 
Я ще додати хочу – це важливо! –  
В запасі ж сил ніяких не було. 
Весь тил – порожній, мов кишеня старця. 
Якби ж стояв хоч сяк-такий резерв... 

 

ПРЕДСІДНИК 
(зло) 

С-с-сідайте! Я про те вас не питаю! 
 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
І ці слова внесіть у протокол, -  
Я вимагаю! 

 

ПРЕДСІДНИК  
(різко) 

Годі. Перестаньте! 
(убік) 

З інтрижок генерала вийде пшик... 
(до Вариводи) 

Свою оцінку бою на Лисоні  
Скажіть-но, пане підполковник, ви. 
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ВАРИВОДА 
Я вже казав у штабі... Тут повторю: 
Лисонський бій, що в ту точився ніч, 
Довів, як стійко й мужньо усусуси 
Боронять свого легіону честь. 

 

ПРЕДСІДНИК 
(знущально) 

Так, так. От справді... Навіть фронт 
відкрили... 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
(убік) 

Оця зловтіха вже відверто каже, -  
Як проти нас снують інтриги вражі. 

 

ВАРИВОДА 

(продовжує, немов не чув репліки предсідника) 

Наш перший курінь – витримав напір 
Ворожих лав, що з фронту наступали. 
А за прорив на з’єднанні полків 
Лиш легіон карати, ‒ то нечесно. 
Та й, врешті-решт, допущений пролом 
Стрільці ж грудьми своїми залатали. 
Ось сотник Горук це підтвердить вам. 

 

ПРЕДСІДНИК 
Бороните ви просто честь мундира... 

 

ВАРИВОДА 
Бороню правду я, насамперед. 

 

ПРЕДСІДНИК 
Стрільці пустили ворога в запілля. 
Це – правда теж!  
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ВАРИВОДА 
Та ж ні, неправда це! 

 

ПРЕДСІДНИК 
А факти, факти! Їх цілком достатньо, 
Щоб винних і знайти, і притягти... 

 

ВАРИВОДА 
Шукати винних? Ну, а хто в тім винен 
У більшій мірі, аніж командант? 
Я – перед вами. Прошу, притягайте 
До строгої відвітності мене, 
А сотників, стрільців не зачіпайте, 
Вони лише сповняли розказ мій: 
З останніх сил Лисоню боронили. 
Так, був пролом. В бою буває все. 
Та курінь Горука поспів на поміч... 

 

ГОРУК 
(устає) 

Заслуги моїх сотень в тім нема. 
Коли вони прибігли на Лисоню, 
То перший курінь ворога відбив 
Й зайняв свої становища колишні. 

 

ПРЕДСІДНИК 
(жовчно) 

Неначе  винного й нема... І все ж... 
 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Дозвольте слово захисту надати. 
Шукаєте ви винних між стрільців, 
Які хіба єдиним завинили, 
Що на Лисоні всі не полягли. 
А ви підіть в команду дивізійну, 
Спитайте там: чому це сталось так, 
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Що нас, стрільців, перевели з-над Стрипи 
На голий верх Лисоні, де в той час 
Ще не було найменшого окопа? – 
І довелось стрільцям копати їх 
Вже під постійним обстрілом ворожим. 
Ми ледве встигли лінію вкріпить,  
Не всюди навіть дроти поснували, 
Як вже ворожий вал наліг на нас. 

 

ПОРУЧНИК НОСКОВСЬКИЙ 
Ми ще й в той вечір глибили окопи... 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
Пане предсіднику, такою правда є. 
Якщо стрільців ви хочете судити, -  
Команду дивізійну теж судіть: 
Її вина за цей пролом лисонський –  
Пряма, незаперечна, очевидна. 

 

ПРЕДСІДНИК 
Це вже занадто, пане... доктор права! 
Ви контролюйте трохи свій язик! 
Таке сказати! Що ви! О, мій Боже! 

 

ЗАСІДАТЕЛЬ І 
(тихо) 

Все ж, четар має рацію, майн герр... 
 

ЗАСІДАТЕЛЬ ІІ 
(тихо) 

Подумайте, майн герр, як суд скінчити, 
Щоб нам невинних справді не побити... 

 

КОМАНДАНТ 35-го ПОЛКУ 
Я поділяю четаря слова. 
Його цей докір – дуже справедливий. 
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ГОРУК 
У штабі мала б бути голова... 

 

ПРЕДСІДНИК 
(розгублено) 

Ну що ж... То ми приймаємо ухвалу: 
(убік) 

Ферфлюхтер! Написати ж треба так, 
Щоб... вівці ситі, і вовки мовчали. 

(голосно) 

Гм, гм... Увага!  «Суд постановив: 
Пролом в лисонській обороні стався 
Через відсутність дротяних заслон 
На вразливому відтинкові фронту. 
В прорив противник силу ввів значну, 
На легіон обрушився з запілля 
І, одночасно, вів атаку в лоб. 
Щоби не бути замкненим у пастці, 
Курінь із боєм відійшов назад, 
Узяв собі з запасу більшу силу 
І вранці скинув ворога з гори. 
Короткочасний відступ усусусів, 
Це – бойової тактики прийом, ‒ 
Так на суді усі признали свідки». 

 

ВАРИВОДА 
Пане предсіднику, сердечна дяка вам! 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
І вибачте, якщо я гострим словом... 

 

ПРЕДСІДНИК 
Не дякуйте, бо це ще не кінець. 

(довірливо) 

Ваш легіон усе ж переформують… 
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Та це – між нами. Я не говорив... 
 

(Суд виходить) 
 

Ява 9 
 

ВАРИВОДА 
Переформують, але не розв’яжуть! 
Ми ще себе покажем: хто ми є! 

(Дістає з кишені папір, рве його на частинки) 

 

ЛИСНЯК 
Це може бути пильним документом!? 

 

ВАРИВОДА 
(усміхається) 

Мій рапорт про відставку – не такий... 
 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
То ж буде легіон із командантом! 

 

ВАРИВОДА  
(до Суховерського) 

Ви, доктор, врятували легіон, 
Ганебну пляму змили... 

 

СУХОВЕРСЬКИЙ 
(усміхається) 

Ні – предсідник... 
 

ВАРИВОДА  
(весело) 

Що ж, добре все, що добре. То ж скажіть 
У сотні всі, що ми резерв чекаєм 
З Коша, із Кадри... Отже, в нас -  постій. 
Листи най пишуть, сили набирають, 
Аж поки знову фронт не загримить. 

(Старшини розходяться) 
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ВАРИВОДА 
(згадавши, голосно за сцену) 

Пане хорунжий, докторе Сіяк! 
Той з вашої технічної хлопчина,  
Що рискував за «сонечко» своє... 
Йому надайте... урльоп в Вільхівець. 
Хай знає: в лиха  й добрий є кінець. 
Та попросіть пробачення в дівчати. 
Таких, як ця, бажаю всім вам мати. 

 
З а в і с а  

 
 

ДІЯ  ІІ  
 

Ява 1 

 
Постій у Посухові. Та ж хата – квартира-штаб команданта Антона 
Вариводи. Але причілкова стіна хати ділить сцену навпіл. На першій 
половині – власне у хаті – на ослоні біля стола напівлежачи дрімає 
Варивода. На другій частині сцени – за причілком кімнати видно 
городжений пліт. Біля нього на дві колоди кинута дошка. Близько 
хати під дашком для поста – вартовий. Чути сонне дихання людей. 
Вартовий щось напружено думає, мугикає. Потім виймає листок 
паперу й олівець, пише, присівши. 

 

ВАРТОВИЙ 
О, вірше, вірше. Душу рвеш мені 
Уже відколи – й годі записати: 
То слова брак, то часу не знайти. 
Та й мало шкіл... А з серця щось аж рине... 

(озирається) 

Ат, хто уздрить, - іще старшини сплять, -  
Усіх нічне зморило поготівля. 

(пише, задумується) 

 31

Гм... тут хоч є де трохи прилягти, 
А як там хлопцям у Сушковій сотні 
Та Мельника Андрія, що пішли 
Ще звечора в яругу під Лисоню?! 
Сушкову зразу ж кинули на верх 
Прорив латати... Що там – невідомо. 
Та заопівніч клекіт не спадав, ‒  
Видати, москалі навально тиснуть, 
І знов на тому ж місці, що й тоді, 
Штирнайцятого серпня, та – впертіше. 
А нині – третє вересня уже. 

 

(Прислухається. Чути далекі постріли,  

крики «гурра», «ура») 
 

О, знову починає там кипіти: 
А день настане – чорно загримить. 
Відчинить смерті двері пекло Данта. 

(складає листок, ховає до кишені) 

Напевно, час будити команданта? 
 

Ява 2 
 

Вартовий робить пару кроків до хати, враз різко повертається, 
скидає карабін з плеча. 

 

ВАРТОВИЙ 
(вигукує) 

Стій! Хто іде? 
 

ГОЛОС 
(з-за сцени) 

Лише не бався крісом! 
Свої ідуть. Поранений у нас. 

 

Через другу половину сцени проходить стрілець з тяжкопораненим 

товаришем на спині. Іде за хату. 
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ВАРТОВИЙ 
Ой, Боже мій, стрілець спливає кров’ю.  

(знову чути кроки) 

Стій! Хто іде? 
 

ГОЛОС 
(з-за сцени) 

Свої, не галасуй. 
 

Заходить Іван з Бовшева і російський солдат – руки зв’язані за 
спиною. 

 

Буди-но швидше пана коменданта,  
Най гостя з того боку він прийме. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(до полоненого) 

Сідай он там, на лаву, і чекай. 
Твоїй війні ця ніч поклала край. 
Тєбє панятна? 

(Солдат киває головою) 

Только ти гляді,  
Як буде допит – словом не блуді. 

(Солдат хмикає) 

Чого смієшся? Радий, що живеш? 
 

Ява 3 
 

ВАРИВОДА 

Розбуджений вартовим, входить на другу половину сцени. 

О, гостя маєм? Птах із Московщини 
У галичанські сіті залетів. 

(до солдата) 

Давай-но викладай усе, що знаєш. 
Гм..., ти отвєтствуй, што тєбя спрошу. 
Када вам наступлєніє прікажут? 
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ІВАН З БОВШЕВА  
(до вартового) 

От ріже по-московськи командант!  
 

СОЛДАТ 
Ха-ха! ха-ха! 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Не прикидайся дурнем! 

СОЛДАТ 
Ото вже по-московськи люди тнуть, 
Хоч стій, хоч падай. 

 

ІВАН З БОВШЕВА І ВАРТОВИЙ 
Що? Ти – українець? 

 

СОЛДАТ 
А ви – вкраїнські січові стрільці? 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Він, пане підполковнику, вкраїнець. 

 

ВАРИВОДА 
(стримано) 

Та чую, чую ж . 
(до солдата) 

Звідки ти, солдат? 
 

СОЛДАТ 
З-під Києва. 

(устає рівно) 

Батьки там і сім’я вся: 
Дружина, діти – четверо синів. 

 

ВАРИВОДА 
Ти українець. Ми також вкраїнці... 

(до Івана з Бовшева і вартового) 
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Та розв’яжіть, нарешті, ви його, 
Хай чується своїм поміж своїми. 

(до солдата) 

То що ж, кажи...  
 

СОЛДАТ 
(розтирає зап’ястя) 

А що казати тут? 
Як бачите, жорстока наша доля –  
Царі воюють, а вмирати – нам, 
Кров українську, братню, проливати. 
Сьогодні ж ось: мого сусіду вбили, 
А він поранив вашого стрільця. 
За що? Чому один одного ріжем? 
Свої ми? Так. Належимо ж чужим, 
До того ж – різним. І вони, владики, 
Вбивають нас руками нас самих; 
Самі ж ‒ на наших добрах розкошують. 
Ото ‒ нещастя наше вікове. 

(відкрито, довірливо) 

Питаєте про наступ? Він почався, ‒  
По всьому фронту йдуть бої тяжкі. 
Лягає брата нашого немало... 
Пан генерал Брусилов наказав 
Будь-що прорвати вашу оборону. 
«Будь-що» – це значить – тисячі смертей, 
А вдів, а сиріт! Ой же буде й буде! 

 

ВАРИВОДА 
Це справді, брате... Але ти скажи,  
Що відаєш якраз про наш відтинок? 

 

СОЛДАТ 
Оцю гору – Лисонь вона, чи що, 
Штурмує сьома армія російська. 
(Російська, хоч вкраїнців там хвата) 
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Наказ дано нам: цю гору узяти 
І в Бережани завтра ж увійти. 
Це, мабуть, буде, - зброя ж ваша ветха... 

(показує на гвинтівку вартового) 

А більше що сказати можу вам? 
 

ВАРИВОДА 
Що з нашими, котрі в полон узяті? 

 

СОЛДАТ 
Та гірше їм не буде, ніж в бою... 
Принаймні, всі залишаться живими, 
Хоч повезуть в Росію їх, у глуш, 
І запряжуть до чорної роботи. 

 

ВАРИВОДА 
Та будуть жити... Богові хвала. 

 

СОЛДАТ 
А що зі мною буде? 

 

ВАРИВОДА 
Будеш жити. 
Хоч без родини теж, ‒ на чужині, 
Мадярщині чи Австрії, чи – де ще 
Чекають полонених табори. 
Що ж, прощавай, єдинокровний брате. 
Видать, насправді щастя в нас щербате, 
Коли в полон беремо брата брат... 

 

СОЛДАТ 
(до стрільця) 

Веди в полон. Хоч... дідько йому рад. 
(Іван з Бовшева і солдат виходять) 
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Ява 4 
Варивода, вартовий стоїть під сторожовим дашком. 

 

ВАРИВОДА 
Так, значить, йде Брусилов напролом. 
Прорив намітив. Ох, проллється ж крові, 
І хтозна, скільки лишиться із нас, 
Сформованих у полк із легіону. 
Затятий Гофман досягнув свого:  
Залишив бойових чотири сотні, 
А другий курінь кинув у запас, 
Чи просто у команду робітничу. 
Помикує стрільцями сяк і так.... 
А нині, видно, кине в саме пекло. 

 

ВАРТОВИЙ 
(убік) 

Їм нас не шкода... 
 

ВАРИВОДА 
Що там, на горі? 

(дивиться у бінокль) 
Наліг туман. Не видно анітрохи... 

 

Прислухається. Чути далекі рушничні постріли, кулеметні черги, ‒ і 
знову тиша. 

 

Звичайна перестрілка . Але й знак, 
Що ворог вже намацує слабинку, 
Аби в атаку кинутися знов. 

(Виймає годинник) 

Ого, вже майже шоста . 
(до вартового) 

Час будити 
Четверту й третю сотні. Боже мій, 
Допоможи їм витримати бій! 
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ВАРТОВИЙ 
(кричить) 

Команда – встати! 
 

За сценою чути рух, гомін. Варивода знову дивиться у бінокль. 
 

ВАРИВОДА 
Туман приліг. Лисоню видно добре, 
Глибокий яр під нею. Наша там 
Чекає сотня – Мельника  Андрія, 
Щоб підкріпити 35-й полк... 

 

Ява 5  
 

За сценою чути брязкіт ложок, фляг і шайок. До Вариводи підходить 
стрілець – вістовий. 

 

ВІСТОВИЙ 
(віддає честь) 

Я, пане підполковнику, з Лисоні: 
Сушкова сотня, майже вся, ‒ в полоні. 
Сушко і Дорошенко – теж. 

 

ВАРИВОДА 
От, чорт! 

 

ВІСТОВИЙ 
І Черника ‒ хорунжого спіймали. 

 

ВАРИВОДА 
(крізь зуби) 

Прокляття! 
 

ВІСТОВИЙ 
Сталось це іще вночі, 
Точніш, під ранок, у страшнім тумані... 
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ВАРИВОДА 
Що ж на Лисоні? 

 

ВІСТОВИЙ 
Тридцять п’ятий полк 
Вже ледве дише. А триста десятий 
Відкинутий назад, до запасних. 

 

ВАРИВОДА 
Становище критичне. 

(гукає) 
Де Кучабський?! 

 

КУЧАБСЬКИЙ 
(за сценою) 

Я ‒ тут! 
 

ВАРИВОДА 
Негайно третю сотню відведіть 
Туди ж, у яр, де Мельникова сотня, 
Й за нею ж – на Лисоню, на пробій! 

 

ВІСТОВИЙ 
Дозвольте йти. 

(виходить) 
 

ВАРИВОДА 
Де Будзиновський?! 

 

БУДЗИНОВСЬКИЙ 
(за сценою) 

Тут! 
 

ВАРИВОДА 
Четверту сотню – на лисонський верх 
Вслід за Кучабським. І ‒ вперед, пробоєм! 

Чути – сотня відходить. Варивода дивиться в бінокль. 
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Горо Лисоне, суджено тобі, 
Як Маківці, крівлею поріднитись 
Із січовим стрілецтвом запальним. 
Та Маківка, хрещениця немов, 
На подвиг легіон благословила, 
Вселила у стрільців високий дух. 
Там усусуси, справді ще, як діти, 
Жили поривом жертвенним одним, –  
Словам цісарським вірячи глибоко, 
Що він дарує волю Україні. 
На Макіці дівчата й юнаки, ‒  
Твій пишний цвіт, Галичино стражденна, ‒  
Явили заповзяття, навіть лють 
Малого левеняти, що безстрашно  
Свій стан боронить, і не чує ран, 
І жертвує усім задля свободи. 
А двоє літ жорстокої війни 
І сподівань несправджених,даремних, 
Немало ясних дум розтерли в прах. 
І вже на тебе йдуть стрільці, Лисоне, 
Як той Сізіф із каменем важким –  
З надривом – і душевним, і фізичним. 
І це, либонь, подвійно подвиг їх. 
А ти, горо, ‒ їх ясних дум Голгофа. 

(тре в задумі чоло) 

Іду, покваплю сотні Горука, 
Та ще помчу у корпус... Може там 
Дадуть підмогу, щоб не вмерти нам. 

(виходить) 
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Ява 6  
 

На сцену виходить стрілець – вістун технічної сотні Мирон 
Заклинський. Він прикладає до лоба долоню дашком, дивиться кудись 
далеко, переходить з місця на місце. За сценою – далекі постріли, 

крики. 
 

ЗАКЛИНСЬКИЙ 
Ідіть сюди! Скоріше-бо ідіть! 
Глядіть-но, звідси видно все без Цейса. 

 

Входить кілька стрільців, наслідують рухи Заклинського, 
обмінюються фразами. 

 

Де видно? Де? 
‒ Та он дивися... 
‒ Де? 

 

ЗАКЛИНСЬКИЙ 
Хто гострозорий, станьте ось сюди. 
На схил гори дивіться понад яром. 
Побачили? 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Ага, то наші йдуть. 
Зійшли над яр... Розгорнуті в розстрільню 
Пішли вгору. Лягли, і знов ідуть... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Йдуть швидко, відчайдушно! Але ж, хлопці, 
Погляньте, як над ними раз у раз –  
Хмарки білясті, то шрапнель ворожа... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Дійти живими поможи їм, Боже! 
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ІВАН З БУСЬКА 
А скоростріли тишу люто рвуть... 
Ой, Боже, гляньте, скільки їх лежачих, 
Хоч розстрільня все вище до хребта. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
То – Мельникова сотня. Бачу, бачу, 
Вона таки. А он і сам Андрій... 
Приліг, піднявся... Кличе за собою. 
О, слава Богу, сотня – на хребті! 

 

ІВАН З БУСЬКА 
І знов шрапнелі, густо, мов отара... 
Ще й скоростріли, чуєте, січуть... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Якась біда там. Он біжать в запілля 
Не наші, ні... Гонведів припекло. 
А наші їх з собою підхопили 
І разом ... от – і зникли із очей. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Погляньте лиш, що коїться на схилі: 
Ранені наші скочуються вниз, 
І знов над ними баранці шрапнелі, ‒  
Калічить покалічених москаль... 

 

ЗАКЛИНСЬКИЙ 
(виймає з кишені складений зошит, олівець) 
Я наступ цей повік запам’ятаю, 
Але про всяк випадок запишу, 
Бо, може, і мене отам на схилі... 

(пише, вголос прочитує) 

«Схилом гори іде розстрільною одна 
сотня. Бистроокі розпізнали, що це сотня 
Мельника. Над нею з’являються білі, круглі 
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баранці шрапнелі. Сотня наступає скоро, з 
підбігом. На місці залишаються вбиті й 
ранені. Ось сотня залягла на хребті. Знову – 
густо шрапнелі. Клекіт скорострілів долітав 
часом аж до нас». 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Дивіться, хлопці, свіжа сотня вийшла. 
Четар Кучабський в бій її веде... 
Нам усміхнеться бойова фортуна... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Ой, хлопці, горе! Як це? Що стряслось? 
Он москалі йдуть  по лисонськім схилі! 
Ой, що ж це? Як... 

 

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЮ 
Другий курінь, шикуйсь! 

(стрільці вибігають) 
 

Ява 7 
 

Входить отаман Сень Горук. За сценою чути, як шикуються січові 
стрільці. 

 

СЕНЬ ГОРУК 
(Звертається до строю стрільців. Голос його то 

зривається до шепоту, то досягає високої ноти) 
 

Брати мої! Ви чуєте – гримить... 
Клекоче бій, здригається Лисоня, 
Здригається уся Галичина, 
Що знов займуть її полки московські, 
Що знов у Львові царський чинодрал 
Звелить замкнути наші видавництва, 
Перемінити в Церкві хоругов, 
А пастирів, які ще залишились, 
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На смерть в сибірські зими пожене. 
Він насміється зі святинь одвічних, 
Потопче нашу мову, душу й дух, 
Примусить люд до рабської покори... 
Таке було вже... Знає наш народ, 
Чим пахне чобіт зайшлого чужинця, 
Чим обкипів нагай в його руках, 
І вам також це все відомо... 

 

СТРІЛЬЦІ 
(хором) 

Знаєм! 
 

СЕНЬ ГОРУК 
То ж наш народ на те нас породив, 
Щоб стали ми єдино на тиранів. 
Народ наш молить захисту од лих; 
Народ на нас сумні звертає очі; 
Він вірить нам, що ми – його сини, 
Що ми готові впасти за Вкраїну, 
Щоб тільки їй свободу принести. 

 

СТРІЛЬЦІ 
(хором) 

Готові! До загину! 
 

СЕНЬ ГОРУК 
Ми йдем у бій під прапором своїм:  
Його нам дала Ясениця Сільна –  
Земля, яку скропив слізьми пророк –  
Іван Франко, наш мученик і вчитель, 
Який на нас лишив Вкраїни сад, 
Чи можемо цей сад віддать на шкоду, 
На сплюндрування і наругу? 
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СТРІЛЬЦІ 
(хором) 

Ні! 
 

СЕНЬ ГОРУК 
Ми йдем у бій. Ми йдемо, щоб умерти. 
Лисоні схили вже – як маків цвіт,  
Від крові з ран найкращих побратимів. 
Але я вірю, це нас не страшить. 
Я вірю твердо: кожен сповнить клятву, 
Обов’язок перед народом свій, 
І дар складе на вівтар України. 
А заодно... цісарцям віддамо 
Недавній незаслужений поличник. 

 

СТРІЛЬЦІ 
(голосно) 

Так, віддамо! 
 

СЕНЬ ГОРУК 
Ми йдем у бій. То ж – з Богом! 

 

Чути ритмічний хід, Сень Горук виходить. То голосніше, то слабше 
долинає клекіт бою. Ритм заглушується вибухами, криками «гурра», 

«ура». 
 

Ява 8 
 

Через сцену до сторожового піддашка повільно іде вартовий, тягне 
карабін прикладом по землі, щораз поглядає туди, куди пішли сотні 2-

го куреня.  
 

ВАРТОВИЙ 
(розчаровано, навіть обурено) 

От отаман затятий – не пустив, 
Хоч я просив мало не на колінах. 
І що охороняти тут, скажіть?! 
Стовбичу, як той бовдур, цілу добу, ‒  
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Здоровий хлоп, ще й з крісом, як на сміх! 
Мій кріс і я – потрібні на Лисоні, ‒  
Я показав би, як пробоєм йти! 
А отаман не взяв... Лишив он з тими, 
Що кашу варять, миють казани 
Або латають шкраби та мундири... 
Ні, правди на землі таки нема... 
І що робити маю? 

(махає рукою) 

З тої злості –  
Свій вірш доповню хоч одним рядком... 

(виймає листок, олівець. Читає упівголосу) 

Пробудіться, браття. Вибила година 
Вже устала мати – наша Україна, 
й кличе нас… 

(голосно) 

А далі як? Щоб  гарно і до ладу, 
І щиросердно... Може, от-так-о?.. 

(швидко записує) 

 
Ява 9 

 

Чути цокіт копит. Вартовий насторожується, підтягується, ховає 
папір. Кроки за хатою. 

 

ВАРТОВИЙ 
Кого там носить поза тую буду? 

(грізно) 

Стій! Хто іде! 
 

Виходить з-за хати командант Варивода. Він запилений, з нагайкою в 
руці, видно – щойно з верхового сідла. 
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ВАРТОВИЙ 
(винувато) 

Я, пане підполковнику... 
 

ВАРИВОДА  
(з сумом) 

Пішли вже? 
 

ВАРТОВИЙ 
Пішли усі. А Сень мене лишив 
Оцю порожню буду пильнувати... 
Пробачте, штаб... Я так хотів туди,  
Та ні: пильнуй. І бій мине без мене, 
Немовби я – якийсь нестройовик... 
А на Лисоню тягне щось шалено.  

 

ВАРИВОДА 
(дивиться у бінокль, немов не чує) 

Пішли, пішли... погнали ворогів... 
А що в ярузі? Наче рукопашна... 
Хорунжий Ясенецький промайнув... 
О, ти диви, виводять полонених... 
Невже був яр в руках у москалів? 
Відходить неприятель. Добре, хлопці! 
Ця битва всім засвідчить вашу міць, 
І мужність, і відвагу, і геройство. 
Високим власним духом бойовим 
Ви стали тут опорою для фронту. 
А я у нашій силі сумнівавсь, 
До Гофмана помчав просити поміч. 
Він обіцяв... баварців кілька чет 
І два неповні курені австрійські. 
Та, певно, поки поміч підійде, 
Мої стрільці все втрачене повернуть. 
Та все-таки підмоги треба їм, ‒  
Зріділи наші сотні, ох, зріділи. 
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(різко обертається до вартового) 

Ти говорив, що в бій іти хотів? 
 

ВАРТОВИЙ 
Так, пане підполковнику! І хочу! 

 

ВАРИВОДА 
Збери усіх, хто залишився ще 
І хто в руках тримати може кріса. 

 

ВАРТОВИЙ 
Біжу! 

 

ВАРИВОДА 
Нехай то буде лиш чета, ‒  
В такім бою це поміч ‒ золота! 

 
Виходить. Чути команду «Шикуйсь!». «Кроком руш». Голос 
вартового затягує «В горах грім гуде...». Тривала пауза. 

 
Ява 10 

 
На сцену повільно виходять поранені. Хто йде сам, опираючись на 
кріса, кого ведуть, кого несуть самі стрільці, що теж поранені. 
Закривавлені бинти на головах, на руках, ногах. Дехто стогне. Ідуть 
за хату-штаб. Іван з Буська, поранений у праву руку, несе на плечах 
Івана з Бовшева, пораненого в ногу. Він стогне. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Ще трохи, брате... чуєш, потерпи. 
Щось інше думай, то й притихнуть болі. 

 

ІВАН  З БОВШЕВА 
Ох, не себе, а жаль мені всіх тих, 
Хто склав життя за волю України. 
Чи хоч пом’яне жертви хто-небудь?! 
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ІВАН З БУСЬКА 
Щось інше думай, то й притихнуть болі... 

 

Їх переймає дівчина з Вільхівця, Ганнуся ‒ біжить із вузликом у руці, 
розпашіла, розхристана, але рішучо-заповзята. 

 

ГАННУСЯ  
(схвильовано) 

Ой стрільчики, ой братчики, скажіть, 
Де мій Микольцьо?! 

 

ІВАН З БУСЬКА 
(з гумором) 

Там же, на Лисоні. 
Так москалів мотлошить, аки лев, 
Завиграшки їх копами складає... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(хитро) 

А нам гукнув: «Ганнусі там скажіть, 
Як стрінете, ‒ хай ранених обходить 
І жде мене...» 

 

ГАННУСЯ 
О, він такий, такий ...  

 

Ганнуся мовчки стає між двома стрільцями, веде їх у санчастину. 
 

З а в і с а  
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ДІЯ ІІІ  
 

Ява 1 
 

Польова санітарна частина. Лікар і санітар обробляють рани 
стрільцям. Стогін, прохання: «Ой, пане дохтор, дайте щось мені» ... 

Два стрільці – Іван з Бовшева й Іван з Буська – чекають черги. 
 

ІВАН З БУСЬКА 
(жалісливо похитує правою рукою) 

Потрощило на цурки розривною 
Усе зап’ястя. От лучив москаль, -  
Бодай – го  Бог скарав на цій Лисоні! 

 

ІВАН З БОВШЕВА 

(вдає безжурного, бадьориться, хоч раз у раз затискує зуби) 

Невдячний ти. Тобі ж він підсобив: 
Не будеш старшим салітирувати. 

(сміється і знов кривиться  з болю) 
 

ІВАН З БУСЬКА 
А ти за рану вдячний? 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
То ж – нога, –  
Своїй біді не зможу дати шпіца. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Ну ти й плетій. 

(сміється) 
 

ЛІКАР 
(до санітара, тихо) 

Ці два потрібні тут, 
Їх жарти додадуть розради іншим. 
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ІВАН З БУСЬКА 
(благально) 

Щось ляпни ще, бо так рука болить... 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
Ворона б тобі ляпнула на гембу. 
Кажу ж я правду. Он у Марковій 
Торік мені таке оповідали –  
Зустрів дончак старого у селі: 
«Ну, как дєла, дєдуля, харашо лі?» 
А дід – усім хлопам страху нагнав: 
«Кажав мошкаль, що шхарашут й 

пошолять». 
 

ІВАН З БУСЬКА 
(сміється. Лікар і санітар теж) 

Ну,  годі. Перестань! 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
(до всіх) 

А пісню чули? 

(співає) 

Ніколушка, Ніколушка, 
Де твої сини? 
В Шибалині, при долині, 
Всії полягли... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Якби-то так, як мовиться у пісні... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(весело) 

То нині вже б закінчилась війна. 
 

ІВАН З БУСЬКА 
Якби ж!!! Бо нас зостала тільки горстка. 
Упало стільки, а калік, калік! 
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САНІТАР 
А скільки буде нидіти в полоні! 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Полон – пусте. Повернуться колись... 
Щоб-но москаль не полонив Вкраїну! 

 

ЛІКАР 
Це, брате, дуже влучно... Афоризм! 

 

САНІТАР 
(дивиться за лаштунки) 

Когось ведуть. Та ж то Гнатевич – четар! 
 

Дівчина з Вільхівця, Ганнуся, та стрілець вводять четаря і знову 
виходять – допомагати іншим. 

 
Ява 2 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
От він розкаже, як там на горі... 
Скажіть-но, пане четар... 

 

ЛІКАР 
Почекайте, 
Хай перев’яжу... маєте ще час. 

Перев’язує, дає щось випити, підводить четаря до стрільців, 
усаджує. 

 

ЛІКАР 
Старайтеся заснути... 

 

ГНАТЕВИЧ 
Не засну я, 
Хіба отрути випив би... 

Лікар перев’язує пораненого Івана з Буська. 
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ІВАН З БОВШЕВА 
(тихо) 

Скажіть, 
Тримаються ще наші на Лисоні? 

 

ГНАТЕВИЧ 
Стоять. Один там проти десятьох. 
І не шукають сховку-захорони. 
Яким завзяттям очі їх горять,- 
Повік таке пером не описати. 
Та сили тануть... Нас було зо сто: 
Либонь, чета, очолена Тучапським, 
Ще сорок – із хорунжим Мінчаком, 
Та рештки з 35-го й гонведів... 
Противник бив на нас із двох сторін, 
І так тривало понад  півгодини... 
Тут Будзиновський з сотнею наспів, 
Усі старшини бігли попереду; 
В бою упали командири чет, 
Хорунжі Соколовський, Максимишин, 
Стрільців багато й кілька підстаршин... 
І вже полон стискав петлю зокола 
Та другий курінь підоспів якраз. 
І знов атака. Ворог відкотився. 
Ми запасні становища взяли, 
І там мене ударило востаннє... 
 

ІВАН З БУСЬКА 
В нещасті – щастя: рана – не на смерть. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Ще вас життя в обіймах обігріє, 
Забудете оцей лисонський жах. 
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ГНАТЕВИЧ 
О, браття, ні. Як лиш здоровим стану, 
Воздам письмом стрільцям належну шану. 

 

ЛІКАР 
(підходить) 

Вже фіра є. Ходімо, пане четар. 
Вас треба відвезти до шпиталю. 

(до Цимбалістих) 

А ви ще почекайте – дам уколи. 
 

Лікар охоплює Гнатевича. Санітар допомагає. Виходять. Цимбалісті 
залишаються. 

 
Ява 3 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Як поведуться з нами по війні, ‒  
Мене тепер постійно думка глодже. 
Дістанем автономію, скажім, ‒  
Та чи не будем ми, стрільці, забуті 
Політиками, урядом своїм? 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Я воювати йшов за Україну, 
Не за вигоди й блиски нагород ; 
Такі думки бридкими я вважав би... 
Христос страждав, аби спасти народ. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Ти перебив... Я докажу таке ще: 
Якщо крім ран, безправ’я і каліцтв 
Галичині ми н е дамо нічого, -  
Чи люди нас не звинуватять в тім? 
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ІВАН З БОВШЕВА 
Але ж бо ми до волі їх будили. 
Підняли дух, щоб чулися людьми, 
Господарями на родимім полі, 
Щоб рівність, правда поєднали всіх... 
Хіба ж за те – «Распни його!» хтось крикне?! 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Ісусові кричали так, – за що? 
Чи не за добрі наміри і вчинки? 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(помовчавши) 

Юрба кричала, та не всі з юрби... 
Інакше, чи ж Господнє правди слово 
Проникло б у народи всі і мови?! 

 

ІВАН З БУСЬКА 
То так... та не відразу, лиш по тім. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Та ж не відразу жито проростає. 
У всьому, знаєм, головне – засів. 
Зерно заврунить! – завтра чи позавтра, 
Не в тому річ. Та колос дасть воно... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Само ж – умре... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(запально) 

Та ні, - корінням стане! 
Ти ж хлібороб – і знаєш добре це... 
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Ява 4 

Повертається лікар з санітаром. 

ЛІКАР 
(вибачливо) 

Загаялись ми трохи біля фіри, 
А ви вже тут затіяли сварню?.. 

Накладає шину на ногу Івана з Бовшева, перев’язує, запитує з усміхом. 

Пробачте, але... що ви тут ділили? 
 

ІВАН З БУСЬКА 
Ми? Так собі..., зайшла розмова в нас... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Про будучність... 

 

ЛІКАР 
Й давай підвищувати голос: 
Хто голосніше крикне – той правий? 

 

САНІТАР 
Так, так. Це в нашій українській вдачі. 

 

ЛІКАР 
Ви вдачі не винуйте. Ця біда 
Від темноти, в якій жили ми довго. 
Ще мало в нас, в Галичині, «Просвіт», 
Щоб люд наш ясно міг сприймати світ. 

(до стрільців) 

А все-таки, про що ви сперечались? 
Яка будучина займала вас? 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Хотів я нас і нашу справу вздріти... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
І бачив лиш суцільну чорноту. 
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ЛІКАР 
(закінчує перев’язку) 

Ну що ж ... Як дуже хочете в майбутнє 
Заглянути, яка Вкраїни путь, 
І як оцінять нас, ‒ запам’ятайте 
Такі рядки з «Каменярів» Франка: 

(декламує) 

«І всі ми знали те, що слави нам не буде, 
Ні пам’яті в людей за сей кривавий труд, 
Що лиш тоді  підуть по цій дорозі люди, 
Як ми проб’єм її , та вирівняєм всюди, 

(наголошує) 

Як наші кості тут, під нею, зогниють». 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
(запально) 

Але ж на них, на тих кістках – дорога! 
 

ЛІКАР 
На оці мав я, власне, не «кістки», 
Але готовність до самопожертви. 

(виглядає на дорогу) 

Пробачте, знов поранені ідуть. 
(до санітара) 

Перемістіть їх. 
Виходить. Санітар бере одного попід пахи. 

 

САНІТАР 
Вийдемо до сонця, 
Погріємося, поки фір нема. 

(виходить) 
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ІВАН З БОВШЕВА 
(до Івана з Буська) 

Подумай над Франковими словами. 
 

ІВАН З БУСЬКА 
Слова пророка – що сказати ще?! 

 
Ява 5 

 
Входить Микольцьо ‒ молодий стрілець, котрий сидів за «сонечко», ‒ 
з кров’ю на лівому рукаві. 

 

МИКОЛЬЦЬО 
(досить бадьоро) 

Весела стріча, ‒ Цимбалісті тут! 
А я гадав – ви все ще на Лисоні. 

 
ІВАН З БОВШЕВА 

(подає знак Іванові з Буська, і з «підколкою») 

А я чував, що ти – у Вільхівці, 
Що вже ходив у фартусі й запасці 
І в Посухів вертати на хотів... 

 

МИКОЛЬЦЬО 
(з лукавинкою) 

Ви старші люди, то ж скажіть, будь ласка, 
Чому так є, що з бідних завше кплять? 

 

ІВАН З БУСЬКА 
(в тон Івану з Бовшева) 

Ти, брате, вибач, жарт йому не вдався. 
Та розкажи про дівчину свою, 
Як їй ведеться в цьому лихолітті? 
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МИКОЛЬЦЬО 
(скрушно) 

Біда – і вже. Нелегко людям всім, 
Втекли з домівок у ліси, байраки; 
Сміліші – потай жито жнуть вночі. 
Щоб мати на прожиток. Небезпеки  
На них чатують, страх з усіх боків. 
Кількох хлопів повісили, як шпйонів, 
Мадярські чи турецькі патрулі; 
Вояки друть, лиш де побачать, живність... 
Ну, а жіноцтву спокою нема: 
Ховаються, як кури від шуліки, 
Як тільки шапка жовніра майне... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
А що гадаєш, буде їх немало –  
Турчат, мадярчуків, москаленят... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Всього війна проклята нам насіє... 

 

МИКОЛЬЦЬО 
А я Ганнусі сховок змайстрував –  
В яру глибокім викопав печеру 
На всю сім’ю. І хліб для них припас... 
За урльоп той, як віл, нагарувався. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
А хто зладнає сховок для моїх? 
От клята война! 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Браття, не журіться, 
Якось-то буде. Вижити б лишень... 
А ти, Миколо, йти від нас не квапся. 
Твоє дівча десь тут – як санітар. 
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Ява 6 

 
За сценою чути шум, вовтуження, голоси: «Та притримуй руки», 

«Ото напасть». Лікар і санітар мало що не несуть на руках 
стрільця-вартового. Він поранений в ноги і видно, що п’яний, розмахує 
то одною, то другою рукою, співає. 

 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
В горах грім гуде, 
Хоч зима паде. 
Землю спороли гранати. 
Гей, йде війна, 
Дрижить луна, 
Стогнуть ранені Карпати-ти-ти, 

 

ЛІКАР 
Співай, співай, та тільки нас не бий. 

 

САНІТАР 
Ото напасть – чогось напився, видно... 

 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Несете ви мене, як короля. 
За те я вас, бігме, що почастую 
Московським трунком... 

 

САНІТАР 
Де ти його взяв? 

Кладуть раненого на лаву, той підводиться, витягує з-за пазухи 
солдатську флягу, струшує нею. 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
(до санітара) 

Ти – файний хлоп. На, випий, але – в міру. 
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ЛІКАР 

Забирає флягу, відкручує затичку, нюхає. 

Спірітус віні. 
 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Не свиня я, ні. 
То в москаля убитого узяв я 
Як ранено мене. Гадав – вода. 
Обмив я нею рани, бандажами 
Їх обмотав. І пити так захтів, 
Що аж мені в очах ставало чорно. 
То ж ви мене не гудьте... 

 

ЛІКАР 
(до санітара) 

Прив’яжіть 
Його до лави, поки вийму кулі. 

(до стрільця) 

А ти співай, що можеш... 

(починає тягнути кулю з рани) 

 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Ой-ой-ой! 
Ти що там робиш? Ой, не муч, бо згину. 

 

ЛІКАР 
Ще, брате, потерпи. 

(виймає кулю) 

Ну, от і все. 
(стрілець-вартовий умліває) 

Де нашатир?  

Санітар дає раненому понюхати нашатир, той відкриває очі і знов 
заплющує. 
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Тепер нехай проспиться. 
О, Боже мій, а бій іще кипить. 
І ланцюжок ранених довгий-довгий ... 

(виходить з санітаром) 

 

Ява 7 

 
МИКОЛЬЦЬО 

Так змучився пан дохтор, що забув 
Про мене зовсім... 

(підходить, бере флягу, з хитринкою) 

Щось казав про свині, -  
Неприятеля, певно , обізвав. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Про шпрітус говорив він по-латині! 

 

МИКОЛЬЦЬО 
(усміхається) 

То дохтор наш – розумний чоловік! 
Сказав: «Шпурни то свиням». Так зробити? 

 

Стрільці Цимбалісті Івани тихо сміються. Микольцьо кладе флягу на 
місце. 

ІВАН З БУСЬКА 
Ну, ти й простак. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
(тихо) 

Ні, так не говори ти. 
Його ж бо вже в історію ввели: 
Роман Купчинський пісню склав про нього, 
Властиво, про його дівча з села. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Із Вільхівця? 
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ІВАН З БОВШЕВА 
Ага, він ще не знає, 
Що з «сонцем» своїм піснею звучить. 

 

МИКОЛЬЦЬО 
Знов нишком берете мене на кпини? 
Не по-стрілецьки чините, брати. 
Не можна так... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Чи любиш ти співати? 

(молодий стрілець киває головою) 

Таку своїй дівчині вже співав? 

(наспівує) 

Ой, там у Вільхівці, 
Там дівчина жиє, 
Від неї, як від сонця, 
Проміння ясне б’є... 

 

МИКОЛЬЦЬО  
Бігме, то пісня про мою Ганнусю. 
Її почув – і виздоровів я. 

(замріяно) 

Мине війна, ‒ з Ганнусею звінчаюсь, 
Їй все співати буду пісню цю. 

(сідає поблизу Цимбалістих) 
 

Ява 8 
 

Лікар з санітаром вводять контуженого сотника. Він сідає на вільну 
лаву, але опирається лягати. Зривається, йойкає, стогне. 

 

СОТНИК 
(у напівпам’яті) 

Я сам лишився! Йой, де мої хлопці?! 
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ЛІКАР  
(просить) 

Приляжте трохи... 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
(до стрільця вартового, що очуняв) 

Знаєш, хто це є? 
 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Дубинського Романа ще б не знати! – 
Пан сотник дуже файний чоловік. 
Стрільці його так люблять, наче брата. 

 

СОТНИК 
Де мої хлопці? З ними йшов я в бій 
Помежи зриви стрілен і шрапнелі. 
Лисоня ними встелена тепер! 
Що я скажу батькам і дітям їхнім?! 
Ой, мої хлопці! 

 

ЛІКАР 
(бандажує йому голову, заспокоює. До санітара) 

Скоріше шприц із морфієм! нехай 
Як не засне, то хоч би задрімає. 
Контузія у нього й кілька ран –  
Промити треба, вийняти залізо... 

 

Лікар із санітаром «обробляють» рани сотника. Він час від часу 
стогне. Згодом западає в сон. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
(сумно) 

Такий до всього вдатний сотник був, 
І от – на маєш! – що війна зробила... 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Вздоровиться ще може. 
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МИКОЛЬЦЬО 
Дай то, Боже! 

 

СОТНИК 
(крізь сон) 

Де мої хлопці?! 
 

Лікар з санітаром виходять. 
 

ЯВА 9 

 
Санітари вносять на носилках пораненого. За ними входить швидко 
лікар, оглядає. 

 

ЛІКАР 
У грудях рана, ще й у животі... 
Тут раду може ще б дали хірурги, 
А я – що зможу? Й фіри десь нема; 
У госпіталь відправив би одразу... 
Та рятувати треба... може, як... 

 

Поранений стогне. Лікар накладає пов’язки. 
 

ПОРАНЕНИЙ 
(на носилках) 

Мені вже ліпше, пане доктор, легше... 
Скажіть на сонце винести мене. 

 

Санітар і лікар переносять носилки з пораненим до Цимбалістих і 
Микольця. 

 

ІВАН З БУСЬКА 
До нас, до нас. Приглянемо за ним. 

 

МИКОЛЬЦЬО 
О, Боже мій, він білий, ледве дише... 
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ЛІКАР 
(до Молодого стрільця) 

Велика втрата крові і у вас. 
Ходімте швидше, я забандажую. 

 

Лікар веде стрільця у палатку. З другого боку появляється Ганнуся, 
яка веде раненого. Вона стривожена. Садить пораненого на землю, 

сама – в палатку. Звідти чути її скрик: «Микольцю!» 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
(до пораненого на носилках) 

Ви звідки? 
 

ПОРАНЕНИЙ НА НОСИЛКАХ 
З Жовкви. 

 

ІВАН З БОВШЕВА 
Знаю, то під Львовом. 

 

СТРІЛЕЦЬ З ЖОВКВИ 
Схиліться ближче, щось я вам скажу. 

(говорить з перервами, хрипить) 

У Жовкву передайте, най не плачуть... 
Лиш парастас відправлять – і по всім, 
Бо грішний я. Убив, як Каїн, брата. 
То був москаль. Його сріблястий вус  
Чорнила кров з розбитого обличчя... 
Його багнет лискучий я відбив 
І свій ввігнав йому у саме серце. 
Він кинув гвер. На мене поточивсь... 
І захрипів, конаючи: «Оксано, 
Прощай! І діти-сироти... Вже вас 
Я не побачу більше. Помоліться...». 
По-українськи, тихо це сказав, 
Й упав. І кров із вуст йому бухнула. 
Хіба ж не братовбивця я тепер? 
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ІВАН З БУСЬКА 
Та, певно, братовбивці нині всі ми –  
Вони і ми... 

 

СТРІЛЕЦЬ З ЖОВКВИ 
Послухайте-но ще. 
Йому із рани на мою долоню 
Разом із кров’ю хлюпнуло зерно... 
Я здеревів. Чипів, як труп, над трупом, 
Лиш згодом здогадавсь, і вузлик взяв 
З його кишені. Сипалась пшениця 
Із вузлика протятого, і я 
Узяв його навіщось із собою. 
Хоч там відчув: не жити вже й мені. 
І нині – сталось... чую: я – вмираю... 
Візьміть той вузлик в мене із грудей... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Виймає з кишені пораненого стрільця малесенький вузлик. 

Не мучся, брате, ти вже збув покуту... 
 

СТРІЛЕЦЬ З ЖОВКВИ 
То – збіжжя із Великої Вкраї... 

(щикає) 
 

ІВАН З БУСЬКА 
(кладе вузлик) 

Я не візьму. Ану ж, як він – заклятий? 
 

ІВАН З БОВШЕВА 
Ет, дай сюди. Я покладу його 
Десь на поріг покинутої хати. 
Господар верне – і посіє в грунт. 
Зерно – святе. Пропасти так не може. 

(бере вузлик, викульгує за сцену) 
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ЛІКАР 
(услід) 

Самі не йдіть. Вас фіра відвезе. 
Не можна ран ятрити... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
Пане дохтор! 
Оцей стрілець умер... 

(чути свист снаряда) 
 

ЛІКАР 
(до Івана з Буська) 

Лягай! 
До Микольця, який виглядає з палатки і разом з Ганнусею падає на 
землю. 

Лягай! 
 

Сам швиденько лягає на землю. Вибух десь недалеко. Тягне сизим 

димом. 

 
Ява 10 

 
МИКОЛЬЦЬО 

«Іще в ікрі москалина, 
А смердить Москвою...», ‒  
Хм, от Руданський вмів подати жарт. 

 

ГОЛОС З-ЗА СЦЕНИ: 
Стрільця убито! 

 

ЛІКАР 
(до Микольця) 

Гляньте, стрільче, що там? 
 

Микольцьо виходить, Ганнуся за ним, а лікар закриває очі стрільцеві 
на носилках. 
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Прощай, наш брате. В братській домовині 
У Посухові житимеш повік... 

 

СОТНИК 
(у сні здригається) 

Де мої хлопці?! 
 

МИКОЛЬЦЬО 
(з-за сцени, тривожно) 

Тут Цимбалістий, лікарю, ‒ сюди! 
Він ще живий. Рятуйте, бо загине!... 

 

ІВАН З БУСЬКА 
(зривається) 

О, Боже, тезко. 
(плаче) 

 

Лікар і санітар бігцем кидаються за сцену. За ними – Іван з Буська. 

Чути торохтіння фіри, що швидко припиняється. 
 

Ява 11 

 
На лежаках – стрілець-вартовий і сотник Дудинський; стрілець-
вартовий пробуджується, озирається. 

 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
(стогне) 

Води б краплину, ‒ все в мені горить... 
А хто тут ще? 
Чи не Дудинський, сотник? 

 

СОТНИК 
(в безпам’ятстві) 

Пробоєм, хлопці! 
 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Ой, та з ним біда. 
Я зараз, пане сотнику, поможу. 
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(хоче встати, падає зі стогоном) 

Ой, рада б в рай душа... Ей, хто тут є? 
Зарадьте пану сотникові чимось! 

 
Ява 12 

 
На сцені появляється підполковник Варивода. Він повільно йде до 
палатки з раненими. 

 

ВАРИВОДА 
(змучено) 

Вже пломінь бою гасне. Сил нема 
Ні в тих, ні в нас іти вперед пробоєм. 
Із полку усусусів сотні дві 
Навряд чи й набереться. У баварців 
Й гонгведів – те ж ... Ще бій один такий 
І я один залишуся, як палець... 

 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Ей, хто тут є? 

 

ВАРИВОДА  
Поранений зове. 
Чим пособлю йому? Хіба що словом... 

 

Підходить до мертвого Михайла з Жовкви, кланяється головою, 

відтак повертається до лежака із стрільцем-вартовим. 
 

О, друже мій, тут ви? І хто? – Роман! 
 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Він спить, либонь... А що там, на Лисоні? 
Ще бій іде? А як стоїть наш полк? 

 
ВАРИВОДА 

Притишилось. Наснідався  вже Молох, 
Та так, що, може, стане на весь день... 
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А полк... 
(зітхає, опускає голову) 

А полк чекає новобранців, 
Та... стільки їх не має вишкіл наш... 

 

Тим часом повертаються лікар, Ганнуся, Микольцьо з вузликом у 
кулаці, Іван з Буська, зупиняються за Вариводою, чують його скрушне 
зітхання. Тим часом санітар із стрільцем виносять тіло Михайла з 
Жовкни. Микольцьо, щораз підносить вузлик на долоні перед очі, 
роздивляється його. 

 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Невже ‒ намарне всі людські надії 
На волю, на державність, на своє? 
Та як же це? І що скажу я вдома? 
Я мав надію. Навіть вірш писав. 
І все пропало? Пропади ж, мій вірше! 

 

Вириває з кишені листок паперу, зминає його, кидає. Відвертається, 
плаче. 

 

ВАРИВОДА 
(співчутливо) 

Не плач, козаче, ‒ це ще не найгірше. 
 

ІВАН З БУСЬКА 
А вірш не кидай. То найбільший гріх, 
Адже талант дарує нам пан-Біг. 

Піднімає, розгладжує папір, читає вголос. 

Пробудіться, браття... 
Вибила година. 
Вже устала мати –  
Наша Україна 
Й кличе нас. 
Не лякаймось поту, 
Не шкодуймо сили. 

 71

Станьмо до роботи, 
До святого діла 
Всі – і враз. 
Кам’янисті пласти 
Треба плугом зрушить, 
Думами про щастя 
Засівати душі, 
Що не сплять. 
Бо інакше доля 
Лагідно не гляне, 
Не всміхнеться воля, 
Лиш нові кайдани 
Загримлять. 
Гей, устаньмо дружно 
У одній родині, 
Ярма осоружні 
Розірвімо нині 
Назавжди. 
Щоби наші діти 
Берегли по праву 
Наше діло в світі, 
Чесну, горду славу 
І сліди... 

 

ВАРИВОДА 
Ритмічний вірш! 

 

СТРІЛЕЦЬ-ВАРТОВИЙ 
Не має він кінця. 
І вже не знаю, чи його допишу... 

 

ЛІКАР 
Надіймось, що історія додасть... 

 



 72

МИКОЛЬЦЬО 

(немов промовляє до Ганнусі, чи до вузлика, чи сам до себе) 

Ми зерна ці, що перемиті кров’ю, 
З Ганнусею посієм навесні 
На нашій нивці. Пам’яттю про битву 
Шуміти будуть збіжжям голоси 
Галичини й великої Вкраїни... 

(клятвенно) 

Настане час – заграє мирний лан 
Від річки Дону аж по річку Сян... 

 

Всі якось зачудовано дивляться на Микольця. Він стоїть, як 
заворожений, пліч-о-пліч із Ганнусею. 

 

ЛІКАР 
(перезирається з Вариводою) 

Блажен, хто вірить... 
 

ВАРИВОДА 
(дивиться на замріяного Микольця і його подругу Ганнусю, тихо) 

Боже, дай їм щастя! 
 

Ява 13 

 
Вбігає закривавлений стрілець-вістовий, ледь переводить дух, хоче 
доповісти. Всі обертаються до нього. 

 

ВАРИВОДА 
(стривожено) 

Що там стряслось?! 
 

СТРІЛЕЦЬ-ВІСТОВИЙ 
(задихано, з перервами) 

Там, пане команданте... 
Іде до нас... поповнення з Коша! 
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ВАРИВОДА 
(схвильовано, урочисто, як молитву) 
О, українська не умре душа! 

 
На обличчях усіх – радість. Іван з Буська плаче. Здалеку чути «Ой, у 
лузі, червона калина похилилася» … 

 

З а в і с а  
 

(пісня звучить голосніше). 
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ПІСНІ НА СЛОВА ВАСИЛЯ САВЧУКА 
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А на ній ‒ трава і зілля,  
Й терну пелюстинки,  
Наче хлопцям на весілля  
Вишиті хустинки. 
 
Віє вітер над горою, ‒ 
Гладить вишиванку,  
Що росою, як сльозою,  
Скроплена щоранку. 
 
Проминають весни красні,  
Як усе минає...  
Та у памʼяті не згаснуть 
Оборонці краю. 
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Стрільці січовії ворожій навалі  
Щитом тут поставили мужні серця, ‒ 
Себе Україні заофірували,  
Сповняли обовʼязок свій до кінця. 
 
Гора, як росою, їх кровʼю умита,  
З їх ран проростає зелена трава...  
І видна Лисоня Вкраїні і світу,  
І слава Стрілецтва в народі жива. 
 
Герої!  
В народі вам жити віки!  
Вам памʼять Вкраїни сплітає вінки. 
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Лягло тисячами юнацтва, як цвіту,  
Щоб волю Вкраїні здобути в борні.  
Земля їхнім тілом і кровʼю зігріта,  
Блаватно цвіте в незалежній весні. 

І встають легші в ореолі слави, 
Їхній клич в серцях у нас: 
«Для добра і честі рідної держави, 
Для життя і праці ‒ час!» 

Ти чуєш, мій сину, то голос героїв.  
Діла їх безсмертні, як вічна душа.  
Їх дух твою силу помножить утроє,  
З їх памʼяттю сміло у путь вирушай.  

По життєвій ниві тінню та осонням  
Доля твій простеле слід.  
Де лиш будеш, сину, памʼятай Лисоню,  
Не забудь свій родовід! 

 
 

2 р. 

2 р. 
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Йшли до бою оборонці з міста і села.  
Щоби рідна Україна вільною була. 
 
Приспів. 
 
Стали вперто проти смерті молоді орли, 
Не у вічність ‒ у безсмертну памʼять відійшли. 
 
Приспів. 
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Україно моя, найрідніша у світі державо.  
Від Воріт Золотих, від Богдана й Мазепи твій шлях.  
Кров козацьких сердець найясніше утвердила право ‒  
На щасливе життя, на свободу у нових віках. 
 
Воскресіння Твоє підняло синьо-жовті знамена.  
І за волю борці із тобою в одному строю.  
Вчиться мовити світ семизвучне ласкаве імення,  
У сузірʼї держав кожен бачить новітню зорю. 
 
Хай історій твоїх не кидає чужак у кострище,  
Не торкнеться біда твого саду, ні поля, ні вод.  
Хай твої небеса виростають все вище і вище  
Й у світлиці своїй свою правду плекає народ. 
 
Хай засіють добро твої діти в розлогі простори, ‒  
Щирим сонцем надій освяти українські серця.  
Розцвіти, заясній, зазвучи у вселюдському хорі,  
Великодньо вдягни щастя, слави і долі вінця! 
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Дума про бої на Лисоні 
 
Ой, слав чужий цар колись військо в походи 
Забрати в неволю ще вільні краї і народи. 
Ой, над полями ‒ страшними громами, 
Гей, а по селах і блиском, і попелом-приском 
Котить війна, упень все стинає і косить, 
Сльозами удів умивається, 
Жалями сиріток голосить, 
Розкидає невиннії кості 
По згарищах, по руїні, 
По Галицькій всій Україні. 

Смертельна коса невмолимо все свище, 
Навала ворожа до Ценівки-річки все ближче; 
Гарматні громи гуркочуть, крутить свинцева завія. 
Хто її спинить, 
Хто край од неволі чужої прикрити зуміє? 
Ой, тоді в лузі червона калина схилилася, 
Сльозами гіркими вся Галицька Україна умилася. 
Гей, гей, гей!!! 
Гей, гей, гей!!! 

Гей, обізвались стрільці січові молодії, ‒  
Рідного краю ‒ і віра, й любов, і надія: 
«А ми тую червону калину підіймемо, 
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо...» 
І вийшли стрільці січовії, що були в Легіоні, 
Копали окопи під вражим вогнем на Лисоні. 
Ой, шанці міленькі ‒ бо камінь і груддя, 
Найбільша надія на юне завзяття, 
І лицарські груди. 
Гей, гей, гей!!! 
Гей, гей, гей!!! 
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На самім узвишші хорунжий командує, Черник. 
В усім Легіоні він знаний козак-характерник, 
Важкі скоростріли стоять на триногах, 
За ними стрільці-скорострільці приклякли в молитві до 
Бога. 
І молиться Черник, хорунжий безстрашний, удалий: 
«Дай, Господи, сили відбити ворожі навали, 
Щоб край християнський, квітучий, хрещатий 
Ніколи московській орді не топтати!» 

Ой, заревіли ворожі гармати, січуть по Лисоні 
шрапнелі. 
Густою отарою сунуть з-за Ценівки-річки 
Сірі чужинські шинелі. 
Несуть на багнетах стрілецтву ‒ і смерті, і муки, і рани, 
Вітцівщині нашій ‒ московську наругу й кайдани.  
Гей, гей, гей!!!  
Гей, гей, гей!!! 

Гей, закипіли стрілецькі окопи, 
Вдарили в лави ворожі свинцевим окропом. 
Черник-хорунжий бадьорить стрільців-скорострільців, ‒ 
Бʼють скоростріли ‒ і котяться зайди по ріньці, 
Лежать вони в травах на лузі ‒ купа на купі, 
І Ценівка густо чужинським загачена трупом. 
Та є в генералів царевих тих сірих шинелей багато, 
Шлють хвилю по хвилі Лисоню круту штурмувати. 

А там, на Лисоні, стоїть січовеє стрілецтво ‒  
Сини галичанські, геройське, стійке молодецтво. 
До лицаря ‒ лицар плече у плече, 
Та ще й скорострілами Черник навалу ворожу січе. 
Січе їх упень 
Цілий Божий день. 
Знайте, зайди, непрошені, ‒  
Вашою кровʼю трави зарошені. 
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Знайте, московські лихі генерали, ‒  
Наші стрільці вашу силу зламали. 
Запамʼятай, ненажерливий царю, 
Стрілецьку звитягу й за напад покару! 

Так-то стрільці січові на Лисоні стояли, 
Рідну домівку, матір-Галичину обороняли, 
Кровʼю святою своєю історією Слави писали. 
Слава героїв не вмре, не поляже, 
Вона про усусів дітям-онукам розкаже 
Із віка до віка, 
З покоління в покоління. 
У славі тій живе й жити буде наша ненька-Україна. 
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Думін О. 43, 44 
Жовтко Г. 84 
З, І 
Загульський В. (82) 
Заклинський М. 21 
Заплітний Є. 184 
Зінчук Л. 224 
Зірне В. 102 
Золотнюк А. 78, 149 
Іванів Р. 103 
Ільчишин З. 83 
К 

Калина В. 21 
Карп’як Д. 13 
Кизими (82) 
Ковалькова Т. 133 
Ковальова О. 45 
Козловський П. 183 
Коковський Ф. 82 
Косенко Б.Г. 82 
Красільнікова Л. 224 
Крищук М. М. 186 
Крук І. (113, 128) 
Кудляк І. 104, 106 
Кульчицька О. 71 
Купчинський Р. 187, 189 
Кутний Я.-І. 167 
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Л 

Лазарович М. 1—7, 22—24, 66, 
67, 132, (134, 138), 219 
Лазарович Н. 24, 66 
Левченко О. 186 
Легка Г. 196, 206, 217 
Легкий А. 206 
Лепкий Б. 164, 168 
Лепкий Л. (118) 
Лещишин О. 183 
Липовецький С. 25 
Литвин М. Р. 27, 28, 221 
Любунь М. 82, 106 
Лугова О. С. 61, 78 
Луговий Б. В. 61 
Луків Н. 105 
Людкевич М. 151 
Люшняк С. 69, 79 
М 

Мазурак Я. 200 
Макарушка Л. 21 
Макода П. 197, 204, 205 
Мартинюк Й. 82, 169, 194, 195, 
198 
Матейко Р. 2, 8—10, 15, 29, 46, 
47 
Мельник І. 62, 170 
Мельниченко Г. 107 
Мельничук Б. 2, 8, 10, 29, 134, 
186, 219, 221 
Мизак Н. 30  
Миськів І. 190, 192, 193, 199, 
203, 208, 215 
Миськів О. 199, 203, 209, 213 
Миськів-Курганова С. 202 
Михлик З. 152 
Миць О. 11 
Мичко С. 80 

Мігоцький З. 82 
Мороз Г. 171, 202 
Н, О 

Навроцький О. 21 
Наконечна Л. 70 
Науменко К. Є. 27, 28 
Низовий І. 172 
Новосядлий Б. 153 
Олексишин С. 173, 212 
Олійник С. 75 
П 

Пайончківський В. 187 
Парацій В. 31, 71, 72 
Пархоменко С. 49 
Пархомчук Я. 108, 154 
Паславський А. 201 
Пахолок М. 50 
Перун В. 109 
Петрук-Попик Г. 174, 175, 215 
Підлужний М. 176 
Поглод Я. 82 
Подуфалий В. 185, 188, 189, 
194, 195, 198 
Пономарьов В. 73 
Р 

Ранковий Т. 51 
Різник Л. 158, 161 
Ріпецький С. 21, 55, 58 
Рудий О. (128) 
Рудковський М. 82 
С 

Савак Б. 110 
Савка Б. 16 
Савчук В. 82, 111—115, 159, 
162, 163, 177—179, 192, 193, 
197, 204, 205, 208 
Салук В. 83 
Сачко Я. 180 
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Свинко Й. 222 
Семенець Б. 217 
Сененька Б. 183 
Скочиліс П. 21 
Стрілець Н. 118 
Строцень Л. 83, 84, 119 
Сушко В. 183 
Т 

Тиктор І. 48 
Тихий Б. 21, 26, 58, 82, 160, 
163, 165, 167—173, 175, 176, 
178, 180, 181, 190, 191, 193—
203, 205—217 
Томенчук І. 21 
Тучапський Я. 53 
У, Ф, Х, Ч 

Улішак А. 17 
Федів І. 21 
Федчишин М. 181 
Худоба І. 120 
Чарнецький С. 21, 187 

Ш 

Шанковський Л. 223 
Шафран Б. 201 
Шергей Г. 183 
Шибистий О. 121 
Шкраб’юк П. 182, 216 
Шкрумеляк Ю. 21 
Шмига Я. 155 
Шот М. 56, 57, 122—127, 156, 
157 
Штокало Я. 128 
Штокало-Пархомчук Я. 129 
Шургот Я. 130 
Ю, Я 

Юхно-Лучка М. 138 
Ягодинська М. 83, 84 
Якель Р. 74, 131 
Якимович Б. 32 
Янишин Б. 75 
Ясеницький Є. 21 
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Фонд «Лисоня» 

у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
 

Рідкісні документи: 

1. ТКМРД – 15049 
Програма Першого Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні», який 
відбувся в Бережанах 27  серпня 2006 року.  

21 х 10 см* 
2. ТКМРД – 18652      Лисоня 
Запрошення на урочини з нагоди 55-річчя УПА. Братство 

ОУН – УПА «Лисоня». Інститут націон. відродж. України. Від 
п. О. Жулковської. 

15,5 х 10 см     Тернопіль, Х – 1997 р. 
3. ТКМРД – 18970 (1-4)      Лисоня 
Матеріали про відзначення 100-ліття героїчних боїв 

Українських Січових Стрільців на горі Лисоня (Бережанський 
район): буклет, програма, газета «Бережанське віче», програма 
урочистої академії. 

1) 21 х 10 см; 2) 21 х 10 см; 3) 29,5 х 21 см; 4) 42 х 29 см.  
Вересень, 2016 

Фотографії: 
1. ТКМФ – 9343     Бережанський 
Фото. Пам’ятник героям на горі Лисоня поблизу Потуторів 

на Бережанщині. Фото чорно-біле. Могила УСС.  
23,4 х 13 см      2002 р. 

2. ТКМФ – 11071 – 11074  
Фотографії кольорові: 
1) Меморіальний комплекс на горі Лисоня. 
2) Працівники ТОКМ на фоні пам’ятного хреста.  
3) Кам’яний хрест на цвинтарі. 
4) Рештки окопів на схилі Лисоні. 

2006 р. 
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3. ТКМФ – 14946 
Фотографія кольорова. Реконструкція бою на горі Лисоня 

Бережанського району 10 серпня 2014 р. (до 100-річчя початку 
Першої світової війни). Вояки легіону УСС, айстро-угорської та 
німецької армій. Фото О. Смолика.  

12,7 х 17,7 см      2014 р. 
4. ТКМФ – 14947      2 
Фотографія кольорова. Реконструкція бою на горі Лисоня 

Бережанського району 10 серпня 2014 р. (з нагоди 100-річчя 
початку Першої світової війни). Українські січові стрільці під 
час бою. Фото О. Смолика. 

17,7 х 12,7 см      2014 р. 
5. ТКМФ – 14948      3 
Фотографія кольорова. Реконструкція бою на горі Лисоня 

Бережанського району 10 серпня 2014 р. (з нагоди 100-річчя 
початку Першої світової війни). Кулеметники  Українських 
січових стрільців під час бою. Фото О. Смолика. 

12,7 х 17,7 см      2014 р. 
6. ТКМФ – 14949      4 
Фотографія кольорова. Реконструкція бою на горі Лисоня 

Бережанського району 10 серпня 2014 р. (з нагоди 100-річчя 
початку Першої світової війни). Момент рукопашного бою між 
січовим стрільцем і сол. РІА. Фото О. Смолика. 

17,7 х 12,7 см      2014 р. 
7. Ф – 14950       5 
Фотографія кольорова. Реконструкція бою на горі Лисоня 

Бережанського району 10 серпня 2014 р. (з нагоди 100-річчя 
початку Першої світової війни). Кулеметники  російської армії 
під час бою. Фото О. Смолика. 

12,7 х 17,7 см      2014 р. 
8. ТКМФ – 14951      6 
Фотографія кольорова. Реконструкція бою на горі Лисоня 

Бережанського району 10 серпня 2014 р. (з нагоди 100-річчя 



 120

початку Першої світової війни). Солдат російської армії під час 
наступу. Фото О. Смолика. 

17,7 х 12,7 см      2014 р. 
9. ТКМФ – 14952      7 
Фотографія чорно-біла. Реконструкція бою на горі Лисоня 

Бережанського району 10 серпня 2014 р. (з нагоди 100-річчя 
початку Першої світової війни). Солдати російської армії перед 
боєм. Фото О. Смолика. 

12,7 х 17,7 см      2014 р. 
10. ТКМФ – 14953      8 
Фотографія кольорова. Хрест-пам’ятник на схилі гори 

Лисоня Бережанського району на цвинтарі айстро-угорських 
вояків, які загинули в ході боїв за Лисоню у вересні 1916 р. 
Автор фото О. Смолик. 

17,7 х 12,7 см            10.08.2016. 
Рідкісні книги: 

1. ТКМРК – 3023; 3446 
Альбом «Українські січові стрільці» (1914–1920).     

Львів, 1935. 
2. ТКМРК – 4040 
Василь Савчук. Кривавий тан. Драма на три дії. Дія 

відбувається в с. Посухів, поблизу гори Лисоня у серпні – 
вересні 1916 р. 

Тернопіль, 1991 
3. ТОКМРК – 5904 
Книга: Лисоня. 1916–1996: Документи, щоденники, спогади, 

листи, поезії, пісні, знимки (Бережани, 1996). 
21,1 х 15 см / 272 стор.    1996 р. 

4. ТКМРК – 14026 
Книга. Лисоня: сторіччя звитяги. Упорядники Б. В. Луговий, 

О. С. Лугова. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. – 192 с. З 
дарчим підписом О. Лугової. Є репродукції фотографій та карт, 
графіки. 

20х14,4 см 
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5. ТКМРК – 14096 /1, 2/ 
Збірка стрілецьких пісень «Дзвони Лисоні». До 100-ліття 

бою на горі Лисоня (100 пісень). 
17х12,5 см /136 стор.    Тернопіль, 2016 
Живопис: 

1. ТКМЖ – 1181 
Худ. Михайло Федин. Лисоня. 
30 х 40 см      1993 
Зброя: 

1. ТКМЗбр – 246, 247, 252; 255 – 256  
1) Осколок снаряда.  
2) Куля з с. Лапшин Бережан. р-ну.  
3) Багнети (3 шт.). 

І св. війна 
Філателія: 

1. ТКМФіл – 24568  
Конверт «Бої Легіону Українських Січових Стрільців на 

Лисоні. 100 років». Видання Тернопільського обл. краєзнавчого 
музею. Проект С. Костюка. Дизайн І. Гаргай і С. Паренюка. 

11,4 х 16 см     Тернопіль, 2016 
Нумізматика: 

1. ТОКМНум – 12600 
Монета пам’ятна «100-річчя боїв легіону Українських 

січових стрільців на горі Лисоня». Номінал. 5 гривень. Україна, 
2016 р. 

Ø 3,5 см      2016 р. 
Плівки, компакт-диски: 

1. ТКМПКД – 364 
Диск переносний оптичний для збереження цифрової 

інформації. Відзначення 100-ліття боїв УСС на горі Лисоня 
поблизу Бережан. Лисоня – Бережани.  

d – 12 см      2016 р. 
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Речові матеріали: 

1. ТКМРМ – 711 
Пряжка від військового пояса австрійського солдата часів 

першої світової війни.  
1914 – 1916 рр. 

Науково-допоміжні матеріали: 

1. ТКМНД – 5969, 5970, 5971, 5972 
Фотокопії із ж-лу «Unsere Krieger» / «Наші вояки»/ 
1. Вигляд м. Бережани в роки війни. 
2. Цвинтар на горі Лисоня біля Бережан. 
3. Турецький цвинтар у Підвисокім. 
4. Відпочинок турецьких військ біля Бережан. 
Ще див. 5960     І св. війна 

2. ТКМНД – 14357 /2/    УСС, УГА 
Газета «Голос України» (11–14 стор.) від 17.Х.1992 р. з 

розповіддю «У що вдягалися наші вояки» про одяг УСС і вояків 
УГА.  

2) Є розповідь про звання, які були в укр. збройних 
формуваннях. 
3. ТКМНД – 16596 
Листівка поштова: Осип Курилас. По бою. Репродукція з 

картини 
Центр. Управа УСС, 1915–1916 

4. ТКМНД – 16782 
Фото. Покладання вінків і релігійна відправа на горі Лисоні, 

що на Бережанщині, де у серпні 1916 року відбулись 
найкривавіші бої за весь час існування українського стрілецтва. 

13 х 18,3 см     Травень, 1989 р. 
5. ТКМНД – 13132 
Отець Іван Олександр Косович (1884–1919), уродж. 

Підгайців. Був духівником УГА. 
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6. ТКМНД – 23240 
Фотокопія. Громадянська панахида на могилі УСС на горі 

Лисоня, на якій було вперше піднято жовто-блакитний прапор за 
часів радянської влади на Бережанщині. 

30 липня 1989 р. 
Плакати, листівки: 

1. ТКМПл – 7328 
Листівка із спец погашенням «Меморіальний комплекс УСС 

на горі Лисоня». 
10,5 х 14,5 см 
 
Примітка.  
Загалом, історія Українського Січового Стрілецтва у 

фондовій збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею 
представлена значно більше.  

 
 
Укладач: Степан Костюк, директор Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею,  
голова Тернопільської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України. 

 
__________ 
* Тут і далі частково подано записи інвентарних карточок. 
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Фонд Василя Савчука 

у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
 
Рідкісні книги: 

1. ТКМРК – 4040, 7096 
Василь Савчук. Кривавий тан. Драма на три дії. Дія 

відбувається у с. Посухові, поблизу гори Лисоня, у серпні – 
вересні 1916 р.  

Тернопіль, 1991 р.* 
2. ТКМРК – 4041  
Книжка. Діалог небайдужих (п’єса). Автор – Василь Савчук.  
52 стор., 20 х 14 см    Тернопіль, 1991 

3. ТКМРК – 4042     Бережан. р-н 
Книжка. Отча вишня (поетична збірка). Автор – Василь 

Савчук.  
88 стор., 14,5 х 10,5 см    Тернопіль, 1993 

4. ТКМРК – 4601     Бережан. р-н 
Книжка. «Кривавий тан» (поетична драма). Автор Василь 

Савчук, уродженець с. Надрічного Бережанського району. 
Тернопіль, 1991. Тема драми: Січове стрілецтво. Бої на Лисоні. 
Ще НД – 9439.  

20 х 14 см      1991 р. 
5. ТКМРК – 7095  
Книга «Триєсірний з Трої» (Поетична поема з 3-ох частин). 

Автор – В. Савчук.  
17 х 10,5 см   Бережани – Козова, 1996 р. 

6. ТКМРК – 7097 
Книга. «Отча вишня» (вірші з поеми). Автор – Бережанський 

поет В. Савчук. 
14,7 х 11 см      1993 р. 
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7. ТКМРК – 10502     Василь Савчук 
Василь Савчук. Тарас Шевченко і Бережанська земля. 

Відповідальна за випуск Н. Костюк. 
252 стор.   Вид-во «Мерк’юрі – Тернопіль», 2008 р. 

8. ТКМРК – 11665     Береж. 
Книга. Василь Савчук. Отча вишня (Вірші і поеми). З дарчим 

написом М. Ониськіву. 
14,5 х 10,9 см, 88 стор.    Бережани, 1994 

9. ТКМРК – 12342     Береж. 
Книга. Савчук В.Д. Блудні будні. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-

граф», 2012. – 52 с., іл. (з дарчим написом автора ТКМ). 
19,7 х 14,2 (см)    Папір, друк, рукопис, 2012 р. 

10. ТКМРК – 13424, 13425 
Книга. Василь Савчук. 1. Листки по Липі Золотій. 2. Блудні 

дні. Вірші (З дарчим написом М. Ониськіву). 
1. 20 х 14,3 см / 104 стор. 
2. 20 х 14,2 см / 52 стор.    Тернопіль, 2012 

11. ТОКМРК – 14056    Береж. 
Книга. Триесірний Ґеньо з Трої: сатирична поема. Автор: 

Савчук В. Д. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф». 
20 х 14,2 см     2016 

12. ТКМНД – 13169     В. Савчук 
Газета «Вільне життя» № 216 від 20 листопада 1991 року. На 

стор. 4 – рецензія на п’єсу бережанського журналіста Василя 
Савчука «Кривавий тан» (про січових стрільців). 

 
Укладач: Степан Костюк, директор Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею,  
голова Тернопільської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України.  

__________ 
* Тут і далі частково подано записи інвентарних карточок.  
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