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Пісне! Велична, рідна Пісне! 
Розправ свої висоИолетні крила 

В великий день! 

Без Тебе серце в грудях трісне, 

З Тобою викреше з серця, як з кресила. 
Святий огень. 

І підемо через побіду в полі. 
Омиті з крови й ран, - назустріч волі. 

Роман КУПЧИНСЬКИЙ 



ВІД УПОРЯДНИКА 

1. До збірки «За волю України» ввійшли кращі пісні з репертуару 
Української Повстанської Армії, які повноводо звучали в різних куточ¬ 

ках Галичини, Волині, на етнічних землях України - Холмщині, 
Підляшші, Надсянні, Лемківщині та інших місцях, де тільки діяла славна 
УПА. 

їх творцями були безпосередні учасники героїчної звитяги бурем¬ 

них років. Обставини склалися так, що окремі автори і колективні 
митці творили переважно підпільно під псевдонімами. Багато з них 
загинуло в нерівних боях, у таборах смерті. Тому маємо дуже мало 
відомостей про них. Не знаємо прізвищ, хто вони, звідкіля, коли саме 
і де написали твори, за яких обставин. 

Багатогранна творчість цих безіменних авторів — це не оброблене, 
не відшліфоване, не огранене коштовне каміння. Хоч не всі твори до 
кінця вражають глибокою музичною чи поетичною довершеністю, дос¬ 

коналістю, проте, поза всяким сумнівом, яскраво засвічуються кришта¬ 

левою чистотою вкладеного в них тонкого почуття й непідробної прав¬ 

ди. Молодим митцям у ті страшні часи не було коли шліфувати свій 
талант, своє мистецтво у вищих музичних закладах на композиторсь¬ 

ких факультетах чи в літературних інститутах. Замість пера і музич¬ 

ного інструменту їм доводилось міцно тримати в руках кріси, скорос- 

тріли, гранати. Але навіть в таких нелюдських умовах талант проби¬ 

вався, мужнів і творив. Більшість з них не дочекались вільної України, 

за яку героїчно боролись. Вони незнаними тихо сплять вічним сном 
у глибоких могилах на сільських цвинтарях, по лісах, у вічних мерз ло¬ 

тах дикої і ворожої півночі. І нині стоять їх мовчазні братські могили, 

як дзвони сполоху нащадкам. 

Була багатостраждальною наша українська земля з трагічною до¬ 

лею, великою славою, гіркими сльозами. Та повстанська пісня, як не¬ 

згасне полум’я й досвітня зоря, освітлювала, живила душу, гріла серце, 
витісняла з людей раба, допомагала зрозуміти, що пригнічена нація ні 
в кого, особливо в гнобителів, не викликає поваги. Леся Українка за¬ 

стерігала: «Хто визволиться сам — буде вільний, хто кого визволить - 

у неволю візьме». 

Героїчні і болючі сторінки трагедії нашого народу стають відомі 
лише тепер. І неможливо підрахувати - скільки безневинно постраж- 

далих, знедолених, закатованих, розкиданих по білому світу борців? І 
навіть тепер тендітна ниточка спогадів живих про молоді героїчні роки, 

рідні села, традиції й улюблені пісні їх тривожної юності надає їм 
другого дихання, примушує ритмічніше битися в грудях серце. 

У розмовах з ветеранами повстанської епопеї довідуємось, що пісня 
і зброя завжди були поруч, в одному бойовому ряду. Тут вона твори- 
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лась, навіть колективно шліфувалась, вдосконалювалась, передавалась з 
уст в уста і летіла легкокрилим птахом від куреня до куреня, від 
загону до загону, по селах, містах. Часто, зазнавши народної обробки, 

змінювалась, набувала різних варіантів. У кожного українця, душа якого 
вболівала за долю України, завжди серце завмирало від чудової парти¬ 

занської пісні, бо то було на рівні підсвідомості від роду-племені, від 
рідної землі. 

Крім своїх, чисто повстанських, у співаному репертуарі У ПА дуже 
популярними були широковідомі стрілецькі, пластунські (більшість 
воїнів виховані у «Пласті» та інших товариствах), народні пісні, їх пе¬ 

респіви, романси; часто на мелодії відомих авторських і народних пісень, 

романсів складались нові, актуальніші на той час за змістом слова, і 
такі пісні масово виконувались. Деякі з них знайшли місце в цьому 
збірнику. 

Включено окремі мелодії, уточнено тексти зі збірника повстансь¬ 

ких пісень, виданого у Львові в 1992 р. Залучено по кілька пісень, 

записаних і розшифрованих Мирославом Стефанишиним, Ростисла¬ 

вом Кушніруком, Петром Клекоцюком, Тетяною Фокшей з м. Луцька. 

Але найбільша їх кількість записана, розшифрована або відтворена 
з власної пам’яті упорядника, який у дитячі та юнацькі роки разом з 
сільською молоддю співав їх у рідному селі Кимир Перемишлянського 
району на Львівщині. Крім того, до усіх мелодій упорядник дописав й 
інші голоси - гармонія проста, доступна для масового співу. 

Ці безцінні творіння душі людської звучали часто і повсюдно. Лише 
в одному куточку (а їх було кілька) села Кимир голосиста молодь - 

Теодор і Антін Мармуляки, Володимир і Тимофій Вишивані, Мирон, 

Орися і Іван Заплатинські, Стефанія, Володимир, Станіслава, Мирон 
Гіщинські, Орест, Віра Косики, Володимир, Роман, Онуфрій Трачі, Бог¬ 

дан Бобрович, Григорій, Ганна, Бринявські, Іван, Стефанія, Павлина, Ва¬ 

силь, Параскевія, Марія Нестеровичі, Стефанія, Веронька, Марія, Микола, 

Ганна Кузьми, Лідія, Ярослав Нечаї, Надія Борило, Марія, Юлія, Катери¬ 

на, Бронеслава Зелінські, Віра, Йосип Лободи, Євгенія, Антін Джани, 

Сень, Анатолій Стеці, Василь Красівський, Вікторія Шуль, Матвій, Сте¬ 

пан Кисілі, Стефанія, Марія, Микола Пітваки та багато, багато інших 
щовечора допізна переспівували на вулиці не один десяток цих попу¬ 

лярних перлин. Так було в усіх селах, на кожнім хуторі Галичини, 
Волині. 

Добре вкарбувались у пам’яті мелодії та пісні, почуті й перейняті 
від Кимирських народних музикантів, з якими доводилось спілкуватись, 

навіть часто грати: Василя Заборського, Гриця Бринявського, Григорія 
Фуглевича, Степана Підложевича й інших. У той час постійно дзве¬ 

ніли повстанські, стрілецькі й народні пісні. Села гомоніли й жили 
лицарською славою, могутністю й завзяттям вояків У ПА, сумували за 
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втратами, таємно відправляли панахиди по них. Таке піднесення стану 
душі годі передати й описати. Це треба було пережити й бути свідком 
цього дійства. 

Джерел поповнення репертуару гуртового співу на вулиці було ба¬ 

гато. Одне із них, коли в село на престольний празник (19 серпня - 

Спаса) з’їжджалася родина, друзі, знайомі з далеких і близьких сіл. 

Гості привозили і нові, невідомі варіанти старих співанок. Тоді за свят¬ 

ковим столом вони розкрилено звучали, переймались, закріплювались 
і назавжди залишались у селі. Особливо співучими, добрими голосами 
і розмаїттям пісень виділялись родини Ілька Мироша з сіл Ушковичі, 
Івана Гіщинського з Коросна, Анастасії і Володимира Романів, Ганни та 
Івана Попиків з Підгайчик. А коли до них долучались такі носії різних 
пісень, як Михайло, Катерина, Ганна, Богдан Гіщинські, Михайло, Кате¬ 

рина, Марія, Стефанія, Ярослав Заплатинські, Стефанія, Андрій, Гри¬ 

горій, Мирон, Анастасія Женчуки, Ганна, Григорій, Андрій, Ярослав Фуг- 

левичі та інші, то пісням не було кінця. Вони витікали з душі, ніби з 
глибинної криниці, свіжі й кришталево чисті струмочки. 

Аналогічна подія відбувалася на весільних вінкоплетинах (дівич- 

вечорі). За давніми традиціями на вінкоплетини (а було це завжди в 
суботу) сходились парубки свого, ближніх, а іноді і дальших сіл - 

Ушкович, Чуперносова, Неділиськ, Коросна, Свержа, Глібович та інших, 

і кожна ватага зі своїми піснями. Прибулий гурт парубків на подвір’ї 
молодої або біля її воріт по-своєму їх виконував. Репертуар парубочих 
ватаг набував широкого розголосу, миттєво поширювався і займав до¬ 

стойне місце в гуртовому співі. Це був досить вагомий й своєрідний 
обмін досвідом. 

Приносили в село новий, щойно створений під брязкіт зброї репер¬ 

туар й самі повстанці. Він з невимовною силою захоплював новизною, 

свіжістю, мелодійністю, актуальністю й доступністю. Сталив серця, 

згуртовував, кріпив волю і підсилював віру в перемогу. 

Часто вечорами до молоді прилучались старші люди, їх батьки. Такий 
сплав чистого, стоголосого співу не залишав нікого байдужим. Він 
торкався найніжніших і найпотаємніших струн людської душі, гарту¬ 

вав твердість духу, ніби весняним соком напував й вибруньковував 
молоді пагони нового співучого покоління. Викликав загальне захоп¬ 

лення, гордість за свою націю, чудову й крилату українську повстансь¬ 

ку пісню. Таке явище було масовим в усіх куточках Західної України. 

Щоб відновити, зберегти й передати ці скарби новому поколінню, і 
ліг на білий папір по крихті зібраний цей пісенний матеріал. Спо¬ 

діваємось і плекаємо надію, що різні виконавці пристосують його до 
своїх творчих можливостей. Використають цей скарб і збагатять ним 
власний репертуар талановиті сучасні співаки, вокально-хорові і му¬ 

зичні колективи-аматори й професійні митці. 
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2. Споконвіку український народ важливі віхи свого життя і 
боротьби з ворогами виливав у численних піснях, думах, легендах, перека¬ 

зах. Але жоден період з різними формами визвольної боротьби, що 
велась у найжахливіших, нелюдських умовах протягом століть, не за¬ 

лишив такого великого за обсягом і різноманітного за жанрами пісен¬ 

ного та оповідного фольклору, як дивовижно героїчно-повстанський 
рух ОУН і УПА в 1940-1960 роках. Цей найпопулярніший пласт 
пісенної, усно-поетичної і прозової словесності є порівняно новий і 
маловивчений. Найхарактернішою його рисою, особливістю стали яск¬ 
рава хвилююча реальність, чиста правда націоналістичних ідей і по¬ 

статі конкретних творців. 

Незліченими були втрати ОУН і УПА, але в піснях, думах, леген¬ 

дах і спогадах, поетичній творчості в повний голос звучить справжній, 

живий оптимізм, непохитна віра в здатність української нації вирва¬ 

тись з багатовікового рабства, об’єднати усі свої етнічні землі і побуду¬ 
вати на них міцну незалежну самостійну державу.. 

Повстанська пісня - це народна творчість, документальні оповіді 
про достовірні події середини минулого століття, продовження кращих 
епічних традицій минулих віків. Вчувається подих, могутній розмах 
української держави княжої доби, волелюбного лицарського козацтва, 

гайдамаківщини, нескорених і відважних Максима Залізняка, Семена 
Палія, Довбуша, Кармелюка, залізної мови Холодного Яру, героїчного 
січового стрілецтва. Яскраво вимальовуються контури майбутньої Ук¬ 

раїнської держави. 
Ось з такою всенародною любов’ю був створений літописний епос 

священної боротьби Української Повстанської Армії, сповнений пафо¬ 
су героїзму безстрашних борців, які або перемагають ненависних во¬ 

рогів, або віддають найдорожче - життя за волю свого народу, за свою 
рідну землю. Повстанська пісня невтомно, досить сильно й ефективно 
будила в народі патріотичну піднесеність, виховувала мужність, клика¬ 

ла до стійкої непокори, боротьби з підступними ворогами й пропагува¬ 

ла визвольні ідеї. Оспівана в піснях Повстанська Армія являла собою 
щось унікальне. Не маючи державності, допомоги, як армії інших 
народів, вона на очах зростала, набирала сил. Це переконливо свідчило 
про всенародну підтримку з боку Української громади. Ось чому так 
по-звірячому лютували вороги. 

Понад півтори сотні секретних спецпідрозділів НКВС, переодяг¬ 

нених у повстанську форму, йшли в села, а коли їх радо стрічали, допо- 

могали, вони катували і вбивали людей. У центральному держархіві 
зберігається документ, в якому відверто сказано, що «Министерством 
Госбезопасности Украинской ССР и его управленнями в Западньїх 
областях Украиньї, в целях вьіявления вражеского украинско-нацио- 

налистического подполья, широко применяются так назьіваемьіе 
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«спецгруппьі», действующие под видом бандитов УПА» (ЦДАГО Ук¬ 

раїни, ф.1 оп.16. спр. 68, арк. 10-17). Тому у декого склалося двояке 
враження про повстанців. Населення іноді губилося, не знало, хто во¬ 

рог, а хто свій. І все ж народ розпізнавав друзів і недругів, а молодь 
охоче поповнювала ряди упівців, на місце одного загиблого ставало два 
з своїми глибокими переконаннями, звичаями, піснями, любов’ю до 
матері-У країни. 

Чому ж усе-таки виникла ця унікальна УПА, якою була ота гене- 

за її становлення? Насамперед треба зрозуміти, що собою являла Євро¬ 

па. Над нею панував синдром насильства і тоталітаризму. У проти¬ 

борстві зійшлися два найжорстокіші хижаки: фашизм і більшовизм. 

Тут є аналогія між Гітлером і Сталіном - одна партія, одна ідея на¬ 

сильства і диктату. За таких умов досягнути якихось успіхів у на¬ 

прямку свободи і незалежності можна, лише застосувавши засоби і 
методи, гідні протистояти тим, які практикуються окупаційними ре¬ 

жимами. Саме це і здійснювала УПА, розпочавши збройну боротьбу. 

Так, ЗО червня 1941 р. у м. Львові було проголошено відновлення украї¬ 

нської держави. Гітлер вимагав відкликати Акт про Незалежність. 

Отримавши відмову Степана Бандери, фашисти переходять до терору. 

Одразу було арештовано понад 3000 осіб активу ОУН на чолі з Банде- 

рою. У концтаборі Освенціма гинуть його брати Олександр і Василь. У 
1941-1942 роках німці розстрілювали членів українського підпілля в 
Києві, Кременчузі, Кривому Розі, Джанкої та інших місцях. Отже, по¬ 

літика Німеччини з самого початку була ворожою проти всього украї¬ 

нського. Обидва хижаки знущались над нашим народом. На початку 
1942 р. виникають відділи й загони самооборони. Першою піднімаєть¬ 

ся Волинь. У волинських лісах формуються військові з’єднання, які 
починають бойові дії проти німецького війська. Минуло понад півсто¬ 

ліття з часу, коли поблизу села Вовчак Турійського району створилася 
легендарна «Січ» - колиска УПА. Із чотирьох груп, які діяли в Україні 
(УПА - «Північ», УПА - «Південь», УПА - «Захід», УПА - «Схід»), 

першою в жовтні 1942 р. організувалась УПА - «Північ» на Волині. 
Вже в 1943 р. в с. Піддубці Луцького району крайовий провідник 
військової референтури Сом скликав нараду, на якій центральним 
питанням стояло створення УПА, її чисельність, призначення коман¬ 

дирів, розподіл зброї і продуктів, час відкритого збройного виступу. Це 
була директива про створення масової УПА на Волині. Керівництво 
цією справою було доручено референтові з військових питань обласного 
проводу Василеві, пізніше псевдо Олег. Його змінив ініціативний, енер¬ 

гійний Рудий - Юрій Стельмащук. Спочатку загін мав всього 450 

чоловік і псевдо «Озеро». Потім значно зріс. Іншим загонам давались 
назви тих територій, на яких вони дислокувались. Загін «Стохід» очо- 
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лив Вовчак, «Буг» - Лисий, «Тур» - Бистрий. Такі загони стрімко 
створювались на усіх теренах України. 

Вже в липні 1943 р. на нараді перших керівників повстанських 
загонів у с. Журавичі Ківерцівського району на Волині була поширена 
директива центрального проводу про структуру, побудову і офіційну 
назву повстанської організації. Нараду провів провідник ОУН на 
північно-західних землях України, волинянин Дмитро Клячківський, 
що став першим командиром УПА - «Північ». На нараді запропоно¬ 

вана схема військової організації на місцях. Так, територія кількох 
областей об’єднувалась в один військовий округ з трьома-чотирма заго¬ 
нами, кожен загін мав три курені, курінь - три сотні, сотня — три чоти, 

чота - три рої. УПА - «Північ» мала три військових округи - «Заграва», 
«Богун», «Турів». Відповідно до політичної ситуації структура могла 
змінюватись. Зокрема у містечку Колки (тепер Маневицького) і селі 
Журавичі Ківерцівського району на Волині був набір молодих юнаків у 
танкові, авіаційні частини, старшинські і підстаршинські школи, в яких 
викладали колишні офіцери УНР та недавні командири Червоної Армії. 
Тут посилено вивчались основи ведення партизанської війни, тактика, 
танкова справа, історія визвольного руху в Україні, основи служби безпе¬ 
ки. Такі школи були в інших областях, де діяла УПА. Все це свідчить, 

що УПА була добре організованою, впорядкованою, дисциплінованою орга¬ 
нізацією, де головним завданням стояло - оборона і визволення Украї¬ 
ни від загарбників Заходу і Сходу. 

З початком 1943 р. визвольний рух був спрямований на ліквіда¬ 
цію німецької адміністрації на Волині. Голови сільських управ по¬ 
вністю підпорядковувались станичній мережі ОУН. Півроку, відбива¬ 

ючи німецько-більшовицькі і польські навали, проіснувала на Волині 
Колківська Республіка - праобраз Української держави. Вигнавши 
фашистів з містечка і навколишніх сіл, з квітня до кінця жовтня 1943 р. 
повстанці там були повними господарями. Українська влада з цент¬ 
ром у Колках встановилась у частині сіл Колківського, Ківерцівського, 
Маневицького, Рожищенського, Цуманського, Ковельського районів 
Волині, Рафалівського, Володимирецького, Деражненського, Степансь- 

кого, Березнянського, Клеванського районів Рівненщини. Тут встанов¬ 
лена цивільна і військова влада. Політичний провід у Колківському 
районі очолював Юрко Шевченко (Моряк), який пізніше героїчно за¬ 
гинув від рук енкаведистів в лісі біля с. Новосілки на Волині. 

У Колках діяло 5 шпиталів, де лікувались воїни УПА, працювали 
2 млини, пекарні, що випікали хліб для цілих загонів, їдальні, кравецькі 
і швейні майстерні, які шили однострої для повстанців. Служба Божа 
відправлялася українською мовою. Повстанці відновили роботу місце¬ 
вої електростанції, друкарні, відкрили школу і видали новий буквар. 

При будинку «Просвіта» був створений хор, очолюваний офіце¬ 
ром УНР Галайдою. Водночас він був начальником школи у селі Рудні, 
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де готували офіцерів-артилеристів, зв’язківців. Наділений військовим 
і музичним талантом Галайда користувався великим авторитетом. 

Хор старшинської школи під його керівництвом звучав досить профе¬ 

сійно, бо його учасниками були освічені й музично обдаровані люди. 

Репертуар колективу складали свої повстанські, стрілецькі, народні, 
класичні твори. Мешканці навколишніх сіл часто слухали виступи 
старшинського хору. Тут діяв відновлений драматичний гурток, ста¬ 

вились українські п’єси, декламувались вірші Т. Г. Шевченка, Лесі 
Українки та інших українських поетів, письменників. 

У політичному проводі Колок була вчителька, поетеса Галина Рей- 

кіна. Вона перед кожним концертом чи виставою виступала з палки¬ 

ми промовами, читала власні вірші, будила навіть зневірців. Згодом 
закатована енкаведистами в Рівненській тюрмі. 

Бездоганно працював молодіжний провід місцевої організації ОУН. 

Своїми виховними заходами сіяв український патріотизм у цілому 
поколінні. 

Літом 1943 р. нацисти вперше пробували прорватись до с. Сит- 

ниці, але, натрапивши на повстанську засідку, були повністю знищені. 
А восени, скориставшись відходом відділів У ПА на схід, німці разом з 
поляками з допомогою авіації, артилерії, танків, великої кількості виш¬ 

колених військ провели небувалу каральну акцію. Містечко було спу¬ 

стошене, засипане бомбами, снарядами. У справжньому пеклі загинуло 
понад 500 мирних жителів. 

Не кращими були й червоні визволителі. У цей період (як зафі¬ 

ксовано в документах) загинуло 903 вояки УПА. Останній прийняв 
геройську смерть у 1953 році. Колки стали своєрідною повстанською 
столицею, де гартувався національний дух вояків. Тут проходили пе¬ 

редислокацію і переформування курені, сотні. На цьому терені діяв 
штаб легендарного командира УПА - «Північ» Клима Савура. Його 
ім’я і сьогодні носить Братство ОУН-УПА Волинського краю. 

Завзято боролись вояки в повстанських рядах на великих просто¬ 

рах України протягом довгих років. За те щербили свої мечі юні бійці 
під Крутами, за те ліг під Москвою Черник, за те гомоном розляглися 
бої і в Києві, і під Києвом, на Волині, Галичині проти армії Муравйова, 

Денікіна і Врангеля, військ Польщі, як з білою, червоною чи чорною 
реакцією. У цій боротьбі освятився ідеал самостійності України, в ній 
закріпилась незгасна снага, прагнення до всеукраїнської єдності. Вони, 

ці Прометеї, що мали відвагу й уміли вирвати віщі вогні з рук само¬ 

любивих вбивць, вийшли з гущі свого народу і до кінця йому вірно 
служили. 

Ось у такій страшній круговерті, смертельній заметілі, шаленій 
боротьбі найкращою супутницею була пісня, яка стояла в бойовому 
ряду поруч з воїнами УПА. Тут і творилась вона. Хоч не завжди була 

11 



бездоганною в художньому довершенні, бо здебільшого її творили не 
професійні поети і композитори. Багато пісень народжувалось у душі 
простих воїнів УПА навіть на полі бою. 

А були це переважно талановиті і голосисті сільські хлопці, у 
серцях яких від народження жила ніжна пісня. Вони й виспівали 
свої голоси у рідних селах. їх чарівна пісня, мов квітуча весна, розлого 
буяла в батьківських оселях, по усіх вкраїнських селах. Вони взяли її 
з собою у ліси, а талановитіші її творили і примножували. 

Більшість авторів - невідомі, бо діяли під псевдонімами або твори¬ 
ли колективно і як безіменні герої відійшли у вічність, чесно виконав¬ 

ши свій синівський обов’язок перед Батьківщиною. Вони щиро й 
правдиво відтворили широку панораму героїчних боїв, оспівали конк¬ 
ретних героїв, їх мужність. Навіть останні хвилини життя повстанців, 

коли в нерівному бою, в безвихідному становищі, залишивши останній 
патрон чи гранату для себе, з піснею на устах віддавали молоде життя 
на вівтар вірності України. У повстанських піснях через вінця вихлю¬ 

пувала волелюбна душа українського народу, що в нелюдських умовах 
продовжував вікову боротьбу за волю, кров’ю писав одну з найбільш 
світлих і героїчних сторінок своєї нової історії. 

У найтяжчих моментах людина завжди залишається собою. Тому 
пісні УПА досить різноманітні, в них проявлені усі шляхетні струни 
людської душі, яскраво окреслені контури славного минулого, героїзм 
сучасного і світанковою зорею займається майбутнє, що стверджує 
одну з характерних рис великої вільнолюбивої нації. 

Процес піснетворення вічний і неосяжний, як саме життя. На¬ 

род - творець своєї історії, поступу. Сам творить і пісні. Із безмежного 
джерела художньої творчості відбирає для свого духовного вжитку 
дорогоцінні зерна краси, які співзвучні його зростаючим запитам. На¬ 
слідуючи такі традиції, талановиті вояки, не маючи часу для творчої 
праці, нерідко на відомі вже пісні, народні мелодії, інтонації здебільшо¬ 

го колективно писали свої слова. Тоді пісня набувала нового змісту, 

була актуальною, доступною і блискавично поширювалась навіть серед 
населення. Часто у складених піснях відображені топонімічні назви, 

конкретні імена і псевда справжніх героїв. Тодішня повстанська мо¬ 

лодь, навіть сільська, вихована на традиціях «Просвіти», «Пласту» «Со¬ 

кола», «Лугу» та інших товариств, відрізнялась високою культурою, 

інтелігентністю, зрілим патріотизмом, прагненням до знань, до творен¬ 

ня своєї історії, чесного виконання обов’язку. 

Всі борці, котрих завойовники обзивали бандитами, горілки не пили, 

не впивались вином, не бешкетували, а, тримаючи міцно в руках зброю, 

співали гарних пісень, грали в оркестрах, були акторами театральних 
колективів, творили цінне мистецтво. Ця традиційна, віками гартована 
масова духовність українства, оперта на віру в Бога і прив’язаність до 
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своєї Батьківщини, пробуджувала свідомість навіть у прив’ялих душах, 

у серцях зрадників свого народу. А співали повстанці повсюдно, бо 
звикла українська душа до рідної пісні, музики, художнього слова, танцю. 

Тому легкокрилим птахом неслась і дзвеніла вона на лісових галяви¬ 

нах, на постоях, у боях. Співали воїни, дивлячись із зелених лісів на 
спустошені ворогами їх села та оселі, з котрих вивезені родини, на 
знищену працю батьків. Піднесеним ідеалом їх пісень був розкотис¬ 

тий гомін зростаючої боротьби народу, успіх повстанської зброї, най- 

тонші людські переживання, високий дух нового героя, у судинах якого 
тече кров могутніх предків. 

Повстанці перебували у постійному русі, не маючи належного пе¬ 

репочинку, забезпеченого тилу. Пісня, як хліб і повітря, була їм пот¬ 

рібна. Часто на коротких постоях у селах, після вечері, до повстанців 
прилучалась сільська молодь, дівчата. Тоді, ніби змагаючись з чарами 
солов’їного щебету, лилась над притихлим селом ніжна пісня. Роями 
снували різні думки у втомлених боями повстанців. А неповторна кра¬ 

са біло-пінних вишневих садів, облитих золотавим сяйвом круглоли¬ 

цього місяця і встелених густими туманами над тихоплинними річка¬ 

ми, долинами, мов сиві воли паслись на випасі, по-особливому торкались 
ніжних струн спраглої повстанської душі, будили світлі спогади, мрії, 
вливали завзяття і богатирську силу до звитяги. 

І важко знайти, збагнути, чи є ще де у білому світі такий мо¬ 

гутній і героїчний народ, щоб віками невтомно боровся за свою волю, 

ні разу не зламався, не зневірився у своїй правоті, вистояв, воскрес і 
виспівав таку силу-силенну неповторних й чарівних пісень, що вра¬ 

жає навіть байдужих чужинців. У них віддзеркалена уся громовиця 
національного злету і чар бурлескного гумору байдужих до випробу¬ 

вань і навіть смерті героїв, непохитне сподівання на кращу долю як 
вже не собі, то хоч дітям і рідній Україні. 

Своєю нескореністю, живучістю повстанські пісні пережили усі 
складності, суперечності, смертельне переслідування, утиски і пряму 
заборону. Вони стали вагомою, яскравою сторінкою, літописом новіт¬ 

ньої історії свого народу, його болю, багатогранного життя і слави. 

Набатним дзвоном повстанська пісня сповіщала широкий світ не лише 
про співучу душу українського народу, але й звитяжну боротьбу героїв, 
яким долею судилось відродити і примножити велику славу предків 
та вписати свою сторінку до славної й героїчної історії Вітчизни під 
іменем Української Повстанської Армії. 

Пісня волі - Боже благословіння, подароване нашому народові. 
Недаремно ж вона стала чи не найдорожчим національним скарбом, 

нашою візитною карткою. Адже нам, самою історією поставленим на 
межі двох світів, посеред небачених бур і катаклізмів, надзвичайно 
важливо зберегти генетичну пам’ять, закодовану в пісенних рядках. І 

13 



коли співатиме нове покоління те, що співали їхні прадіди, діди, батьки, 

то збережеться і примножиться їх бойова слава, дух непереможної 
звитяги. 

Тож усі ми, дорогі друзі, з Заходу і Сходу, єднаймося духом величі 
новітніх героїв. Вишукуймо, леліймо їх пісні, їх славу як безцінний 
дар і віно батьків. Сміливіше вбираймо ці перлини у свої серця, свята 
і будні. Щиро несімо їх у широкий світ як живу естафету безіменних 
борців і з гордістю передаймо майбутнім поколінням. Зароджені в 
страшному полум’ї кривавої, нерівної, але священної боротьби, вони - 

сумні і трагічні, світлі, іскристі, ніжні і волелюбні, прості і глибокопат- 

ріотичні. Своєю художньою силою, емоційністю, завзяттям духу вони 
допоможуть усвідомити глибину нелегкої, безприкладної лицарської 
звитяги, значимість героїчної повстанської епопеї. 

Нехай ці славні й невмирущі пісні, як витвір ніжної душі люд¬ 

ської, густо засівають наш духовний світ красою, добрим спомином 
про буремні роки, будять високі почуття і знаходять широку дорогу до 
усіх, хто гордиться своєю історією і не перестав себе усвідомлювати 
українцем. 

Євген ГІЩИНСЬКИЙ, 

заступник директора, художній керівник 

навчально-методичного центру культури Волині, 

заслужений працівник культури України 



І РОЗДІЛ 

Ніл Хасевич. Ми стали волі на сторожі. 
Гравюра. 15. 04.1946 р. 

молитви 
і гімни 



БОЖЕ ВЕЛИКИМ, ЄДИНИМ! 

Музика М. Лисенка сл. О. Кониського 
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Боже великий, єдиний, нам Україну храни, 
Волі і світу промінням ти її осіни. 

Світлом науки і знання 
Нас, дітей, просвіти, 
В чистій любові до краю 
Ти нас, Боже, зрости. 
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Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. 
Всі свої ласки, щедроти Ти на люд наш зверни. 

Дай йому волю, дай йому долю. 
Дай доброго світу, щастя дай. Боже, народу 
І многая, многая літа! 



БОЖЕ, ВИСЛУХАЙ БЛАГАННЯ 
( молитва ) 

Стрі4А4* НО 

Г «іі'— 
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Боже, вислухай благання: 
Нищить недоля наш край. 
В єдності — сила народу! ■» 
Боже, нам єдність подай. /2 рази 

Боже, здійми з нас кайдани. 
Не дай загинуть в ярмі - 
Волю пошли Україні, і 
Щастя і долі дай їй. >2 рази 
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ЦАРЮ НЕБЕСНИМ 

Уроїиато белиїно 

Царю Небесний, Джерело світла, 
Твоїм промінням встели наш шлях. 
Щоб в душах наших радість розквітала, 
Щоб запалала віра в серцях. 

Царю Небесний, Всесильний Боже, 
Мудрість і силу, й ласку нам дай, 
Щоб подолати діло вороже. 
Визволить рідний, батьківський край. 

Царю Небесний, Боже Єдиний, 
Будь нам зорею в ночі тривог. 
Знаком, що з нами в кожну хвилину - 
Сила і правда. З нами — наш Бог! 
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СВЯТИЙ, ВЕЛИКИЙ ВОЛОДИМИРЕ 
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Святий, Великий Володимире, 
До тебе шлемо молення щире. 
Ти нам Апостол, Ти наш Хранитель, 
Ти перший славний наш обновитель. 

Тебе взиває вся Україна, 
Бо навістила наш край руїна. 
Страшні злочини, кривди, незгоди. 
Роздор стягнули на всі народи. 

Святий, Великий Володимире, 
Ти обновив нас силою віри! 
Подай нам сили днесь до обнови, 
Народ привести знов до любові. 

Ми всі до Тебе днесь руку взносим, 
В Тебе опіки, рятунку просим. 
О, виблагай нам кращої долі, 
Церкві, народу - миру і волі. 
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ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА 
Музика М. Вербицького сл. П. Чубинського 
ЛЄ АИ2 по 

Ще не вмерла Україна, і слава і воля. 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

Душу, тіло ми положим за нашу свободу 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, 
В ріднім краю панувати не дамо нікому. 
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, 
Ще у нашій Україні доленька наспіє. 

Душу, тіло ми положим за нашу свободу 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

А завзяття, праця щира свого ще докаже, 
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже. 
За Карпати відоб’ється, загомонить степами, 
України слава стане поміж народами. 

Душу, тіло ми положим за нашу свободу 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
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ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА 

Слова С. Чарнецького 
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Ой у лузі червона калина похилилася, 
Чогось наша славна Україна зажурилася. 
А ми тую червону калину підіймемо, 
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! 

Марширують наші добровольці у кривавий тан. 
Визволяти братів-українців з московських кайдан. 
А ми наших братів-українців визволимо, 
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! 

Ой у полі ярої пшениці золотистий лан, 
Розпочали стрільці українські з москалями тан, 
А ми тую ярую пшеницю ізберемо, ізберемо, 
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! 

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів, 
То прославить по всій Україні січових стрільців. 
А ми тую стрілецькую славу збережемо, 
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! 
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ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ години 
Слова О. Бабія обр. Р. Кушнірука 

Зродились ми великої години 
З пожеж війни, із полум’я вогнів, 
Плекав нас біль по втраті України, 
Кормив нас гнів і злість на ворогів. 

І ось ми йдем у бою життєвому - 
Тверді, міцні, незламні, мов граніт. 
Бо плач не дав свободи ще нікому, 
А хто борець, той здобуває світ. 

Не хочемо ні слави, ні заплати. 
Заплатою нам - розкіш боротьби! 
Солодше нам у бою умирати, 
Ніж жити в путах, мов німі раби. 
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Доволі нам руїни і незгоди. 
Не сміє брат на брата йти у бій! 
Під синьо-жовтим прапором свободи 
З’єднаєм весь великий нарід свій. 

Велику правду - для усіх єдину. 
Наш гордий клич народові несе! 
Вітчизні ти будь вірний до загину. 
Нам Україна вище понад усе! 

Веде нас в бій борців упавших слава. 
Для нас закон найвищий - то приказ 
«Соборна Українська держава - 
Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ». 



II РОЗДІЛ 

Ніл Хасевич. На бойовий фонд У ПА. Квиток 
вартістю 500 крб. Гравюра. 1942-1947рр. 

урочисто- 
тіАТРіотичні 

пісні упд 



ГЕЙ НА ПІВНОЧІ, НА ВОЛИНІ 

Гей на півночі, на Волині, 
Там, де створилася УПА, 
Там вже воскресла Україна 
І залунала свобода. 

/2 рази 

Про контингенти там не знають, 
Люди живуть немов в раю. 
Бо за ту волю золотую 
Волинь пролляла кров свою. /2 рази 

Горіли села і містечка. 
Борці боролись ніч і день. 
В перших рядах борців-героїв 
Згинув Івахів, наш Василь. 

/2 рази 

Згинув як лицар України - 
На полі слави! Як борець. 
Ціле життя страждав по тюрмах, |2 рази 
Геройська смерть сплела вінець. 

Прощай, герою України, 
Прощай, наш друже дорогий. 
Твої діла - нами незабуті, 
А твій наказ - для нас-святий. 

} 2 рази 

А в Подусільній сестра плаче. 
Щодня виходить за село, 
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Чи не вертає любий братчик, 
Чи не побачить більш його. 

/2 рази 

Не плач, сестричко, не журися, 
Поглянь у синю далечінь - 
Твій брат помер та жити буде 
В пам’яті вічних поколінь. 

/2 рази 

ЗА УКРАЇНУ 

Музика Я. Ярославенка слова М. Вороного 

О, Україно! 
О, люба ненько. 
Тобі вірненько 
Присягнем. 
Серця кров 
І любов — 
Все тобі 
Віддам у боротьбі 
За Україну, 
За її волю. 
За честь, за славу, 
За народ! 
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За Україну! 
З вогнем завзяття 
Рушаймо, браття. 
Всі вперед! 
Слушний час 
Кличе нас - 
Ну ж бо враз 
Сповнять святий наказ! 
За Україну, 
За її долю. 
За честь і волю, 
За народ! 

Ганебні пута 
Ми вже пірвали 
І зруйнували 
Царський трон. 
З-під ярем 
Із тюрем, 
Де був гніт, 
Ми йдем на вільний світ! 
За Україну, 
За її долю. 
За честь і волю. 
За народ! 

Вперед же, браття! 
Наш прапор має 
І сонце сяє 
Нам в очах! 
Дружний тиск. 
Зброї блиск, 
В серці гнів 
І з ним свобідний спів: 
За Україну, 
За її долю, 
За честь і волю, 
За народ! 

О, Україно! 
О, рідна ненько! 
Тобі вірненько 
Присягнем. 
Серця кров 
І любов 
Все тобі 
Віддам у боротьбі 
За Україну, 
За її долю. 
За честь і волю 
За народ! 

НілХасевич. На бойовий фонд 
ОУН. Гравюра. 1942-1947рр. 
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ЗБУДИСЬ, МОГУТНЯ УКРАЇНО 
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Збудись, могутня Україно! 
Козацьке плем’я, стань на змаг 
Туди, де сонце, де вершини. 
Де перемоги йде Твій шлях. 

Готуйся в бойовії лави, 
Козацьке плем’я молоде! 
До перемоги і до слави 
Тебе Бандера поведе. 

Вже степ Твій знову вкрився кров’ю, 
В пожарах світ увесь горить. 
Наїзники в смертельнім бою 
Рішають, хто з них має жить. 

Готуйся в бойовії лави. 

Нехай кровавляться прокляті. 
Тіла їх прийме чорнозем, 
Бо нам на Сході володіти, 
І володіти ми будем! 

Готуйся в бойовії лави. 

Повстане Київ заповітний. 
Шапки козацькі зацвітуть. 
Залопотить блакитно-жовтий, 
В Софії дзвони загудуть. 

Готуйся в бойовії лави. 
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ВЖЕ ВЕЧІР ВЕЧОРІЄ 
Слова М. Сороколіта Мелодія В. Заставного 
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Вже вечір вечоріє. 
Повстанське серце б’є, 
А лента набої 
Поспішно подає. 

Приспів:* 

Ах, лента за лентою — 
Набої подавай. 
Український повстанче, 
В бою не відставай! 

На марші цілу нічку, 
А в ранку на зорі 
Почалися завзяті, 
Запеклі бої. 

Приспів. 

А ворог атакує 
І преться вже щосил, 
Юнак-кулеметник 
їх вправно там косив. 

Приспів. 

Як сонечко сходило. 
Утомлений юнак 
Упав - він ранений - 
На земленьку навзнак. 

До нього санітарка 
Поспішно вже іде, 
В обличчя вдивляється, 
Його пізнає. 

Приспів. 

Він в неї вдивляється, 
А рана запекла, 
Біля кулемета — 
Дівчина молода. 

Приспів. 

Українські повстанці 
Боролись, як могли, 
Останні набої 
Для себе берегли. 

Приспів. 

* Варіант: 

Ех, лента за лентою. 
Колишеться трава - 
Йде армія повстанців, 
Йде армія УПА. 

Приспів. 
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Україна - край наш рідний, 
Україна - край наш рідний, 
Україна - край наш рідний л 
Нехай буде він свобідний! /2 рази 

Україна - наша мати, 
Україна - наша мати, 
Україна - наша мати, ч 
Не дай же нам погибати! }2 рази 

Встань, Хмельницький, встань, Богдане! 
Встань, Хмельницький, встань, Богдане! 
Встань, Хмельницький, встань, Богдане! 
Встаньте, всі наші гетьмани. ' 

рази 

Встань, Хмельницький, пробудися! 
Встань, Хмельницький, пробудися! 
Встань, Хмельницький, пробудися! 
На Вкраїну подивися. 

/2 рази 

Ой чого ж ви так заснули? 
Ой чого ж ви так заснули? 
Ой чого ж ви так заснули? і 
Про Вкраїну та й забули? /2 рази 

А ви, хлопці, теє знайте, 
А ви, хлопці, теє знайте, 
А ви, хлопці, теє знайте, ч 
На Вкраїну поспішайте./2 рази 

Лев і тризуб золотіє. 
Лев і тризуб золотіє, 
Лев і тризуб ЗОЛОТІЄ, ч 
Україна молодіє. і2 рази 
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МАШЕРУЮТЬ* 
Слова і музика Р. Купчинського 
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Машерують вже повстанці. 
Як давно колись стрільці, 
Сяє зброя їх на сонці, 
Грає усміх на лиці. 

Приспів. 

Хто живий, хто живий, 
В ряд вставай, в ряд вставай 
Визволяти, здобувати 
Рідний край. 

Тільки зброя дасть нам волю! 
Гей юначе, не барись! 
В тихих водах ясні зорі 
Знов засяють, як колись. 

Приспів. 

Вже не буде ворог лютий 
Розпинати нам братів. 
Не вливатиме отрути 
В серця чисті юнаків. 

Приспів. 

Перед нами молодими 
Простелився волі шлях. 
Пісня лине в небо синє, 
Переможно має стяг. 

* Машерують - марширують. 
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МАРШ СІРОМАНЦІВ 
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Із гір Карпат несеться гомін волі, 
Із гір Карпат несеться волі зов... 
Там синьо-жовті лопотять прапори. 
Там вже заграла українська кров. 

Там борами мандрують «Сіроманці», 
На плечах - кріс, граната - на руках... 
Це Батьківщини вірнії повстанці 
Виконують провідника наказ. 

Бандера шлях до волі нам покаже... 
З його наказу ідемо у бій! 
І розіб’єм, розгромим кодло враже. 
Запалимо визвольний буревій. 

Гей рідний брате Заходу і Сходу, 
Єднайсь в один ударний моноліт! 
Ми Україні виборем свободу, 
Загарбницький повалимо ми світ! 

О, Батьківщино, люба наша мати, 
Ми знищим ката, волю принесем! 
І загримлять повстанчії гармати, 
Вітаючи тебе з воскресним днем. 

З Зам.475 зз 



ДО БОЮ ПРАВОГО (Пісня холмських повстанців) 

Мелодія В. Юркевича (Юрченка) Слова вістуна Тараса 
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До правого бою, до бою вставаймо, 
Бо пімсти бажають повстанні серця! 
Про Ягоду пісню в бою заспіваймо, 
Про Ягоду — батька-героя, бійця. 

Він був командиром відважним, хоробрим, 
На ворога в перших рядах виступав, 
Він завжди веселим, усміхненим, добрим 
З завзятого бою останнім вертав. 

Старались розбити нас зграї ворожі, 
Та він з небезпеки виходив щораз. 
Ми його любили за справність і розум. 
Ми його любили і він любив нас. 

По Холмщині нашій, понад тихим Бугом, 
Де чайка об воду черкає крилом. 
Там пісня лунає про Ягоду - друга, 
Там слава про нього літає орлом. 

Його пам’ятає Посадів і Набруж, 
Діброва, Черничин і Мірче, й Крилів. 
Його пам’ятає Махнінок і Варяж, 
Він всюди нещадно громив ворогів. 

Лети, наша пісне, по холмських руїнах. 
По галицьких селах, волинських лісах. 
Лети, наша пісне, по всій Україні, 
В зелених Карпатах, в донецьких степах. 

До правого бою, до бою ставаймо. 
Бо пімсти бажають повстанні серця! 
Про Ягоду пісню в бою заспіваймо. 
Про Ягоду - батька-героя, бійця. 
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ЗОРІЛА ЗОЛОТА ЗАГРАВА 
Слова Володимира Яніва 
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Зоріла золота заграва, 
Здригався світ під звуки сурм. 
Повсюдно залунала слава. 
Що нам воскресла вже держава, 
Що Україна встала з тюрм. 

рази 

І знову, що це, що це чути? 
Це знову наїзд диких орд! 
Покаже бій, покажуть Крути, 
Покажуть: бути чи не бути ■» 
Без війська, без своїх когорт? /■2 рази 

Юначе, йди, скажи Вкраїні, 
Що ми готові на приказ. 
Що ми збудуєм на руїні 
Нові святині і твердині, ч 
Як нам прийде такий наказ. /2 рази 
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ДОВГО СПАЛА УКРАЇНА 
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Довго спала Україна, 
Довго чорний ворон спав. Гей! 
Довго спала Україна, 
Довго чорний ворон спав. 

Як проснувся, спом’янувся. 
Що колись він волю мав. Гей! 
Як проснувся, спом'янувся, 
Що колись він волю мав. 

Сизим крилом розмахнувся. 
Всіх вкраїнців позбирав. Гей! 
Сизим крилом розмахнувся, 
Всіх вкраїнців позбирав. 

Збирайтеся, браття - українці! 
Ми пройдемо цілий світ. Гей! 
Збирайтеся, браття - українці! 
Ми пройдемо цілий світ. 

Будем сікти ще й рубати 
За свій любий рідний край. Гей! 
Будем сікти ще й рубати 
За свій любий рідний край. 

Тільки, браття, браття, не лякайтесь, 
На Вкраїні зробим рай. Гей! 
Тільки, браття, браття, не лякайтесь. 
На Вкраїні зробим рай. 

Нам на чолі став Бандера, 
Ми комуну розіб'єм. Гей! 
Нам на чолі став Бандера, 
Ми комуну розіб'єм. 
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Там, на горі, на Маківці, 
Там ся били січовії стрільці. 

Приспів: 

Хлопці, підемо, боротися будемо 
За Україну, за рівні права, державу. 

Наші хлопці добре б’ються. 
Йдуть до бою, ще й сміються. 

Приспів. 

Наша сотня вже готова. 
Від’їжджає до Кийова. 

Приспів. 

Як на фіри посідали, 
То вже собі заспівали. 

Приспів. 

Є в Кийові злота брама, 
На ній висить синьо-жовта фана. 

Приспів. 

Є у Львові усусуси, 
Україна бути мусить. 

Приспів. 

Україна - наша мати, 
Як здобудем, будем мати. 
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ВКРАЇНСЬКА ПІСНЕ, ЗАГРИМИ 
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Вкраїнська пісне, загрими! 
До волі вже терпіли ми 
Знущань жорстоких і обид. 
Терпіти далі — сором, стид! 

З краю терпіння і могил 
Устань, хто трохи має сил, 
В кого надії світ не зблід, 
Гей до борні, гей до побід! 

Не вижидати нам чудес. 
Щоб сам собою ворог щез, 
Не скинуть ласки небеса - 
Самі творімо чудеса! 

Вогонь із дум, із серця грім 
Міцною волею кріпім. 
В кого надії світ не зблід, 
Гей до борні, гей до побід! 

УКРАЇНО, УКРАЇНО 

Україно, Україно, 
Як тобі здається. 
Сидить ворог в твоїй хаті. 
Ще й з тебе сміється. 

/2 рази 

Най сміється, най сміється, 
Він довго не буде, 
Колись наша Україна ■» 
Самостійна буде. рази 
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МИ СМІЛІ ВОЇНИ, СУВОРІ 

Слова Марка Боєслава 

Ми смілі воїни, суворі. 
Наш батько - гнів, а мати - месть, 
Брати ми грому і просторів. 
Борці за волю, славу й честь. 

Сміються ватри - юний регіт, 
Співає думу Чорний ліс. 
Душа повстанців - птаства трепіт, 
Цілує пестить рідний кріс. 

Голублять сосни, мов дівчата, 
До бою серце грає марш. 
Рої залізні вже на чатах, 
«Різун» із нами - лицар наш. 

Чатуй, катюго, на заставах - 
Ми йдем назустріч вже тобі! 
Готові, друзі! Слава! Слава! 
Лунає гомін, клекоче бій. 

За тебе, рідна Україно, 
За кров святу твоїх дітей 
На суд покличемо руїни 
І встане вічний Прометей! 
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ПІД КИЄВОМ, ПІД КРУТАМИ 
Обробка Р. Кушнірука 

но 

Під Києвом, під Крутами* 
Був страшний бій з 
ворогами. 

Катів триста на одного, 
На студента молодого. 

Всі студенти зібралися. 
Під Крутами не далися. 

Червоніє сніг на полі. 
Де проллялась кров героїв. 

Ви, дівчата, всі хороші. 
Вишивайте хлопцям ноші, 

Нехай ворог лютий знає. 
Що Вкраїна воскресає. 

* Кожен рядок виконується двічі. 

ВАРІАНТ 

Світить місяць над горами,* 
Закували нас в кайдани. 

Як кайдани розірвати, 
Україні волю дати? 

Встань, Хмельницький, 
встань, Богдане, 

Повставайте всі гетьмани. 

Встань, Тарасе, пробудися. 
На свій нарід подивися, 

Як по тюрмах він бідує. 
На Вкраїні голодує. 

Вже сміється лютий ворог. 
Що Вкраїна згине скоро, 

А Вкраїна не загине. 
Поки буде небо синє. 

41 



МАРШ КУРЕНЯ БОЙКІВ 

Світить місяць понад темним лісом. 
Буйний вітер кругом завива. 
Із гір Карпат ярами на долину 
Сотня повстанців гордо виступа. 

Гей, гей, гей, гей! 
Сотня повстанців гордо виступа! 

Лунає пісня довкруги бадьора, 
Кожний тисне зброю у руках, 
Журчить потік, шумлять карпатські бори, 
Веселий усміх грає на устах. 

Гей, гей, гей, гей! 
Веселий усміх грає на устах. 

Стогнуть бори і палають села. 
Що їх клятий комунар палить, 
Ось ще хвилина, кари час настане, 
Настане суд і катові не жить! 

Гей, гей, гей, гей! 
Настане суд і катові не жить! 

Тремтять кати, почувши брязкіт зброї 
Юних орлят і месників за кров, 
Встає народ, вже сходить сонце волі. 
Вже досить мук, недолі і оков! 

Гей, гей, гей, гей! 
Вже досить мук недолі і оков! 
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Ми не дамо катувати народу 
І нести загладу прадідній землі. 
Встанем орлами рицарського роду, 
Промірим всі землі, всі землі й краї. 

Приспів: 

Порив безмежний за волю й життя 
Нас закликає до бою. 
До бою з врагами, юнацькі серця, 
Розплати час близький. За зброю! 

Ми не дамо руйнувати країни, 
Вже досить безправства і глуму, і мук. 
Горе й недоля синів України 
В мільйонах твердий затискає п’ястук. 

Приспів. 

Крила розгорнем - заграють гармати 
І маки червоні кругом зацвітуть, 
Рушить степами козацтво завзяте - 
Вставай, Україно, з невольничих пут. 

Приспів. 
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НІЧ МИНАЄ, СОНЦЕ СХОДИТЬ 
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Ніч минає, сонце сходить - 
Командир наш з нами все, 
Чоти, сотні і загони 
Він до бою поведе. 

Знай, наїзнику неситий. 
Хто господар тих земель. 
На Волині й в Полтавщині 
Проснув вже ся батько Хмель. 

Довбуш з Карпат обізвався, 
Юних легенів зове. 
Поліщук у своїх борах 
Кулеметами січе. 

Ми не хочем твої Волги, 
Ні Варшави чи Москви, 
Тільки геть із України, 
В свої нетра проч іди. 

Добре знаєш, де є межі! 
Україна — це наш край! 
Сиди в себе, в своїй лежі... 
Наших земель не чіпай. 

Ми повстанці молодії 
Не вагались зброю взять, 
Волю для свого народу 
Життям власним захищать. 

УКРАЇНА - СТЕП І МОРЕ 
Слова Івана Хміля 

Україна - степ і море, 
Україна - ліс і бір, 
Україна в непокорі 
Розправляє лет до зір. 

Слідом йди, моє Полісся, 
В ногу з степом до Карпат! 
Хай лунає рідна пісня: 
«Руку братові дай, брат!» 
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Віри може не одної. Воля кожному народу 
Але дух і кров одні! На прабатьківській землі! 
Очі - вгору, в руки - зброю: Всі до зброї - за Вкраїну: 
Завтра будемо вільні. Тоді будемо вільні! 

Хай проклята буде мить та — 
Помагати ворогам... 
Всі до зброї - за Вкраїну, 
А ти, Боже, помагай. 

ДОВОЛІ НАМ РУЇНИ І НЕЗГОДИ 

Л4&ршеро 

Доволі нам руїни і незгоди, 
Не сміє брат на брата йти у бій. 
Під синьо-жовтим прапором свободи 
З'єднаєм весь великий нарід свій. 

Велику правду для усіх єдину 
Наш гордий клич народові несе: 
«Батьківщині будь вірний до загину - 
Нам Україна вище понад все!» 

Веде нас в бій борців упавших слава. 
Для нас закон найвищий — то наказ: 
«Соборна Українськая держава - 
Вільна, міцна від Тиси по Кавказ!» 
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ЧЕРЕЗ КИЇВ, НА ВКРАЇНУ 

Через Київ, на Вкраїну битий шлях біліє. 
Як згадаю, милий друже, то аж серце мліє. 

Руйнували, плюндрували прокляті чекісти, 
Знущались над народом підлі комуністи. 

З церков наших поробили театральні салі. 
Ой не даймось над собою так знущатись далі. 

Однак, кожен лицар - славний, козацького роду, 
Ми підемо за Вкраїну з ворогом до бою. 

Рідний Київ відберемо - він стане могучий, 
Українці усміхнуться над Дніпром ревучим. 

СВІТИТЬ МІСЯЦЬ, СВІТИТЬ яснии 
//е П 0С Пі 4*40 УОЧи 

— гууаи ^ -* И О — 

? Р Г 
Ріс чал* тут і ас НПО~ Жі4*"Ь, 

Світить місяць, світить ясний. 
Молодий ліс стиха шумить. 
А ви, літа молодії, 
Як нам тут важко вас прожить!.. 

Довкола війна велика. 
Комуну совітську всі б'ють. 
Наші хлопці молодії 
Самі охоче до У ПА йдуть. 

Гей дівчата молодії, 
Як важко з вами розійтись. 
Просіть в Бога перемоги! 
Ми ще стрінемось всі колись 

Свято вірим в перемогу, 
З вірою у бій ми ідем. 
Злитій кров’ю Україні 
Волю і славу ми несем. 
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ЗАЖУРИЛИСЬ ХЛОПЦІ * 

Слова Й. Струцюка На народний мотив 
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Зажурились хлопці, як тепер прожити: 
Столочили орди наше раннє жито. 

В небі - чорні круки, в полі - вовчі зграї, 
А в чужих кайданах мати помирає. 

Хто вродився вільним - не боїться смерті. 
За кохану землю ладен він померти. 

До катів ненависть - то найперша зброя. 
Хто рабом не схоче - стане ще героєм. 

У боях жорстоких ран ніхто не лічить. 
Кожен з нас загине, якщо треба, тричі. 

Без штиків московських, без дротів берлінських 
Житиме щасливо народ український. 

Є в нас Батьківщина, буде ще Держава, 
Слава Україні і героям слава! 

* Посвяти повстанцям, що стали піснями уже в наші дні, могли б скласти окремий розділ 
книги, що свідчить про неперервність традицій творення української патріотичної пісні. 
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Муз. Л. Лепкого 

МИ ГАИДАМАКИ 
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Ми гайдамаки, ми всі однакові. 
Ми ненавидим вороже ярмо, 
Йшли діди на муки, підуть і правнуки, і 
Ми за народ життя своє дамо. > рази 

Не тішся, враже! Сотня поляже, 
Тисяч натомість стане до борби! 
За чорну зневагу склали ми присягу і 
Вести борбу, знедолені раби. > рази 

Наша присяга - честь і відвага. 
Воля Вкраїни, кривджених добро, 
Ними ся клянемо, поки живі будемо, ■» 
Ломить, палить кайдани і ярмо! /2 рази 

Пірвем кайдани, які тирани 
Кріпше сковують щодня. 
Бо ми гайдамаки, як один однакі. 
Не боїмося куль, ножів, огня. } 2 рази 
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ЗАНЕСЛО ТЕБЕ СНІГОМ, ВКРАЇНО 
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Занесло тебе снігом, Вкраїно, 

Закурило імлу сивиною. 

Мов по матері діти під тином. 

Так голосять вітри над тобою. 

Занесло, занесло, закурило, 

Занімів у тузі небосклін - 

Не повернем у ріднії хати. 

Не побачимо рідних сторін. 

Занесло, занесло, закурило 
Непроглядну засніжену даль. 

Ой тяжка невловимая сило, 

Ти підліша, ніж смуток і жаль. 

Маршеруємо ніччю снігами 
У Карпацькій своїй стороні - 

Нам вклоняються рідні смереки, 

А кругом все село у вогні. 

Хоч важка і нестерпна дорога, 

Та надія туди нас веде. 
Де в убогій селянській родині 
Пісня-туга нас кличе, нас жде. 
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ВІД СИНЬОГО ДОНУ 
Слова і мелодія М. Гайворонського 

МарШоіб 
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Від синього Дону до сивих Карпат — 
Одна нероздільна родина 
Без панства, без рабства, насильництва і зрад - ^ 
Вільна, незалежна Україна. /2 Рази 

Ми діти Вкраїни, широких степів, 
Ми завжди готові до бою. 
За правду, за волю, за славу батьків 
Наш прапор леліє над горою. 

/2 рази 

Сини України! Ставаймо вільні 
Під прапор ідеї одної - 
Зберем з поля рідного квіти рясні 
В вінок України вільної. 

/2 рази 

ГЕИ ГОТУЙТЕСЬ, партизани 

Ж>аІо 
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Гей готуйтесь, партизани, 
Поки сонце не зайшло, 
Вже горить повстання... 
Волі хочем, не ярма. 

Ми не хочемо Варшави 
І не вірим у Москву, 
Все чуже, для нас вороже. 
Рознесемо по степу. 

Всі нам дали досить злого, 
А ми даймо їм хоч раз. 
Щоб всі знали, пам’ятали, 
Що Вкраїна є для нас! 

Ти, дівчино, будь здорова, 
Будь здорова, я вже йду 
В партизанськії загони, 
За Вкраїну на війну. 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМИМ РІК МИНАЄ 

спармо 

Тридцять сьомий рік минає. 
Восьмий наступає, 
Як у Львові в трибуналі 
Присуд відчитали. 

Там дванадцять українців - 
То самі герої. 
Що хотіли здобувати 
Славу неньці своїй. 

Перший герой - це Бандера, 
Другий Лебідь зветься, 
Він кайданів не боїться - 
З кайданів сміється. 

А між тими героями 
Є також дівчата: 
Назарівна і Гнатівна - 
Відважні, завзяті. 

Як скрикнуть всі герої: 
«Слава нашій рідній! 
Слава нашій Україні - 
Вільній і свобідній!» 
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УКРАЇНА-МАТИ 

ЖбоСо 

ЯВГІі і ід——— |—в 
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У країна-мати 
Кличе нас повстати, 
Одностайно стати. 
Вволю погуляти, гей! 

Приспів: 

Націоналісти раз, два - 
Молоді орлята. 
Хлопці, хлопці і дівчата! 

Не будемо спати. 
Плакати, ридати. 
День пімсти, розплати 
Будем готувати, гей! 

Приспів. 

За нашу державу. 
За честь і за славу 
Розіб’єм криваву 
Москву і Варшаву, гей! 

Приспів. 

За нашу свободу. 
За красу і вроду, 
Підем в огонь, в воду 
Для свого народу, гей! 
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Приспів. 

Не сумуй, родино. 
Не тужи, дівчино! 
Кличе Україна - 
Наша Батьківщина, гей! 

Приспів. 

ГЕИ СТЕПАМИ 
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Гей степами, темними ярами 
Машерують грізнії полки. 
Хто відважний - хай іде із нами, і 
Лицарями будьте, юнаки! 3 рази 

За нікого битися не будем, 
До нікого в найми не підем. 
Для Вкраїни ми усі живемо і 
т (2 рази 
І за неї голови кладем. 3 

Кожний ворог йде нас визволяти, 
А для себе землю він краде, 
На могилу землю буде мати! \ 
тт . , (2 рази На могилі воля зацвіте! 3 

Лети, пісне, попід небесами. 
До вкраїнських промовляй сердець. 
Хай же буде наша воля з нами,\ 
л • . . (2 рази А ворожим замірам - кінець! 3 * 
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ГЕИ ХЛОПЦІ 

І&ОСйСРо 
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Гей хлопці, в коло станьмо бадьоро. 
Пісню нову заспіваймо. 
Ми молодії, хлопці лісовії. 
Змолоду світла вживаймо. 

Нам нестрашная і праця важкая. 
Ми не боїмось нічого. 
А ні той слоти, ані той роботи, 
А ні морозу важкого. 

Бо при роботі піт заллє очі, 
Дощ біле тіло обмиє. 
Вітер обсушить, мороз нас не рушить, 
В тім наше тіло свіжіє. 

В УПА служити, кулемет носити 
І мандрувати край світу. 
Ми молодії, хлопці лісовії, 
Скрізь нам дорога відкрита. 
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То не грім загримів. 
То не ліс зашумів, 
Не столітні дуби затріщали - 
То лихі вороги на наш край дорогий, 
Мов голодні вовки, налітали. 

І по нашій землі свої хвилі брудні 
Ураганом тяжким покотили, 
І в годину важку дорогу Вітчизну 
І в пожарах, і в крові втопили. 

Орди з півночі йдуть, все руйнують і б’ють. 
Забирають останнє із хати. 
На них зойки страшні і прокльони падуть: 

«Ну, кати, не вертайтесь!» 

Де ж ті вірнії сини? Де поділись вони? 
Де ж ті лицарі смілі, завзяті? 

Чом вони не стають як один, чом не йдуть 
Україну з війни визволяти?... 

Ти, злодюго, держись, утікай, бережись, 
Бо господар додому вертає! 
А ти, темная ніч, пропади чим скоріш. 
На Вкраїні хай сонце засяє! 
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Чи чуєш, мій друже-юначе. 
Чи чуєш той брязкіт кайдан, 
Як мати Україна плаче 
За стільки терпіння і ран? 

Чи чуєш - Дніпро висихає, 
Пороги шуміти стають, 
Зозулі по деревах сідають. 
Про долю Вкраїни кують! 

Чи бачиш - жита похилились, 
Ти сіяв - воно не твоє. 
Ти мучивсь по днях і по ночах, 
А ворог лиш з того жиє? 

Чи бачиш - Карпати сумують. 
Дивлячись на ярмо синів, 
А вітер тихенько по волі 
Розносить жалібний їх спів! 

Вдень ворог до тебе сміється, 
А в вечір в кайдани кує, 
За твою цю працю гіркую 
Гармати на тебе кує. 

Ми чули ці болі ще змалку 
І в серці сказали собі: 
«Для Тебе живем, Україно, 
Щоб волю здобути Тобі». 
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МИ ЛИЦАРІ БЕЗ ЖАХУ І БЕЗ СМЕРТИ 
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Ми лицарі без жаху і без смерти, 
На злочин світу станем без ваги. 
Ми присяглися долю передерти, і 
Роздерти присуд смерти ваш, боги! /2 рази 

Роздерли Україну ви на чверти, 
Безсмертну душу вперли в ланцюги, 
Та ми зродились, щоб за неї вмерти. 
Роздерти присуд смерти ваш, боги! 

рази 

Нас не злякають танки, ні канони, 
Ми славим правду. Бога, новий світ. 
Вас прокляли замучених мільйони, ^ 
На месть нас гонить кров їх з роду в рід./2 рази 

Народ безсмертний переможе в бою 
І встане месник із кривавих мук, 
За нами встане лавою страшною ^ 
Мільйон мільйонів мускулястих рук! /2 рази 

Здвигнем з заліза, з крови, із завзяття 
Державу від Дунайця по Кавказ. 
Ми лицарі, що скинемо прокляття, ^ 
За смерть ми смертю покараєм вас. /2 рази 
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ОИ НА ГОРІ, НА ВИСОКІМ 
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Ой на горі, на високій, 
Два дуби тоненькі - 
Там Бандера вибирає 
Хлопців молоденьких. 

«Збиратеся, мої хлопці, 
На одну годину - 
Визволяти із неволі 
Нашу Україну. 

- е 

. ? р Т т 
ЙСЛОП-ЦХ& ЛіО- Мі- 4еиь- кизс. 

Дайте знати, заспівайте 
Та в ряди ставайте, 
Піднімайтеся до зброї 
За святую волю». 

Ой ми рано ся зберемо. 
Дамо усім знати. 
Що ми, хлопці-бандерівці, 
Підем воювати. 

ГЕТЬ, ВОРОГИ, З УКРАЇНИ 

Геть, вороги, з України! 
Геть із широких степів! 
Досить кайдан і неволі, 
Досить наруг і терпінь! 

Наші високі Карпати, 
Наш другий батько Дніпро 
Кличуть до зброї ставати, 
Кличуть скидати ярмо. 

Наш чорнозем плодовитий, 
Нашую славу батьків 
Ми боронитемо сміло, 
Ми розіб’єм ворогів. 

Станьмо всі враз, українці. 
Станьмо, як сила одна. 
Всіх ворогів проженемо. 
Засяє всім нам свобода! 
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ВИХОДЬ, ВИХОДЬ, НАРОДЕ, З ТЮРЕМ 
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Виходь, виходь, народе, з тюрем 
Туди, де вже воля витає, 
Де носять в халявах свячені ножі, 
Де полум'я помсти палає. 

Приспів: 

Вже пісня трембіти громами гуде, 
Нових гайдамаків в бій святий веде. 
Це пісня - не кволе ридання. 
Це зов, це зов до повстання! 

Вставай, вставай, народе мій. 
Свобода народам, людині! 
Зі сходу вже сяє тризуб золотий. 
Сіятиме вічно віднині. 

Приспів. 

Дрожи, дрожи, проклятий кат, 
Ще мент і утопишся в крові. 
Мов буря, народна стихія гряде 
І рве вже залізні окови. 

Приспів. 



ПРИЙШЛА СОТНЯ ГРУЗИНОВА 
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Прийшла сотня Грузинова 
До нас в Закарпаття. 
Надибала москолоту 
Та й стала її прати. 

«Ой та ми вас, москали. 
Сюди не просили. 
Та й аби ви родиченьків 
В Сибір вивозили. 

Не вчили вас, москалики, 
Ні в церкві, ні в школі, 
Що не можна добрим людям 
Свинити в оборі. 

Здайте кріси й автомати - 
Нема що казати. 
Не будете московщину 
Знову обзирати. 

Бив вас в Москві Сагайдачний, 
Стрільці - на Маківці. 
Ще Виговський показав, 
Що можуть вкраїнці. 

Ми вас били, голодранці, 
У лісі й на полі, 
Україна вже не буде 
В московській неволі. 

Коли якийсь знов полізе 
Чи в степ, чи в Карпати, 
Має знати, що десь в дебрях 
Буде погибати». 

Звелів Грузин москалюті 
Кирзаки скидати 
Та й босими до району 
Пішки еміру вати. 

Б'ються хлопці за Вкраїну 
Та й не один рочок, 
Виглядають їх дівчата. 
Кожна - у свій домочок. 
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ГЕИ ШУМІТЬ, ЛІСИ І БОРИ 
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Гей шуміть, ліси і бори. 
Веснами шуміть, 
Громовицею, вогнями 
Буряних століть! 
Хай в димах чорніє небо. 
Хай земля дрижить, 
Наша воля, наче ранок, 
Срібно задзвенить! 

Приспів: 

Наша сотня - це найкраща 
Наша сотня бойова, 
Як іде, то ліс аж стогне. 
Гнуться дерева. 

А як вдарить наша сотня 
В наступ, у пролом - 
Наче буря, що мете все 
Вогняним крилом! 

Командир наш - найлюбіший 
В сотні побратим. 
Хоч у пекло на гуляння 
Підемо всі з ним! 
В бою - першим, а в поході 
Знає сто доріг. 
Він життя готов віддати 
За бійців своїх! 
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Приспів. 

Не тужіте, чорнобриві, 
Не глядіть на шлях, 
Вернемося, як переможно 
Залопоче стяг. 

У поході в нас є любка, 
Вірна до кінця: 
Смерть, що любить і голубить 
Кожного бійця. 

Приспів. 

СЛАВА ВІТЧИЗНІ 

Чро іисггто 

Слава Вітчизні, честь Україні, 
Слава довіку однині! 
Вірні синове зброєю і кров’ю 
Чести народу сторожать. 
Кров’ю святою землю і зброю 
Скроплюють лицарі в бою. 

Слава героям, воїнам твоїм - 
Чесній лицарській сторожі! 
Шлях до держави, давньої слави, 
Лицарі горді проклали. 
Сильна, соборна і непоборна - 
Прапор побіди розгорне. 
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Мелодія Я. Ярославенка 

у СІЧІ, У СІЧІ 

Чроти*с то 

У Січі! У Січі гуртуймося, брати. 
Най слава козацька востане. 
Най клич наш побудить дрімучі хати 
Взиває збивати кайдани. 

Боролись завзято колись-то діди. 
Кістками степи укривали, 
В котлах зі смолою палились вони, 
На палях у турків конали. 

До бою! До бою зве поклик і нас. 
Та не на рушниці, шаблюки, 
Інакша днесь зброя, інакший бо час - 
В нас зброя просвіти й науки. 



Доволі сварились колись-то діди, 
Пора нам єднатися нині, 
Лиш в єдності сильній здобудуть сини 
І волю, і щастя Вкраїні. 

Гей хлопці - молодці! Як мур ми тверді, 
Погляньте на стяг наш нагорі. 
«Усі - за одного, один — за усіх!» — 
Сіяє на нашім прапорі. 

Доволі ходили в ярмі вже діди, 
Доволі вже гнули нам спину! 
Лиш смілим завзяттям поставлять сини 
Свою незалежну Вкраїну! 

ЧОРТИ МИ ЛІСОВІ 
Слова і мелодія Крушельницького (Тараса) 

Гей-гу, гей-га! Таке-то в нас життя: 
Наплечники готові - прощай, моє дівча. 
Сьогодні помандруєм. Не знаємо самі, 
Де завтра заночуєм. Чорти ми лісові! 
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Гей-гу, гей—га, чорти ми лісові, 
Гей-гу, гей—га! 

А як прийдеться стати зі зброєю в руках. 
Банд ера поведе нас, замає гордо стяг 
І вдаримо сто тисяч у зуби сатані, 
А решта - люциперу. Чорти ми лісові. 

Гей-гу, гей—га, чорти ми лісові, 
Гей-гу, гей—га! 

Як впадеш, стрільче, в пастку чи зловишся на дріт. 
На всі питання ката давай один отвіт, 
Що до ОУН належав, а вождем був Євген, 
Щоб слава залунала далеко ген, ген, ген! 

Гей-гу, гей—га, чорти ми лісові, 
Гей-гу, гей—га! 

Прапор червоно-чорний - то наше знамено, 
Червоне - то кохання, а чорне - пекло-дно, 
Усі дівчата знають чарівні барви ці, 
Забути їх не можуть. Чорти ми лісові! 

Гей-гу, гей-га, чорти ми лісові, 
Гей-гу, гей—га! 

ЄДНАЙТЕСЬ, БРАТИ-ГАЛИЧАНИ 
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Єднайтесь, брати-галичани. 
Не час на роздори, не час. 
Бо нам ще Великдень настане 
І доля всміхнеться до нас. /2 рази 
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Від Чорного моря до синіх Карпат - 
Одна нероздільна родина. 
Без панства, без рабства й насилля... 
Одна самостійна Вкраїна. 

рази 

Почують це гори і доли, 
І блескот гарматний і спів, 
А жовто-блакитні прапори \9 

Замаять наш Київ і Львів. ’ рази 

Тоді усміхнеться Вкраїна 
І вільне козацтво, і Січ, 
І знову та слава засяє. 
Засяє понад цілий світ. /2 рази 

ЧИ ТО БУРЯ, ЧИ ТО ГРІМ 
Слова Б. Лепкого 

^нєиХі и цо 

Чи то буря, чи то грім, 
Чи гуде хмаролім. 
Що земля за сто миль грає грізно. 
Від Кубані аж до гір чути голос: «Позір! 
В ряд ставай, щоб не було запізно!» 

/2 рази 

В ряд ставай, не барись. 
На ніщо не дивись - 
Чи до неба підем, чи до пекла. 
Кидай неньку стару. 
Кидай люльку й сестру, ^ 
Бо настала велика потреба. рази 
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Бо настав такий час, 
Що умре дехто з нас 
Не в постелі, а в полі у бою. 
І в годину грізну 
Спом’янем Вітчизну, Л 
Бо для неї вмирали з любові. /2 Рази 

І хоч нам полягти 
Й не дійти до мети. 
Та про нас говоритимуть внуки: 
«Так боролись колись. 
Полягли - не здались, ^ 
А кайдани порвали на штуки!» /2 рази 

Чи то буря, чи то грім, 
Чи гуде хмаролім. 
Що земля за сто миль грає грізно. 
Від Кубані аж до гір чути голос: «Позір! 
В ряд ставай, щоб не було запізно!» 

} 2 рази 

ВСТАВАЙМО 

Вставаймо, вставаймо! Нас кличе сурма 
До бою за волю народу. 
Вже досить червона московська тюрма 
Пожерла борців за свободу! 
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Приспів: 

Ми месники смерти і крови братів. 
Погибель несемо комуні! 
Вперед, хто живий, час змагання наспів, 
До бою вставай в Україні... 

Дітей і жінок виголоджуе кат. 
Вбиває батьків, нищить землю, 
В далекім Сибірі конає наш брат 
Для «слави кривавого Кремлю». 

Приспів. 

За смерть і неволю несемо пожар 
І кулі, і мести, і руїну! 
Вперед, хто живий, бо найвищий вже час 
Прогнати катів з України. 

Приспів. 



ПОВСТАНСЬКИЙ стяг 
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Повстанський стяг наш лопотить. 
Червоно-чорний у бій скликає - 
В крові купається земля! 
Це Україна воскресає. 

Повстанський стягу дорогий, 
Це кров тебе почервонила, 
А рідная свята земля 
Тебе ще чорним позначила. 

Червоно-чорний стягу наш, 
Ідем в червоне без вагання. 
Щоб нашу чорну і святу 
Звільнить від ката у повстанні. 

Повстанський стяг наш лопотить, 
Червоно-чорний у бій скликає - 
В крові купається земля! 
Це Україна воскресає. 

69 



УПА ІДЕ 
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УПА іде, УПА 
І ворог утіка, 
Бо армія героїв 
Нікому не вступа! 

Ми били німака 
Й б'ємо більшовика. 
Бо армія героїв 
Нікому не вступа. 

Приспів: 

Ми УПА не посоромим, 
Будем битись до загину 
За свободу для народу 
І за волю для людини. 

Приспів. 

І всюди й уся УПА 
Доконує врага, 
УПА армія ніколи 
Й нікому не вступа. 

« Соборна і вільна!» - 
Цей клич несе УПА. 
Гей армія героїв 
Нікому не вступа. 

Приспів. 

Приспів. 

Гей хлопці, — до УПА 
І сміло - до врага. 
Бо армія героїв 
Нікому не вступа. 

Приспів. 
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ВІД СЯНУ І ЗБРУЧА 

оьчоіо 

Від Сяну і Збруча йде пісня могуча, 
До Дону гукнули Карпати: 
«Вставай, Україно, бери своє віно. 
Збирай жемчуги й дукати!» 

У досвітніх росах сріблиться колосся - 
Твої це пшеничні вінці, 
Вінчайся вже, зілля, на гоже весілля 
Скликай всіх діток-українців. 

Гей ріднії діти, вже сонечко світить, 
Збирайтесь на пир погуляти, 
На рідних загонах вином, та червоним 
Московських гостей напувати. 

Щоб так напилися, щоб не піднялися. 
Щоб з роду й до роду йшла слава, 
Яка була грізна, огненна, залізна. 
Остання з Москвою розправа. 
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ГЕЙ ГОТУЙТЕ, ХЛОПЦІ, ЗБРОЮ 

Гей готуйте, хлопці, зброю — 
Вирушаємо до бою 
Та на ворогів, 
На своїх катів! 

Щоб кайдан уже кувати, 
Україну розпинати 
Більш ніхто не хтів. 
Більш ніхто не смів. 

Приспів: 

Машинова в нас пістоля, 
В дужих молодих руках. 
Перед нами сходить воля, 
То ж цільно бий по ворогах. 

Весь народ іде із нами, 
З лісовими юнаками 
Під повстанський стяг 
На рішальний змаг! 

Не лякаймося смерти 
І, як треба буде вмерти. 
Впадем на полях, 
На своїх степах. 

Приспів. 

Ворогів зметем проклятих 
У боях важких завзятих 
За розритий край, 
За зчорнілий рай! 

Не пощадимо нікого, 
Переможем духа злого. 
Боже, силу дай! 
Боже, помагай! 

Приспів. 
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ПІСНЯ ПРО САВУРА 
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Гей бували хмари, 
Та бували бурі 
В нашій Україні. 
Не було ж ніколи 
Такої навали, 
Що терпимо нині. 

Гей та як звелися 
Зі сходу й заходу 
Дві чорнії хмари - 
Вкрили наше небо. 
Придушили нашу землю. 
Як зловісні чари. 

Сховалося сонце 
І принишкли люди 
У тяжкій неволі: 
«Вже нам не діждатись 
Поки кінець світу 
Та кращої долі». 

Гей а попереду 
На воронім коні 
Савур виїжджає, 
Блискавками мечуть 
Сталевії очі, 
Громить-промовляє: 

«Гей збирайтесь, друзі 
Сміливі та дужі. 
На бій з ворогами - 
Здобудем державу 
Соборну та вільну 
Своїми руками!» 

Як набрав розгону 
Свіжий вітер волі 
З славної Волині... 
Гей УПА гуляла. 
Хмари розганяла 
По всій Україні. 

Гей але як дмухне 
Та буйненький вітер 
З Волині й Полісся, 
Заклубились хмари... 
«Може, буде легше?» - 
Десь шепіт пронісся. 

Прояснився захід: 
Щезла одна хмара - 
Проклята німота... 
Але тисне, душить. 
Сонце заступає 
Московська голота... 

Гей але як вийде 
З лісів і яругів 
Та УПА завзята, 
То вороги люті 
Не знають, де дітись 
Та куди втікати. 

«Не кінець ще, хлопці, 
Повстанці-молодці, 
Не залишайте зброю! 
Як не розженемо 
Більшовицьку хмару. 
Не буде спокою...» 



- Правда, командире, 
Наш Савуре - Климе! - 
Повстанці гукають. 
В УПА герої 
Завзято рушають - 
Нехай ворог згине. 

Ось-ось сонце зійде. 
З-за хмар воля вийде 
І тризуб засяє... 
«Де ж ти, командире, 
Наш Савуре-Климе? 
Де?» - УПА питає. 

На Оржівськім полі 
У тяжкому бої 
Командир вмирає. 
Битись до загину 
За вільну Вкраїну 
Заповіт складає. 

«Наказ командира... 
Наш Савуре-Климе!..» 
Повстанці голосять. 
Про Савура-Клима 
Славними боями 
Славу скрізь розносять. 

МИ СОТНЯ ЛЕМКІВСЬКА ЗАВЗЯТА 
Марш сотні Хріна (Хрін - Степан Стебельський) 
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Ми сотня лемківська завзята, 
Що в боях зродилась і зросла. 
Громила ляхів в своїх селах 
І честь Батьківщини зберегла. 

Хоч темная нічка, мов пекло. 
Палають ворожії кубла. 
Хоч буря зі снігом гуляє. 
Ми йдемо розстрільною в боях. 

Тремтить лютий ворог всі ночі, 
А днями облавами гуля. 
Питає, де сотня хрінівців. 
Що полки ворожі розбива. 

О, вітра не зловиш ти, кате! 
Де тіні підперли ті верхи. 
Від граду залізного лемків 
Ти згинеш, щоб більше тут не йти. 

Мов вихор, гуляє друг Вітер 
По горах, лісах й темних ярах. 
Торощить він зграї ворожі, 
В полон забирає їх в боях. 

На лінії Сяник і Луків — 
Знімаються в небо вже дими. 
Завзятий мінер наш Омелько 
Мінує ворожії мости. 
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Мов буря, гуляють хрінівці, 
Побідно проходять Гічвиці, 
Яселко, Завадку й Команчу, 
Морохів й також Колониці. 

І знає про них вже Кожушне 
Там в ворога гармати взяли, 
Середнє, Мокре і Кам’яне, 
Де зграї ворожі прогнали. 

Хоч впало в боях вже багато, 
Ще більше до бою нас іде. 
До тебе, свята Україно, 
Синівська любов щораз веде. 

МИ УКРАЇНСЬКІ РЕВОАЮЦИОНЕРИ 
Слова і мелодія Петра Болехівського-Бояна 

Ми українські революцйонери. 
Ми рідні друзі січових стрільців 
І ми докажем, що живе ще слава, (2) 
Слава героїв і володарів. 

Ми українські революцйонери, 
Ми юні друзі нового життя. 
Ми не допустимо на Україну (2) 
Москву прокляту, німця і ляха. 

Ми українські революцйонери. 
Ми йдемо в бій за свій рідний край, 
За край і волю, за нації долю! (2) 
Ти, юний друже, до нас приставай. 

Ми українські революцйонери, 
До боротьби ми станемо всі враз 
За Україну, за її свободу! (2) 
З вогнем завзятим ждемо на приказ! 

Ми українські революцйонери 
Із ворогами станем на пробій, 
Бо нас проводить Бандера, (2) 
З ним ми ідемо за Вкраїну в бій. 
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ПІСНЯ СОТНІ ШУМА 

Співай, шуми, зелений боре, 
Гукайте громи весняні, 
Заграй, трембіто, на всі гори. 
Світіть у путь, святі вогні! 

Йде сотня наша, наче вихор! 
І з нами наш сотенний Шум. 
Хоч смерть - грізна і люте — лихо, ■» 
Ми йдем помстить катівський глум! № Рази 

Заграєм чітко в кулемети! 
Ми грізна месників чота! 
Гриміть співуче, міномети! 
Вставай, Вкраїно Пресвята! 

Конайте, люті супостати, 
Вперед, завзяті юнаки! 
Вставай, вставай, Вкраїно-Мати, 
До бою кличуть нас віки! /2 рази 



ЛІС - НАШ БАТЬКО 

іИ*Р* • « «о 

Ліс - наш батько, темна нічка - мати, 
Кріс та шабля - це наша сім’я, 
Кидай, козаче, молоду дівчину. 
Бо Україна- це мати твоя. 

Вже обридли тюрми і тортури, 
Вже обридло вражеє ярмо. 
Гей ви же, хлопці, ви добре стріляйте,|2 рази 
Ми Україні впасти не дамо. 

Візьмем, друзі, кріси і гармати. 
Ворог суне лавами у бій. 
Та хай же знають ворожії кати,|2 зи 
Як українці за волю стоять. і 

/2 рази 
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МИ УКРАЇНСЬКІ ПАРТИЗАНИ 
Слова і мелодія А. Марченка 
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Ми українські партизани 
Рушаєм лавами у бій, 
За нашим прикладом повстане 
Народ пробуджений, як стій! 

Приспів: 

Вже грають сурми, близько воля. 
Вже рветься серце, кличе кров, 
В огні кується наша доля. 
Встають заковані з оков. 

Ми українські партизани. 
Не знаєм, що таке є страх. 
Родини наші є вирізані, 
А хата — в лісі, у ярах. 

Вже грають сурми, близько воля, 
Вже рветься серце, кличе кров, 
В огні кується наша доля, 
Встають заковані з оков. 

Ми українські партизани. 
Нащадки славних козаків, 
Щоб нарід визволить з кайданів. 
Ми б’єм комуну й німаків. 

Вже грають сурми, близько воля. 
Вже рветься серце, кличе кров, 
В огні кується наша доля, 
Встають заковані з оков. 
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НЕ ОДНА ВЖЕ ХМАРА 
(Пісня про бій під Уневом) 

Не одна вже хмара 
І синя,і чорна 
Сонце заступила, гей! 
Не одна навала 
Жорстка та хижа 
Вкраїну вкривала. 

Не було й не буде 
Звік такої хмари. 
Щоб сонце згасила, гей! 
Не було й не буде 
Навали такої, 
Щоб нас задушила. 

Хлопці, в бій готуйтесь! 
З усіх боків ворог 
Навалою суне, гей! 
Яхторів, Словіта - 
Повні, босярами 
Кишать Луні й Унів! 

Бурлаків, Полтавців, 
Сотні Коси й Довбні, 
Славних Сіроманців гей 
Веде Яструб смілий 
За святеє діло 
Проти голодранців. 

Тріскіт кулеметів. 
Гук гранатометів, 
«Слава!», матюкання, гей 
Поранених крики, 
Гуркіт танків дикий - 
Доночі із рана. 

Відступаєм в Пнятин... 
Нічка - рідна мати, 
Захисти повстанців, гей! 
Відійшли, спочили... 
Знову обступили 
Вороги уранці. 

Суне знов голота: 
Танки і піхота 
Кругом наступають, гей! 
Яструб - сам на танки: 
Горять їх останки, 
Босярі втікають. 

Вночі відв’язались, 
З «перстеня» прорвались 
І «питай, як звали», гей! 
Босярі порожнє 
Місце у обвалі 
До ранку тримали! 
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З двох сторін уранці - 
«Вперьод» на повстанців 
З усієї сили, гей! 
І півдня стрілились, 
Поки догадались - 
Самі себе били! 

БОРІТЬСЯ, БРАТИ-ГАЛИЧАНИ 
(варіант) 
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Боріться, брати-галичани, 
Бо час до розплати настав. 
І нам ще Великдень настане, 
І сонце засяє для нас. /2 рази 

Від Чорного моря до синіх Карпат - 
Одна нероздільна родина! 
Без хамства, без рабства й насилля...* 
Одна самостійна Вкраїна! і2 Рази 

І ріднії гори й долини 
Почують державний наш спів, 
І синьо-жовті прапори л 
Замають Перемишль і Львів. /2 Рази 
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ТАМ, ЗА ЛІСОМ, СОНЦЕ СХОДИТЬ 
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Там, за лісом, сонце сходить. 
Мчить вже командир до нас. 

Там за лісом сонце сходить, 
Мчить вже командир до нас. 

Як приїхав, крикнув: «Слава», 
Фронтом, фронтом по Кавказ! 

Я приїхав привітати 
Вас, степовії орли. 

Щоб у перші лави стати 
І на займанця вести! 

Кавалерія - з-за лісу, 
А піхота - з-за гори. 

Кавалерія — з-за лісу, 
А піхота - з-за гори. 

Кавалерія — на шаблі, 
А піхота - на штики! 

Я приїхав привітати Кавалерія — на шаблі, 
Вас, степовії орли. А піхота — на штики. 

Щоб у перші лави стати Перемоги прапор має, 
І на займанця вести! Командир вперед веде! 

Перемоги прапор має, 
Командир вперед веде! 
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ЗАГРАВИ БЛЕСКОМ 

Заграви блеском наш стяг сіяє, 
Вогнем палає і кличе в бій. 
Хто волі й долі, хто прав бажає, і 
Заприсягни тут на стяг мерщій! рази 

Гей кріпім, кріпім серця, 
Нам немає вороття. 
Перелилась чаша вщерть - і 
Або воля, або смерть! ’2 рази 
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Роздуймо, браття, вогонь завзяття, 
Життя звернім ми на новий шлях 
І до єднання, хоч скрізь страждання, |2 рази 
Бо доля в наших лежить руках! 

Пімстимо ми кривди всі. 
Що завдавали глитаї, 
І боротись будем, знай, |2 рази 
І за волю і за край! 

Вперед, до цілі йдемо без вагання. 
Хоч крізь пожежу, крізь пекла мук. 
Здобудем волю, всім ясну долю. 
Титани духа, титани рук! 

/2 рази 

Пімстимо ми кривди всі, 
Що завдавали глитаї. 
Перелилась чаша вщерть - 
Або воля, або смерть! 

рази 

ГЕИ НУМ, ХЛОПЦІ, ДО ЗБРОЇ 

Гей нум, хлопці, до зброї 
На герць погуляти! 
Слави добувати. 
А чи пан, чи пропав, 
Двічі не вмирати. 
Гей нум, хлопці, до зброї. 

Гукнем з гаківниць, 
Вдаримо з гармати, 
Блиснемо шаблями! 
А чи пан, чи пропав. 
Двічі не вмирати. 
Гей нум, хлопці, до зброї. 
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Нам поможе святий Юр 
І Пречиста Мати 
Слави добувати. 
А чи пан, чи пропав, 
Двічі не вмирати, 
Гей нум, хлопці, до зброї. 

ВИ, ХЛОПЦІ, НЕ СУМУЙТЕ 
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Ви, хлопці, не сумуйте. 
Ви, хлопці-юнаки, 
Бо незабаром прийде 
Погибель на враги. 

Ви, хлопці, не сумуйте, 
Ви, хлопці молоді, 
Бо тюрми збудували 
На себе москалі. 

Тарасе, рідний батьку. 
Ми тобі присягнем. 
Що рідну Україну 
Навіки визволим. 

Ми будемо стріляти 
І різати ножем, 
Ми з рідної Вкраїни 
Чужинців проженем. 

Ми проженем на Волгу 
Проклятих москалів 
І станемо на Сяні - 
Не пустимо ляхів. 

Постане Україна 
Вся чиста, без сміття, 
Постане на Вкраїні 
Нове вільне життя. 
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ПІСНЯ ПРО ПОЛІСЬКУ СІЧ УПА 
Слова Олега Кандиби 
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Ой наступила та чорна хмара 
На козацький край... 
Ой то не хмара - вража навала 
Йшла в наш тихий рай. 

Зайди-чекісти, хижі нацисти. 
Ще й нещасний лях 
Від хліба-солі, рідної волі 
Йшли нас визволять. 

Ворог грабує, палить, мордує 
І в ясир веде... 
Хто ж за Вкраїну проти руїни 
В бій нас поведе? 

«Ой не журися, рідная мати, 
Ще нам не кінець!» - 
За рідну волю кличе до бою 
Бульба-Боровець. 

Ми ще розвієм чорнії хмари. 
Безпросвітну ніч: 
Вся наша сила, наша надія - 
Це Поліська Січ! 

Ой загриміли визвольні громи, 
З ночі стався день - 
Це Тарас Бульба, батько-отаман 
Січ у бій веде. 

Ой не забудуть рейхскомісари, 
Ні політруки, 
Як за свободу свого народу 
Йшли поліщуки. 

Ой не загине вічная слава 
Про нашу УПА! 
Рухне навіки вража комуна - 
Червона Москва. 

Ой не забудьте нашої Січі, 
Німці і москалі! 
Ми ще поставим жовто-блакитний 
На самім Кремлі! 
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Гей хлопці-молодці, сідайте на коні, 
Черпніть для охоти вина. 
До бою шаблюку, поводдя у руки. 
На ноги сталеві стремена. 

Чи в нас не та сила, що в батьків бувала. 
Чи в нас не та люлька в зубах? 
Чи в нас нема коней у степу широкім, 
Чи вогонь у люльці вже погас? 

О, люлька-голубка, горить, не згасає. 
Палить вражі замки кругом!.. 
Нехай ворог знає, нехай пам’ятає, 
Як знущатись над козаком. 

Не гнути нам спину, повстанськую спину 
Під лютим московським ярмом. 
Не дихати димом з нещасного краю, 
Що в’ється так сильно кругом. 
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З-ПОНАД ПРИП’ЯТІ ТА БУГУ 
Слова Івана Хміля 

Спршисгио 
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З-понад Прип’яті та Бугу, 
З-понад Ясельди й Піни 
Поліщук у сорок другім 
Встав на захист Вітчизни. 

Проти тих, що не питавши, 
Йшли від хліба визволять: 
Як брунатих, так і «старших» - 
Ляха, шваба, москаля. 

Встав, як лицар загадковий, 
Мужньо з крісом в повний ріст! 
- Геть, брунаті і червоні, 
З рідних наших сіл і міст. 

Ми тут батьківці від віку 
Боліт, борів і полів! 
І не хочем тут опіки 
Ні ляхів, ні москалів. 

Так вперед, вперед до з луки. 
Всі у лави як один, 
Любосвітові онуки 
Із тризубом золотим. 

Хай живе нам Україна - 
Пісні й волі сторона. 
Від Гайнівки - по Дон Синій, 
А з Кубані - по Дунай. 
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ТРИСТА ЛІТ 

Триста літ, 
Триста літ минає, 
Як наш брат в кайданах вмирає 
За український народ. 

Розривай, 
Розривай кайдани! 
Хай ще раз Україна встане 
На українській землі. 

Повставай, 
Повставай, народе! 
Здобувай Вкраїні свободу 
На українській землі. 

Розбивай, 
Розбивай темниці! 
Здобувай Вкраїні столицю 
На українській землі. 

НЕ ХИЛИСЯ, БЕРІЗОНЬКО 

Не хилися, берізонько, рей дівчино, бери кріса. 
Бо ще сонечко зійде, Пісню заспівай нову. 
Не журися, дівчинонько, Ждуть тебе повстанці в лісі, 
Твій миленький ще прийде. Як сестрицю бойову. 

«Ой чи прийде, чи не прийде, Україну захищати 
Мій миленький до села. Молодечими грудьми. 
Аби тобі, краю рідний, Щоб вернулися батько й мати 
Тая воленька прийшла!» З далекої Колими. 
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НІ СЛІЗ, НІ РИДАНЬ 

'ІЇолп рн О 

Ні сліз, ні ридань, ні прокльонів. 
Ні кволости дряхлих старців, 
А нових сотень, батальйонів, і 
Твердих і незламних борців. *2 рази 

Єдиним могутнім девізом 
Зітремо кордони збручів. 
Держава - це кров і залізо, і 
Свобода - це вістря мечів! 12 рази 

Від Дону, Кубані й Кавказу 
До Тиси і Пруту-ріки 
Слухняні одному наказу •> 
Повстанські залізні полки. 12 рази 

В неволі Дніпро і Карпати - 
Гартуйте серця, насталіть! 
Іде Україна могутня ч 
Для волі майбутніх століть. /2 Рази 
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Де ж тая слава, слава кривава, 
Де ж тії стрільці, славні козаки? 
Все ляхи забрали, все поруйнували, 
А ми народ - нужденні жебраки. 

Які ж погані польські улани: 
Били по селах невинних селян, 
Копали ногами, били нагаями - 
Колись, колись підете ви за Сян. 

Ти зруйнував нас, ти сплюндрував нас, 
Де були школи - там заклав тюрми. 
Нашими кістками гатив греблі. Та ми 
Невже, невже, невже не люди ми? 

Хочемо волі, кращої долі. 
Хочемо вільно розвивати світ. 
Хочемо просвіти, хочемо летіти. 
Як птах, як птах, як птах в далекий світ. 

Гей же, до бою, до бою, браття, за волю! 
З ворогом лютим час робити лад. 
Вже ревуть гармати! Схаменися, кате, 
Віддай, віддай, віддай Вкраїну нам назад! 
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ДАРЕМНО ПРОБУЮТЬ 

Слова і мелодія Петра Болехівського-Бояна 

^ оршо&о 

Даремно пробують Вкраїну закути, 
Даремно пробують гнобить нас в ярмі, 
Вже годі терпіти, стогнать у неволі 
І бути рабами на землі. 

Даремно лякають нас мором, тюрмою. 
Даремно шукають за гроші слугів, 
Даремно вам думать, що ви вже герої, 
Вкраїна повстане і змете катів. 

Даремні всі заходи ваші скажені, 
Даремні всі спроби палить нам хати, 
Даремне все ваше - народ йде до бою! 
Вкраїна всіх кличе — вперед до мети! 

За кров лицарів наших ми помстимося, 
Вже годі терпіти каторжницьких кар! 
Зірветься народ і повстане Вкраїна, 
Воскресне наш Київ, Львів, Крути, Базар! 
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Крізь хмари, крізь бурі, крізь гори завад, 
У здвизі гартованім, з піснею в лад, 
З тризубом на жовто-блакитному тлі 
Йдемо ми до слави незламні в борні 
За волю і працю в державі своїй. 

Ніщо нас не спинить, лунає наш клич: 
«Най буде Вкраїна свобідна навік! 
З Кубані до лемків - держава одна! 
Міцна, незалежна, соборна, ціла, 
У світі - поважна, для нас - дорога!» 
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ПЛАСТОВИМ ГІМН 

Мелодія Ю. Пясецького 

Цвіт України і краса, Сонце по небу колуе, 
Скобів орлиний ми рід. Знають і хмари свій шлях. 
Любимо сонце, рух, життя, Вітер невпинно мандрує 
Любимо волю і світ. По України полях. 

Пласт - наша гордість і мрія. Ми ж сонця ясного - діти. 
Любій Отчизні — наш труд, Вольного вітру — брати. 
Буйний в нім порив, надія. Мали б в безділлі змарніти, 

Цілі життя не знайти?! 
В Пласті росте новий люд. 
Браття, пора нам станути в ряд. Браття, пора нам станути в ряд 
Стяг пластовий підійняти. Стяг пластовий підійняти. 
Славу Вкраїні придбать! Славу Вкраїні придбать! 



ТИ, ПЛАСТУНЕ 
Слова і мелодія Романа Купчинського 
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Ти, пластуне, живи сам собою, 
В кожний мент будь готовий до бою! 
Твій рідний край в неволі у кайданах, \ 
„ (2 рази 
Сочить кров в незагоєних ранах. ’ 

Приспів: 

Підем в бій всі, як стій. 
За красу, за нарід свій! 
Гей же ідем, ідем, ідем, гей! і 
Стяг побіди високо несем. ** Рази 

Краю рідний, радій, не журися. 
Лиш у наші серця подивися: 
Там повно сили, віри незламної \ 
о . ... (2 рази Захистить від навали грізної. } 

Приспів. 
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ПЛАСТОВИЙ СВІТ 
Мелодія Ю. Пясецького 

В пожежах всесвітніх, у лунах кривавих, 
Під громом гармат, у важкій боротьбі. 
На лицарську честь і на предківську славу, 
Вітчизні обіти складаю такі: 

Плекатиму силу і тіло, і духа, 
Щоб нарід мій вольним, могутнім зростав, 
Щоб в душах журливих невольнича туга 
Замовкла, а гордо щоб спів наш лунав. 

Я працю й невдачі, всі злидні й недолю 
Прийму, як завдання великої гри, 
З життям поборюсь, як з трудами в полі, 
Мину обережно зрадливі яри. 

А летом крил скоба під хмари полину 
І швидко огляну всю землю мою, 
Помірно тернисті шляхи України. 
До щастя Вітчизну свою поведу! 

95 



НЕ ЖУРІТЬСЯ, ЮНІ ДРУЗІ 
Мелодія Б. Ганушевського сл. О. Олеся 

Не журіться, юні друзі, 
Є країна чарівна. 
Наша славна Україна, 
Наша рідна сторона. 

}2 рази 

І на них складають жертви — 
Наші землі, труди і кров, 
І на тих пустелях мертвих | 
Сходить наша воля знов. ’ 

Гори, доли, полонини. 
Стайні, вівці, вівчарі... 
Там на горах щохвилини 
Світять ватри вівчарі. }2 рази 

Воля — пташка, воля — вітер, 
Що за волю не даси? 
Йди, шукай її по світу 
тт . . 12 рази 
Через гори 1 ЛІСИ. 3 

Не журіться, юні друзі. 
Є країна чарівна. 
Наша славна Україна, * 
Наша рідна сторона. /2 рази 

РЕВІТЬ, БУРІ, БИНТЕ, ГРОМИ 

су несемо 
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Ревіть, бурі, бийте, громи. 
Хай здригнеться вся земля. 
Вдарте в дзвони, українці. 
Щоб почула вся рідня. 

Сурма в похід закликає. 
Чуєш, друже, вже вставай! 
Кличе тебе голос предків: 
«Україну визволяй!» 
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Клич до бою всіх з собою — 
Чи то сестра, чи то брат. 
Щоб по степах України 
Не бродив вже більше кат. 

І на східному кордоні 
Стане стрілець-партизан, 
Впаде зона, що ділила 
Наддніпрянців й галичан. 

Обнімуться вільні друзі, 
Прапор волі піднімуть. 
Загримить ця пісня громом. 
Що всі будуть її чуть. 

Ревіть, бурі, бийте громи, 
Хай почує цілий світ, 
Як за волю України 
Виступає її цвіт. 

ГЕИ ПОВСТАНЦІ 
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Гей повстанці українські, 
Як це вам здається, 
Прийшов москвин в вашу хату 
Та й ще з вас сміється. 

Нападає на всі села. 
Б’є, мордує діти. 
Палить села і хутори, 
Мусять всі терпіти. 

Разом з нами в святім бою 
Стануть всі народи. 
Бо усім їм Московщина 
Не дає свободи. 

Вже повстанці України 
Взяли кріси в руки, 
Здобувають У країну 
Козаків правнуки. 
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МИ ХОЛМЩАКИ 

Мариіоіо 

Ми холмщаки, ми молодії. Пройдемо Буг, Дніпро пройдем. 
Ми краю рідного сини, Ми тобі славу принесем. 
Гуртуймося, єднаймося. О, Україно, спокійна будь, 
В одну сім’ю єднаймося! Поки живе стрілецька грудь! 

Земля моя знов червонить, Як прийде день, великий час. 
Народ в тривозі гомонить. Тоді повстане воля в нас 
Ставай, юначе, мій ставай. І переможна сурма загримить, 
За рідний край життя віддай. Новим життям почнемо жить. 

І радісно ми заживем, 
До праці щиро ми підем, 
І заспіваєм: «Слава всім, 
Що впали в бою визвольнім!» 

ВІД ПОПРАДУ ПО КАВКАЗ 

Від Попраду по Кавказ Наш завзятий чотовий, 
Стали хлопці на приказ. Як той орел степовий. 
Гей, гей по Кавказ Гей, гей чотовий, 
Стали хлопці на приказ. Як той орел степовий. 
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До бою ішли ми разом 
Під його строгим наказом. 
Гей, гей ми разом 
Під його строгим наказом. 

Друг сотенному курінному 
Звітує про перемогу. 
Гей, гей курінному 
Звітує про перемогу. 

Санітарка Оксана 
Перев’язала нам рани. 
Гей, гей то Оксана 
Перев’язала нам рани. 

За волю свого народу 
Підем в бій, вогонь і воду, 
Гей, гей для народу 
Підем в бій, в огонь і воду. 

НЕХАЙ лютує хуртовина 

Слова і музика Миколи Дудича 

Марніоі 4 

Нехай лютує хуртовина. До нас всміхнулася руїна. 
Шаліє грізно буревій. Ордами стоптана земля, 
Нас кличе мати Україна Нас привітала Україна, 
З ворогом на смертний бій. Поклонилися поля. 

Приспів: Приспів. 

Не для нас ті вражі тюрми, Ми йдемо твердо по руїні, 
Не для нас кайдани. Для нас не страшен смерти міг, 
Ми комуну розіб'ємо Ми волю несемо Вкраїні, 
І воля настане. Сонце правди несем в світ. 

Приспів. 



ЧУЄШ, СУРМИ ГРАЮТЬ 

І 

Чуєш, сурми грають. 
Юнаків скликають, 
У ряди взивають. 
«Буде бій!» - звіщають, гей! 

Приспів: 

Націоналісти раз, два, 
Молоді орлята. 
Хлопці, хлопці, 
Соколята. 

Україна-мати 
Кличе нас повстати, 
Одностайно стати, 
В бою погуляти, гей! 
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ЖИВИ, УКРАЇНО, СВОБІДНИМ життям 

МаршоСо 

Живи, Україно, свобідним життям, 
На щастя народу, на смерть ворогам. 
Пірвемо кайдани, зруйнуєм тюрми. 
«Могутні, свобідні!» - промовимо ми. 

Наш жовто-блакитний замає прапор. 
Загине комуна, червоний терор. 
Вже досить неволі, ми хочемо жить. 
Кайданів залізних не хочем носить. 

До бою за волю ми сміло підем 
І білу й червону Москву проженем. 
Щоб в краю щасливім, в землі тихих вод 
Був паном лицарським Вкраїнський народ. 

Де Сян, де Карпати, де Крим, де Кавказ, 
Вкраїна - вкраїнцям, а зайдам всім - зась! 
Ні п’яди землі ворогам не дамо, 
В її обороні життя віддамо. 
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БЕЗ РІДНОЇ ХАТИ 
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Без рідної хати. 
Мов звірі не люди, 
Бо з лісом збраталися ми - 
Втоптали кордони 
Фронти й перепони 
Завзяті повстанці «Орли». 

По світі мандруєм, 
Хоч ніг вже не чуєм, 
Бо в жилах - бурлацькая кров. 
Де станем, ночуєм. 
Не спим, а вартуєм, 
Щоб ворог на нас не найшов. 

Не знаєш, де згинеш. 
Де друзів покинеш, 
А йдеш і смієшся, і б’єш... 
В кривавому танці 
Гуляють повстанці - 
За ними заграва пожеж. 

Як полем, так лісом 
З наїждженим крісом 
Мандруєм по ріднім краю: 
Літають орлята, 
Додзюбують ката, 
Будують державу свою! 
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Ох, як люблю, як люблю ті наші гори, 
Де по лісах гуля легінь. 
Шумить потік там край діброви, 
У них прожив там двадцять літ. 

Приспів: 
Гей, же гу, гей же гу! 
Гей же га, гей же га! 
Жиймо ще, жиймо ще. 
Поки час, поки час! 
Бо хто з нас відгада. 
Бо хто з нас відгада. 
Чи ще завтра стане нас? 

А в ту пору, а в ту пору, як лютий ворог 
По селах і містах розбрівсь, 
Гуляємо собі по лісі, 
Як гуляв Довбуш ще колись. 

Приспів. 

І стали нам, і стали нам ті наші гори 
Твердинею у лютий час, 
А віковічні темні бори 
Від ворогів ховають нас. 
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Приспів: 

А як здобудемо, здобудем Україну, 
То гори все шумітимуть, 
Тут бились наші партизани, 
Що влили пімсту в нашу грудь. 

Приспів. 

НАС ПИТАЮТЬ, ЯКОГО МИ РОДУ 

УСороіО 
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Нас питають, якого ми роду 
І для кого торуєм шляхи? 
Це ж то ми на вратах Царгороду 
Переможно свій щит підняли. 

То ж то наша долоня стискала. 
Підіймала важкого меча, 
Аж німіла зухвала Варшава 
І Суздаль зловражий дрижав. 

Нас далеко у світі всі знали, 
Ми платили всім кров’ю за кров. 
Ми загарбників люто карали 
І карати ми станемо знов. 

Ми водили в Москву Сігізмунта 
І в Полтаву варяжськую рать. 
Ми карали Росію за Суздаль, 
А Москву ще будем карать. 

І стоїть пограбована хата 
Та в руїнах лежить Батурин, 
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Плаче, тужить знедолена мати 
І забутий всіма Чигирин. 

Хай горить пограбована хата, 
Хай в руїнах лежить Чигирин. 
Переможемо, знищимо ката, 
А не вийдемо в безвість чужин. 

Хай горить пограбована хата, 
Немизіда освятить наш час. 
Ще нам пальці будуть прилипати 
До насичених кров’ю мечів. 

Ми йдемо своїм визвольним шляхом. 
Нас єднає великий чин. 
Стане степ українцеві братом 
І повстане новий Батурин. 

ПОНАД ЛЬВОВОМ ЧОРНА ХМАРА 
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Понад Львовом чорна хмара все небо укрила. 
Зажурилась Україна, тяжко зажурилась. 
Заплакала Україна, безталанна вдова. 
Як синів її найкращих судили у Львові. 
Що перший син Василь Білас — славний син вкраїнський, 
Що другий син Данилишин - герой ОУНівський. 
Закричало жайвороння, по борах, по полях. 
Коли ляхи присудили смерть обом героям. 
Та підвівся Данилишин, задрижали ляхи. 
Він до друзів своїх вірних та й став промовляти: 
«Не сумуйте, друзі мої, не плач Україно, 
Нехай нарід йде до бою за свободу сміло.» 
А ви, ляхи-недоїдки, щоб ви не раділи, 
Незабаром суд настане — ми будем судити. 
Не журися, Україно, ми тебе не лишим. 
Згинули за тебе славно Білас і Данилишин. 
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ГЕИ ЖЕ ДО ЗБРОЇ 
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Гей же до зброї, браття, за волю, 
З ворогом лютим час робити лад. 
Вже ревуть гармати — схаменися кате: 
Віддай, віддай Україну назад! 
Ти руйнував нас, ти плюндрував нас. 
Де були школи — там заклав тюрми. 
Гатив греблі, ями нашими кістками, 
Невже ж, невже ж не люди ми? 
Де наша слава, слава кривава. 
Наші гетьмани, Січ і козаки? 
Все кати забрали, все поруйнували, 
А ми народ нужденний, жебраки. 
Хочемо волі, власної долі. 
Хочемо вільно розвивати світ, 
Хочемо просвіти, хочемо летіти, 
Як птах, як птах, як птах в широкий світ. 
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Ми партизани, лицарі Вкраїни, 
З ворогом лютим в бій кривавий йдем, 
Ми свято вірим в нашу перемогу. 
Бо ми Вкраїні волю принесем. 

Хоч тисяча впаде за її свободу. 
Ті, що остануть, будуть продовжать 
Боротьбу за волю, за нашу державу 
Від Сяну до Дону, Тиси по Кавказ. 

Нас ворог боїться, каже, що бандити, 
Хоче відірвати від братів, сестер. 
Але, лютий кате, знають батько й мати, 
Що ми лиш тобі криваву смерть несем! 

Хоч тепер нас ворог нищить і руйнує. 
Каже відкрито: “України нєт!” 
Але ми докажем ворогові збройно, 
Що Вкраїна була і ще буде жить. 

Наш народ великий гордо відізвався - 
Показав він світу, що він ще живе. 
Нас Степан Бандера у бою провадить, 
А у УГВР політику веде. 

Степану Бандері зложимо подяку 
За його труди й визволення. 
Хай живе Бандера - провідник народу, 
А з ним Україна вільна і свята. 
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ТАМ У ПЕНЬКАХ, НА ХУТОРІ, ПІД ЛІСОМ 
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Там у Пеньках, на хуторі, під лісом 
Відділ спочивати став, 
А кат червоний точно вже розвідав 
І окружать довкола став. 
Там у Пеньках, на хуторі, під лісом 
Юрко на стійці стояв. 
Запримітивши, він вбігає в хату 
І всім цю вістку подав. 
Перший Гнатко — був смілий проводир, 
А командир — славний Жук, 
Мов орли Юрко й кучерявий Гомін, 
Та славний наш Богун. 
І крикнув Жук: «Гей хлопці, до зброї!», 
А сам подався вперід. 
Вдарила ката гостра куля — 
Його у грудь ранить. 
Витяг пістоль дрожачою рукою. 
Голову тяжко ранить... 
І крик чув: «Хлопці, боріться завзято, 
Щоб рабами не вмирать!» 
І ще не скоро смерть його приходить — 
Кат живим його у руки взяв, 
Виколов очі, розпікав залізо. 
На ордени колки вбивав! 
А друзі його боролися завзято. 
Кат до них листи писав: 
«Бандери, здайтесь, волос вам не впаде». 
Гнатко їм відповідь дав: 
«Ми - українські революціонери. 
Червоному кату не здамось! 
Знає кожний з нас, за що він б’ється, 
Щоб рабами жить не довелось!» 
Лиш друг Сівач один вернувся з бою, 
В рідний терен перейшов... 
Та не минула смерть його геройська — 
І там його кат знайшов. 
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БАТЬКО И МАТИ НА СИБІРІ 
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Батько й мати на Сибірі 
З голоду вмирають, 
Я лишився на Вкраїні, 
Волю здобуваю. 
Наган - брат, а кріс - мій батько, 
А граната — мати, 
Україна — як дівчина, 
Є кого кохати. 
Україно, рідна ненько, 
Люба Україно, 
Я за тебе присягнуся 
І за тебе згину. 
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Віє вітер, віє буйний, аж дуб похилився. 
Скажи, скажи, козаченьку, куди ти пустився? (2) 
Чи ти їдеш в Туреччину братів визволяти? 
Чи ти їдеш на Вкраїну, славу добувати? (2) 
Я не їду в Туреччину, ані на Вкраїну: 
Від могили до могили соколом полину. (2) 
Полину я, до могили приляжу, 
Батькам нашим всю недолю розкажу. (2) 
Розкажу я всю недолю, наше лихоліття. 
Та й скажу їм: «Нас сердечно поблагословіте! (2) 
Благословіть, благословіть у чистому полі. 
Ми чужої не бажаєш, лиш своєї долі!» (2) 
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III РОЗДІЛ 

Ніл Хасевич. Воїн з автоматом під зламаним 
деревом (варіант). Гравюра. 12. 04.1945р. 
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їхав стрілець на війноньку, 
Прощав свою дівчиноньку: 
«Прощай, миленька, чорнобривенька, 
Я йду в чужую сторононьку». рази 

Дай ми, дівчино, хустину, 
Може, я в бою загину, 
Накриють очі темної ночі, і 
Легше в могилі спочину. рази 

Дала дівчина хустину. 
Стрілець у бою загинув. 
Накрили очі темної ночі, і 
Ще й висипали могилу. * 

рази 

А злії люди насилу 
Взяли нещасну дівчину... 
Там серед поля гнеться тополя 
Та й на стрілецьку могилу. рази 
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ОЙ ТАМ, ПОПІД ЛІСОМ 
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Ой там, попід лісом, 
Лісом, темним гаєм, 
Козаки тихо йдуть 
І на руках із поля бою 
Товариша несуть. 

Приспів: 

І знову хмари потемніли, 
А з моря йде туман. 
Скажи, скажи, чого задумавсь, 
Скажи, наш отаман. 

А як вийшли, вийшли, 
Вийшли на поляну, 
Сказав отаман: «Сотня, встань!» 
Сказав отаман: «Сотня, струнко! 
І на могилу глянь». 

Приспів. 

«Спи, наш друже, друже. 
Друже, хлопче бравий, 
Відважний, молодий. 
Тебе ми з честю поховаєм, 
А завтра підем в бій». 

Приспів. 
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ТАМ, ЗА ЛІСОМ 

Там, за лісом сонце засіяло. 
Зеленіла там трава. 
Наша сотня в похід вирушала - 
Лісом неслася луна. 

Попереду сотник наш мандрує, 
Як той орел степовий, 
А над нами синьо-жовтий прапор 
Наш повстанський бойовий. 

А дівчина з хати виходила, 
Сльози капали на грудь: 
«Будь, мій милий, живий та здоровий! 
Повертайся, не забудь!» 

«Не забуду я тебе, кохана. 
Поки в світі жить буду. 
Ту хустинку, що ти дарувала, 
Під серцем носить буду». 

Хто з дороги нам не хоче стати, 
Тому горе і біда. 
Темний ліс - це наша рідна хата, 
Страва наша - хліб, вода. 

Є в нас кріси, танки і гармати, 
Скоростріли гуркотять. 
Гей виходьте ті-, що окупантів 
Ненавидять, не хотять! 
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Гей, гей! Із-за гори військо виступає. 
Трублять труби золотії, 
Бубнять бубни голоснії, 
Линуть пісні степовії. 
Ржуть коники воронії. 

Приспів: 

Гей там України збройна сила 
Йде в завзятий бій, 
Відбивать з насильства 
Землю й нарід свій. 

Гей, гей! Попереду війська - отамани! 
Перші в пекло сталь кидають. 
Перші ворогів рубають, 
Вражі лави розбивають, 
Вражих трупів накладають. 

Приспів. 

Гей, гей! Хто відважний, виступай за нами! 
Тут весело погуляти: 
Грізно грюкають гармати. 
Раз родила рідна мати, 
Раз і треба помирати! 

Приспів. 
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ЛЛЄТЬСЯ ПІСНЯ 

Моркмсйс 
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Ллється пісня буревісна 
По Поліссі скрізь кругом! 
Гей, гей ллється пісня! 

То повстанці йдуть шляхом. 

Гордо, сміло, вправо, вліво... 
Мазепинки з тризубом... 
Гей, гей гордо, сміло! 
То повстанці йдуть шляхом. 

Серце в’яне - тільки гляне 
До дівчини за вікном... 
Гей, гей серце в’яне... 
То повстанці йдуть шляхом. 

Варіант 
Лине пісня буревісна 
По Вкраїні скрізь кругом. 
Гей, гей лине пісня... 
Глянь, повстанці йдуть шляхом! 

Йдуть за волю, кращу долю 
З затиснутим пястуком. 
Гей, гей йдуть за волю... 
Глянь, повстанці йдуть шляхом! 

Боронити Україну, 
Де святий для нас наказ. 
Гей, гей боронити 
Від Сяну аж по Кавказ! 

Україно - Батьківщино, 
Ми покінчим з ворогом. 
Гей, гей Україно, 
Глянь, повстанці скрізь кругом! 

Не жаліють літ юнацьких 
За свій любий край. 
Гей, гей скрізь повстанці 
Із руїни роблять рай! 

Проганяють і рубають 
Комуністів і ляхів. 
Гей, гей час надходить - 
Будем бити москалів! 

Утікайте, вражі кати. 
Бо прийшли вже юнаки. 
Гей, гей славні хлопці. 
Українські козаки! 

Серце в’яне, як спогляну 
На дівчину під вікном, 
Гей, гей серце в’яне... 
Глянь, повстанці йдуть шляхом! 
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ПРОВОДЖАЛА РАЗ ДІВЧИНОНЬКА 

Проводжала раз дівчинонька 
Свого милого в УПА — 
Коня веде, зброю несе, ^ 
В руці хустка вишита. /■2 рази 

Шовком хустка мереженая. 
Щоб старостів пов’язать: 
«Візьми її, мій соколе, і 
Будеш мене споминать. № рази 

На постою, чи у бою 
Друзів своїх бережи! 
Гори, луги та оселі \ 

. . (2 рази Від ворогів захисти! »* 

Україно, рідна ненько. 
Тобі вірно присягнем. 
Що за волю, кращу долю ^ 
В бій завзятий ми підем. рази 
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Козак перед боєм поправить стремена, 
Одягне козацьке вбрання. 
По-перше, козак поцілує дівчину, 
А потім погладить коня. рази 

Коня приголубить: «Прощайте, світлиці. 
Де соком налиті сади». 
- Козак, дай коню вороному напиться 
Із річки холодной води. 

/2 рази 

- Бувай же здорова, я скоро вернуся. 
Як тільки не згину в бою. 
Як сіра пташина в саду защебече, 
Я знову до тебе вернусь. 

/2 рази 

Махнув він хусткою: «Бувай же здорова!» 
А сльози котились з очей. 
А кінь вороний б’є копитами в землю, | 
В гаю заспівав соловей. * 

рази 

Козацьку китайку закинув за плечі, 
А кінь вороний заіржав. 
А вітер буйненький роздув йому чуба, | 
Козацький жупан розкидав. ' 

рази 

СЛЬОЗИ СКОТИЛИСЬ 

Сльози скотились з її очей, За смерть, руїни й сльози кругом 
Коли сказав він: «Мила, прощай». Помсту неси червоним катам, 
Сумом вкривались цвіти вишень. Жить для Вкраїни ти не жалій, 
А вітер кликав: «Скоро вертай». З волею вернеш, будеш ти мій. 

Біль задавила в своїх грудях. Все усміхнулось — небо й земля. 
Очі від щастя вверх підняла: Квіти схилились в ноги стрільця 
«Іди же, мій милий, в нашу У ПА, Сонце раділо там в небесах, 
Вернеш у славі, я знову твоя». Золотом сипло по його слідах. 
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В ДАЛЕКУ ДОРОГУ 

плЄ - - -/у сів - ю пв ~ пре - и$а - 

Завтра в далеку дорогу 
Свого коня осідлаю, 
Кріса закину на плечі, і 
Милу свою попрощаю. > рази 

Вихром полину я в поле. 
Зелене море сколишу 
І незабудку на спогад ^ 
Своїй дівчині я лишу./2 Рази 

Батькові, неньці я вклонюся. 
Рідних сестер попрощаю. 
Шаблю припну я до боку, 
Ворона свого замаю. рази 

І виряджала матуся 
Сина, ой свого сокола, 
Щастя для нього в бою і 
Щиро благала у Бога. /2 рази 

А дівчинонька соколу 
Червону квітку подала. 
- Слава героям Вкраїни! - ^ 
Вслід партизанам сказала. /2 Рази 

Гей там ідуть партизани. 
Вітер за ними лиш віє 
І не одно серденятко ^ 
Тужить за ними та мліє. /2 рази 
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Я СЬОГОДНІ ВІД ВАС ВІД’ЇЖДЖАЮ 
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Я сьогодні від вас від’їжджаю 
Боронити ріднесенький край. 
Може, вернусь, а, може, загину -1 

Ти, дівчино, про мене згадай. /2 рази 

І згадай ті щасливі хвилини, 
Як любились, кохались ми... 
Твоє личко — рожевий ЦВІТОЧОК, 1 

Твої очі чарують мене. /2 рази 

А удома старенькая мати 
Свого сина в вікно вигляда. 
Чи поверне він з чорного лісу, і 
Чи поліпшить матусі життя? /2 рази 

Ой не плач, не ридай, стара мати. 
Твого сина на світі вже нема... 
Він загинув в повстанському бою, і 
Залишилась могила сумна. /2 рази 
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ПОДАЙ, дівчино, руку на прощання 

Подай, дівчино, руку на прощання. 
Най поцілую ще хоч раз, 
Бо прийшла година, час іти до бою. 
Мушу сповняти той наказ. /2 рази 

Йшли ми до бою темненької ночі, 
Зорі над нами сіяли!.. 
Гармати били, а ми наступали! 1 „ 
Один за одним падали... * рази 

Бачив я, бачив раненого друга... 
Він впав на землю ще живий. 
З грудей червона кров текла рікою, 
Останні слова говорив: /2 рази 

«Напишіть до батька, напишіть до неньки, 
Напишіть до любої дівчини. 
Що гостра куля грудь мою пробила, 
Опів до другої години». 

/2 рази 

Не було там батька, не було там неньки. 
Не було там любої дівчини. 
Тільки товариші за мною плакали і 
Коло стрілецької могили. і2 рази 
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ДІВЧИНО, ГОЛУБКО 

ґ*> 
нсл**рн О 

иіи £ос- ггнхк - н€л <ґс *4ґ0 ■>*с€ па н»Сх не- 

Дівчино, голубко, присядь біля мене. 
Хай тебе пригорну ще раз. 
Нехай поцілую, обнявши востаннє, і 
Бо, може, заплачеш по нас? >2 рази 

Бо вже відходжу я на Волинь з друзями. 
Всіх нас туди кличе наказ, 
Щоб в У ПА боротись за волю Вкраїни, і 
тт • 12 рази До зброї там кличуть всіх нас. } н 

На горі - могила, тризуб ввесь - в прапорах, 
А хрест березовий — в квітках, 
Три лави повстанців в тім гробу героїв і 
Присягу складають всі враз. 3 рази 

А дзвони в дзвіниці все грають, як сурми, 
Присягу повстанську несуть 
Від гір Кавказу до срібного Сяну, і 
хт * ^ о • § ^ рази Це марші бойові на путь. 3 

Упала команда - тверда і рішуча: 
«До зброї, повстанці, вперед!» 
А сонце криваво понад гору знялось, і 
Сніжок шляхи стелить на схід. /2 рази 

Від’їхали друзі, по селах затихло. 
Вертають дівчата до хат. 
Повстанськую пісню лиш вітер доносить: 
«З весною ми вернем до вас». 

/2 рази 
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КРІЗЬ ЛІСИ ДОРОГА 
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Крізь ліси дорога 
Простяглася в путь - 
На ускоки, на всі боки і 
Партизани йдуть. рази 

Гей три сотні 
Чотів прилетіло так. 
Ще й прихильні автомати! 
Віснуть на плечах. * рази 

Вдаримо в гармати! 
Вороже, втікай! 
Вже нікому не здолати і 
Наш багатий край. > 

2 рази 

Крізь ліси дорога 
Простяглася в путь - 
На ускоки, на всі боки і 
Партизани йдуть. № рази 

ЗАПЛАКАЛИ КАРІЇ ОЧІ 

Помірно 
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Заплакали карії очі 
В далеку задивлену путь, 
Там тихим шляхом опівночі |„ 
Повстанці на Волинь ідуть. раЗИ 
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Дівчина головку склонила 
Буйну кучеряву на грудь: 
«Бувайте здорові, соколи. 
Щаслива вояцька вам путь». 

Нараз серед темної ночі 
Заграв десь різкий автомат. 
Ще пострілів кілька і тихо... 
Десь чути ще вибух гранат. 

Але тут серед темного бору 
Виходять два хлопці малі. 
Приносять німецьку машину: 
«Прийміть у ряди нас, друзі! 

Нам батька германці убили. 
Замучили матір торік, 
Нас двоє у лісі лишилось, 
Жертвуєм Вкраїні свій вік». 

ІДИ ВІД МЕНЕ ТИ, МОЯ КОХАНА 

р но 

Іди від мене ти, моя кохана, 
Зійди з очей, мене не забувай, 
Я син лісів, а серце - партизана. 
На мене жде з побідою весь край. 

Даремно ти надією палаєш. 
Щоби мене до серця пригортать, 
Та ти сама це дуже добре знаєш, 
Що партизанам тільки воювать. 
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Сьогодні нас Карпати зустрічають, 
А завтра, знай, Волинь вітає нас, 
Відтак підемо прямо аж на Київ, 
Полтаву, Харків, рідний нам Донбас. 

} 2 рази 

І так весь час ми чайкою літаєм. 
Із лісу в степ широкий ми ідем. 
Ми свято вірим в нашу перемогу і 
І Україні волю принесем. > 

рази 

ПРОЩАЙТЕ ви, ріднії села 

Ж О Мгі/рнО 

•иє~ не ьса- - НЧ не - к&и у СьО 

Прощайте ви, ріднії села, 
І ти, найдорожча, прощай. 
Сьогодні до бою від’їжджаю, 
На мене в садочку не чекай. * 

Не діждешся мене, дівчино. 
Не склониш головку на грудь, 
Лиш прошу тебе, моя єдина, 
Повіки мене ти не забудь. 

І сниться сни будуть щасливі, 
Присниться Україна вільна. 
Присниться з дівчиною розмова, 
Остання розмовонька сумна. ’ рази 

В тім бою ревітимуть гармати, 
А кулі все сіятимуть смерть. 
В тім бою, дівчино, я загину. . 
В живих ти мене вже не знайдеш. /2 рази 

/2 рази 
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ВИРЯДЖАЛА МАТИ СИНА 

и*з 2 а — ло - & о — — ІІ- 

Виряджала мати сина під Крути до бою. 
Розчесала кучерики понад головою. (2) 

Іди, іди, мій синочку, в бою не здавайся, 
Як побореш воріженьків, додому вертайся. (2) 

Іду, іду, моя мати, вчиню твою волю, 
А ти ходи й проси Бога, щоб вернути з бою. (2) 

Ждала, ждала мати сина, під Крути ходила - 
Пізнавала між мертвими найменшого сина. 

А як знайшла між мертвими, головоньку сина 
Положила на коліна та й заголосила: (2) 

«Люляй, люляй, мій синочку, то я твоя мати! 
Сину любий... Божа мати... Вороже проклятий...» (2) 
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ЧОРНІ ХМАРИ НАСТУПАЮТЬ 
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Чорні хмари наступають, 
Дощі накрапають — 
Заплакали українці, 
Що в бій виступають. 
Ой не плачте, українці. 
Але заспівайте — 
Для своєї України 
Волю здобувайте. 
Не журіться, партизани, 
Як до бою йдете — 
За рік, за два, за чотири 
Назад повернете. 
Ой прийшли ми у Карпати, 
На квартири стали, 
Командири наказали, 
Щоби не заспали. 
Командири наказали, 
Щоби не заспали. 
Щоб гострими набоями 
Кріси ладували. 
Ой ладуйте, хлопці кріси, 
Тай ладуйте швидко. 
Бо патруля вже доносить, 

Що москалі близько. 

. ¥ 

'X 
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В ЧОРНЕ МОРЕ КРОВ ДНІПРОМ ПЛИВЕ 

В Чорне море кров Дніпром пливе, (2) 
Там повстанець, там повстанець. 
Там повстанець у похід іде. 

Там повстанець у похід іде, (2) 
Під ним коник, під ним коник. 
Під ним коник так сумно іде. 

Ой ти коню вороний, (2) 
Ой чого ж ти, ой чого ж ти, 
Ой чого ж ти так засмучений. 

Як же мені веселому буть? (2) 
Як ярами, як ярами. 
Як ярами, мов та хмара, вороги ідуть. 
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КУРИЛАСЯ ДОРІЖЕНЬКА 

Курилася доріженька, (2) 
Журилася дівчинонька. 

Плаче, тужить і ридає — (2) 
Милий в похід вирушає. 

Плаче, тужить і ридає, (2) 
Дрібні сльози проливає. 

Дрібні сльози проливає, (2) 
Щоб доріженька не курилася. 
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IV РОЗДІЛ 

Ніл Хасевич, Олесь (Воїн з рушницею на відпочинку), 
Гравюра, 15, 08,1945 р. 

коли 
не грали 
ГАРМАТО 



БУЛА ВЕСНА 
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Була весна кругом і в серці 
Пора, як хочеться любить. 
Хилилось небо над землею. 
Кохалась з зеленню блакить. (2) 

П’яніли квіти від кохання. 
Зітхали повними грудьми. 
Пташки кохались і співали. 
Співали і п’яніли ми. (2) 

Недавно ми кохались, люба. 
Була палка й жагуча ти, 
Але кликнула мене інша 
І ти сказала: «Що ж? Іди!» (2) 

Ми попрощались, розійшлися... 
«Вкраїно, я до тебе йду - 
Тобі життя моє і сила, 
Тебе здобуду чи впаду!» (2) 

Була війна - кругом змагались. 
Пора - як хочеться так жить. 
Здригалось небо із землею. 
Горіла зелень і блакить. (2) 

Кати п’яніли, лютували, 
Ми ж: «Слава!» - повними грудьми, 
І били ворога й співали... 
Впивались боротьбою ми. (2) 
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ПОГЛЯНЬ, ЗА ВІКНОМ СНІГ 
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Поглянь, за вікном сніг... 
І мрія біла із недавніх днів, 
І в даль летить, мов сміх. 
Прядиво дивне із туги і снів. 
Поглянь у серце, що томиться самітне 
І виглядає тебе із далини... 
В своїй скорботі воно таке привітне... 
Ах, повернися із срібної імли. 

Подай у трепеті сну 
Радість побіди і одчай жаги. 
Тугу твою кріпку 
І розмах, що не боїться зими. 
В годину тиху ти розкажи про мрію. 
Що каже нам вже кидати юний чар, 
І розвіває в серцях нам сніговію. 
Вливає в жили нам полум’яний жар. 

Ми йдем під ритм душі 
Казковим кроком по тріумф чи смерть. 
Щоби великі дні 
Свідчили гідно про кривавий герць. 
Одна шалена нас полонила доля 
І увінчала нашу любов, мов цвіт. 
Чи ми побідим, чи згинемо за волю. 
Житиме вічно порив, заклятий в міт. 
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ОКСАНО 

(Народний переспів Бориса Бобинського) 
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Оксано, Оксано, я чую твій голос. 
Мені з України це вітер приніс. 
Я чую, як стогне потоптаний голос. 
Я бачу ті очі, наповнені сліз. 

Оксано, Оксано, давно ми розстались... 
Ще прийде наш час, ми стрінемось знов... 
Моєю любов’ю ти була й осталась. 
Оксано моя - ти і щастя, й любов. 

Оксано, Оксано, я чую твій голос. 
Ти часто виходиш на берег Дністра... 
Ти з тугою глядиш туди, де палає 
На заході сонця вечірня зоря. 

Як нашу могутню, вільну Україну 
Освітить наново вечірня зоря, 
Тоді я вернуся до тебе, єдина, 
До тебе, Оксано, Оксано моя! 



ПРОЩАННЯ 
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Ой пустіть, ой пустіть, нехай гляну, 
Яка гарна дівоча краса, 
В неї усміх чарівний, ласкавий, ^ 
По плечу розпущена коса. /2 рази 

Ой останься, мій милий, останься, 
Прошу тебе, не лишай мене, 
Пригадай собі наше кохання, ^ 
Як я вірно любила тебе. /2 рази 

Вірю, вірю, моя дорогая, 
Вірю, вірю, що любиш мене, 
А я мушу служить Україні 
І на той час залишу тебе. рази 

Грають сурми зі сходу і заходу, 
Час до бою ставати в ряди. 
Визволяти з неволі Вкраїну, і 
Визволяти народ із тюрми. >2 рази 

Встане воля, воскресне Україна, 
Стане радість у наших хатах 
І не будем вже більше каратись . 
В тих проклятих ворожих тюрмах. /2 рази 

135 



ЛЕТИ, МОЯ ДУМО 
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Лети, моя думо, в вечірню годину, 
Далеко, далеко звідсіль! 
Лети, моя думо, у тую хатину, і 
Де слухає казку топіль. /2 Рази 

Жила в тій хатині дівчина кохана, 
А, може, й живе, то вклонись. 
Скажи ти їй правду, болючу, мов рана, і 
Що я вже не той, що колись. > 

рази 

Що гасне мій погляд, німіє мій голос, 
А скиби зорали чоло, 
Поволі в неволі сивіє мій волос, 
А серце терном заросло. 

рази 

І скажеш їй, думо, хай душу розбудить, 
А серцеві скаже: «Корись!». 
Хай дармо не б’ється, хай марно не тужить, 
Бо я вже не той, що колись. ’ 

рази 
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БУДЕ НАМ З ТОБОЮ ЩО ЗГАДАТИ 
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Буде нам з тобою що згадати 
Після довгих зваблених ночей: 
Вивчив я далекий звук гармати 
І тривожний блиск твоїх очей. /2 Рази 

Твої очі - квіти темно-сині 
На узбіччі радісних доріг. 
Чи зустрінемось з тобою знову 
На своїх дорогах бойових? рази 

Будуть стрільни розриватись глухо. 
Задрижить від вибухів земля. 
Вийдеш ти в ту сторону - послухай, 
Де в багряних полум’ях поля. рази 

І почуєш грізну борню волі, 
Обіллється кров’ю білий шлях. 
Будуть хлопці йти суворочолі 1 

В сіруватих, наче ніч, рядах, і2 рази 

І пройдуть вони безмежним краєм 
Крізь руїни сіл, дерев і трав, 
І, напевно, ти того згадаєш, , 
Хто любов і мужність поєднав. /2 Рази 

По Вкраїні сумно вітер віє. 
Гне додолу тонкий верболіз... 
Ми до вас не вернемось ніколи - і 
Шкода ваших дожидань і сліз. /2 рази 
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ПРОЩАЮ Я ТЕБЕ 

ґ~^ ' 

•Яоллорно 

Прощаю я тебе, коханий орле мій. 
Щаслива тобі дорога! 
Любила я тебе лиш скільки я могла, 
Тепер лишаю тя на Бога. 

Приспів: 

Здоров будь, щасливий будь 
І про мене забудь. 

Не буду більше вже кохати я тебе. 
Не гляну більш тобі у вічі 
І уст твоїх палких не цілуватиму... 
Ми розійдемося навіки. 

Приспів. 

Як вернешся назад, поглянь у той садок, 
Де я тебе колись пестила. 
Віддалась я тобі. Ти взяв мою любов 
І край тепер мені - могила. 
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ПОДИВИСЯ, ДІВЧИНО, НА МЕНЕ 
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Подивися, дівчино, на мене, 
Твої очі чарують мене. 
Все на світі віддав би за тебе. 
Щоб любити, кохати тебе. 

Подивися, дівчино, на мене, 
Як я щиро тебе полюбив. 
Як у лісі вечірньой порою 
Під явором з тобою говорив. 

А я завтра поїду в дорогу 
Захищати від ворога край, 
Може, в бою де-небудь загину - 
Ти, дівчино, про мене згадай. 

А там, в хаті старенькая мати 
Свого сина в вікно вигляда. 
Чи не прийде синочок до хати, 
Щоб полегшити неньці життя. 

Не виглядай, старенькая мати. 
Твого сина давно вже нема: 
В партизанському бою убитий. 
Лиш чорніє могила сама. 

Ой там в полі висока могила. 
На ній шабля й шовкова трава: 
Познімайте ви, хлопці, кашкети. 
Бо вже вірного друга нема. 
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ПОСИПЛЕТЬСЯ ЛИСТЯ З БЕРЕЗИ 
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Посиплеться листя з берези, 
Повіють холодні вітри, 
На стан твій, на личко рум’яне, 
На очі твої чарівні. рази 

Ти зовсім була некрасива. 
На вроду була ти сумна. 
Чого ж ти з усіх моїх милих 
Осталася в серці одна? 

рази 

Одну я любив за веселість, 
Другу за вроду кохав. 
А третю — сумну й невеселу, 
Без неї спокою не мав. /2 рази 

Ми будемо ворога бити, 
Ти будеш патрони носить. 
Як вражая куля підкосить, і 
Ти мусиш мене замінить. № рази 

А як після бою затихне. 
Ти мусиш мене схоронить, 
Могилу мою заквітчати - 
Мені буде легше спочивати. рази 

140 



ПІД НЕБОМ ЧУЖИМ Я СПИТАЮСЬ 
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Під небом чужим я скитаюсь. 
Не має поради мені. 
Тебе, моя зіронько, благаю: 
«Приснися мені хоч у сні». 

Хотів би на тебе поглянуть 
І слова твого я почуть, 
Поради твоєї послухать, 
З тобою все горе забуть. 

Чи скоро тебе я побачу. 
Чи скоро почую твій глас? 
Нескоро, нескоро настане 
Щаслива хвилина для нас... 

Тихенько я лісом проходжу 
І чую - зозуля кує, 
Згадав я, що в Божому світі 
Дівчина кохана десь є. 

Веселе, щасливе кохання, 
Веселий твій погляд, твій сміх. 
Веселе твоє щебетання - 
Миліше від всяких утіх. 
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КОЛИ ПОТЯГ У ДАЛЬ ЗАГУРКОЧЕ 
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Коли потяг у даль загуркоче, 
Пригадається знову мені 
Дзвін гітари у місячні ночі, \ 
тт ... (2 рази Поцілунки гарячі твої. ’ 

Той садок і закохані зорі, 
І огні з-під опущених вій... 
Од проміння і тіней узори \„ 
тт . . . (2 рази 
На дорозі і шалі твоїй... 1 

Твої губи - розтулена рана... 
Ми хотіли й не знали чого... 
Од кохання, безвольна і п’яна, і 

/2 рази 
Ти тулилась до серця мого. ’ 

Пам’ятаю тривожні оселі. 
Темні вежі на фоні заграв... 
Там з тобою у сірій шинелі \ 
~ - (2 рази Біля верб я востаннє стояв. 1 * 

Я казав, що вернусь безумовно, 
Хоч і ворог - на нашій путі... 
Патронташ мій патронами повний 
Тихі очі твої голубі.... 

рази 

Дні пройшли. Одлетіла тривога... 
Лиш любов - як у серці багнет... 
Ти давно вже дружина другого, 
Я ж - відомий вкраїнський поет. /2 Рази 
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Наче сон, я прийшов із туману 
І промінням твоїм засіяв... 
Та на тебе чужу, а кохану, . 
Я і славу б свою проміняв. /2 рази 

Я б забув і образу, і сльози... 
Тільки б знову іти через гать. 
Тільки б слухать твій голос чудовий. 
Тільки б очі твої цілувать. |2 рази 

Ночі ті та гітара, й жоржини. 
Може, сняться тепер і тобі?.. 
Сині очі в моєї дружини, ч 
А у тебе були голубі. /2 Рази 
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Я пам’ятаю тії слова. 
Як ми прощалися колись. 
Ти відійшов в повстанські лави 
І ми з тобою розійшлись. 

На плече кинув автомата. 
Стиснув свій стан ти поясом... 
І ти вже був ген-ген далеко - 
Пестила тебе поглядом. 

Тебе нема, а я скучаю. 
Коли до мене ти прийдеш? 
Тебе щодня я виглядаю. 
Коли побіду принесеш? 
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Нащо, дівчино, айстри сієш, 
Як ти їх рвати не будеш? 
Нащо, дівчино, хлопця любиш, і 
Як ти з ним жити не будеш? і2 рази 

Не йди, дівчино, понад річку. 
Бо ти у неї упадеш. 
Не йди, дівчино, за повстанця, і 
Бо за повстанцем пропадеш, і2 рази 

«А я повстанця не боюся 
І за повстанця піду я. 
Тільки боюся револьвера, 
Щоб не страждала грудь моя». рази 

Чого, повстанче, сумний ходиш? 
Чому ні сміху, ні жарту? 
Чи тобі служба надоїла? \ 
Чи кінь вороний захворів? > * 

«Мені ні служба надоїла, 
Ні кінь вороний захворів, 
Тільки дівчина віддалася, \ 
тл е. 12 рази Котру я вірно так любив».3 
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Вже сонце зайшло над горою, 
А я дожидаю тебе... 
Ой вийди, послухай зі мною і 
Цю дивную піснь солов’я, і2 рази 

Вже сонце зайшло ген за лугом, 
А місяць з-за гори зійшов, 
Ой вийди, послухай, кохана, і 
Цю пісню про нашу любов. /2 рази 

Чи тямиш, кохана, той вечір, 
Як місяць чарівно світив? 
Дивився я в твої карі очі, л 
До серця свого тя тулив. /2 рази 

Тоді-то серця нас питали, 
Який же то буде вінець? 
А з наших грудей вилітали ■» 
Зітхання зболілих сердець. /2 рази 

Хоч люди давно вже поснули 
І місяць за гору зайшов, 
Ми довго в обіймах стояли - ^ 
З кохання нас хтось розбудив. /2 рази 

Нащо мене мати родила? 
Нащо мене Господь послав? 
Я вірно любив свою милу, ■» 
Та ворог мені все зламав. /2 рази 
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В ЧИСТІМ БЕЗМЕЖНОМУ ПОЛІ 

2 

яяшяш іі'миан 
аШННШ9 «тЧй (==^-1 і.... 11 £= Р=*==С= і 

& 

г о - 

С=Т’-1."Г'й» 1 1 І .І..« 1 «1 1 

г. т 'т г т Т Т ■- Уич * топе Жа- угід - но Зор ~ Жйб. 

В чистім безмежному полі 
Стрілець ранений лежав. 
Прийшов до нього вороний * 
І так жалібно заржав. /2 рази 

Стрілець, розплющивши очі, 
Глянув на свого коня: 
«Прощай, мій коню вороний, 
Я вже кінчаю життя. ’ 

рази 

Не жаль ми тих темних ночей. 
Що я в підпіллю гуляв, 
Лиш жаль ми тих карих очей, 
Що я так вірно кохав». рази 

146 



ОИ ТАМ, НА ГОРІ 

ЛССЬ. Зе. - </!Є - МС* рО - ж , /і. •ІЇШ4 

Ой там, на горі, там на високій, 
Там, де дубовий хрест стоїть, 
А під хрестом тим - зелена рожа, і 
Зелена рожа, білии цвіт. > * 

Ой то не рожа, то не зелена 
І то не рожі білий цвіт. 
То тії сльози, сльози дівочі, ^ 
Що вона плаче день і ніч. /2 Рази 

Ой там, на горі, там на високій, 
Там, де дубовий хрест стоїть, 
А під тим хрестом там стрілець вбитий, і 
Біленьким снігом прикритий. >2 рази 

Прийшла до нього миленька його 
Та й починає плакати: 
«Вставай, вставай же ти, мій миленький, 
Щось тобі маю сказати». 

«А я не встану, ти, моя мила, 
Бо я не можу вставати: 
На руках - рани, серце - зболене» 
І я тут маю вмирати». >2 рази 

/2 рази 

Як несли його та й до церковці, 
Там поставили на стілець. 
Дівчина вклякла перед престолом: 
«Благословіть нас тут, вітець». /2 рази 

«Благословіть нас, батьку і мати, 
Вся молодого родина, 
Бо я жива йду з ним у могилу^ 
Я його вірно любила». /2 Рази 
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ОЙ ЧУТИ ГАРМАТНІ СТРІЛИ 
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Ой чути, чути гарматні стріли. 
Ой чути, чути, як ревуть: 
То битим шляхом на Україну 
Полки повстанців в бій ідуть. 

На плечах кріси, в руках гранати. 
Коней за поводи ведуть... 
Як виїжджали на поле бою, 
А комуністи вже їх ждуть. 

Прощає мати рідного сина. 
Прощає брат свою сестру, 
А там прощає молодий стрілець 
Свою кохану дівчину. 

Взяв за рученьку: «Бувай здорова!» 
А з очей сльози полились: 
«Не плач, дівчино, і не журися, 
А щиро Богу помолись». 

Виїхав стрілець у чисте поле. 
Йому назустріч - вороги: 
«Ой кате, кате, ворожий кате, 
Ми тут навіки пропали». 

Гармати грають, кулі літають, 
Стрільці лягають, мов трава. 
Вдарила куля стрільця у груди, 
Він повалився із коня. 
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І полилася кров із серденька, 
Пофарбувала всю траву, 
А його друзі похоронили, 
І висипали могилу. 

І поставили хрест із берези, 
А сотник напис написав, 
Що в цій могилі спочив навіки 
Молодий стрілець - партизан. 

РУЖІ И ТЕРЕН 

Слова і мелодія Петра Болехівського-Бояна 
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Ружі й терен в гаю цвітуть, 
А люба шепче: «Ах, не забудь». 
Це не для нас ружі і гай, ^ 
Не плач, забудь, прощай, прощай. /2 Рази 

Як вийдеш ген на ті верхи, 
Споглянеш там на небозвід, 
Тоді поглянь в той темний бір, ■» 
Побачиш там лиш усміх зір. № рази 

Тоді ще раз згадай мене, 
Скажи собі: «Не верне вже!» 
Пропав навік цей гарний час, 
Коли любов лучила нас. рази 
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КОЛО МЛИНА - ЯВОРИНА 

Коло млина - яворина, зацвіла калина, 
Навчилася в саду спати молода дівчина. 

Навчилася в саду спати поміж яворами, 
Бо хотіла розмовляти помеже стрільцями. 

«Пусти мене, моя мати, в садок погуляти, 
Як запіють перші півні, йду додому спати». 

Піють перші, піють другі, курка ся кокоче. 
Кличе мати вечеряти, а дочка не хоче. 

«Вечеряй же, моя мати, що си наварила, 
Бо вже мені молоденькій вечеря не мила». 

Коня ведуть, тіло несуть, кінь голову клонить. 
За ним, за ним дівчинонька білі ручки ломить. 

Коня ведуть, тіло несуть, кінь копитом креше. 
За ним, за ним дівчинонька русу косу чеше. 
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ЧАРІВНА НІЧКА ЗЕМЛЮ ВКРИЛА 
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Чарівна нічка землю вкрила, 
Зірки на небі мерехтять. 
Всюди тихенько. Десь легесенько 
Листки на деревах тремтять... 
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А соловейко десь в ліщині 
Чудові трелі виграва. 
Своїй пташині, своїй єдиній 
Він про кохання все співа. 

Приспів: 

О, соловію, чому співать я так не вмію, 
І не зумію їй про кохання розказать. 
Ген під вишнями своїми щирими піснями, 
Ген під вишнями їй про кохання розказать. 

Весь день на тебе жду, кохана. 
Щоб розказать свої жалі, 
Свої бажання, свої страждання, 
Свої надії і болі. 

Тебе до серця пригорну я, 
Міцний цілунок нас єдна. 
Ми все забудем і слухать будем, 
Як соловей в саду співа. 

Приспів. 

О, соловію, чому співать я так не вмію, 
І не зумію їй про кохання розказать. 
Ген під вишнями своїми щирими піснями. 
Ген під вишнями їй про кохання розказать. 
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ЧОГО ТИ, ДІВЧИНО 

Чого ти, дівчино, така сумна ходиш. 
Чому не співаєш пісень? 
Чому вечорами у сад не виходиш. 
Глядиш на шлях нічку і день? 

Тому сумна ходжу, що край у неволі, 
То й пісню співаю сумну. 
І в сад не виходжу, бо не маю долі - 
Мій милий загинув в бою. 

Як тяжко згадати той вечір розлуки. 
Як милий пішов до УПА: 
Палкі поцілунки і він подав руку, 
Я була весело-сумна. 

Весела тому, що до рідного війська 
Мій милий пішов, до УПА: 
Не буде вже більше гуляти голота, 
Пропаде проклята тюрма. 

Хоч милий не прийде, мене не пригорне, 
В могилі нехай спочива, 
Я плакать не буду, не буду ридати, 
Буде Батьківщина вільна. 

Тоді ми згадаєм про наших героїв, 
Я свого милого спімну, 
А тим, що упали, не злякавшись бою, 
Вінок на могилу сплету. 
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НА ЗАХІД СОНЦЕ ВЖЕ СХИЛИЛОСЬ 

Слова і мелодія Степана Карпенка 
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На захід сонце вже схилилось. 
Лягають тіні на поля, 
Від чого, серце, засмутилось. 
Чого ж ви, сльози, на очах? 

Чого сумуєш за весною. 
Що вже не чути солов’я? 
Чи, може, журишся за тою. 
Яку люблю і досі я? 

Глянь: ясний місяць, світлі зорі 
Жартують з небом у воді. 
Все спить: поля, ліси і гори, 
А чом же сну нема мені?.. 

Послухай, серце, не журися! 
В любов нізащо не вдавайсь, 
Згадай ти першу, схаменися. 
Нехай гука — не озовись. 
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СЕРЕД СТАРИХ ПЛИТ 
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Серед старих плит немодних знаю 
Пісню я звичайную, сумну 
І, лиш вечір прийде, я і граю, 
І співаю пісеньку оцю: 

Приспів: 

Ти будь здорова, бо вже остання наша ніч, 
Ти будь щаслива - більш не побачу твоїх віч. 
Я вже не верну. Прощай, кохана ти моя, 
І будь щаслива, а я сам піду в життя. 

Бо життя таке наше коротке, 
Все воно пройде на чужині, 
Голову покриє сивий волос, 
А у мене лиш думки одні. 

Приспів. 

І, відкривши сині очі, мрію, 
Юні споминаючи літа, 
В моїм серці милу я лелію. 
Шепчу їй на ушко ці слова. 

Приспів. 
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ПРОЩАЮСЬ, АНГЕЛЕ, З ТОБОЮ 

Слова і музика Л. Лепкого 

Ло*иірнО 

Прощаюсь, ангеле, з тобою, 
Прощаюсь, світе мій ясний. 
Бо не судилось нам з тобою 
Ділити щастя, ночі й дні. рази 

А як будеш мене шукати, 
Шукай мене серед могил. 
Там кожен камінь озоветься 
І скаже, хто тебе любив. рази 

Любив, люблю, любити буду, 
В якій не буду стороні. 
Повік тебе я не забуду, і 
Бо ангел щастя ти мені.** рази 

СОЛОВІЮ, РІДНИМ БРАТЕ 

/ •9 <? мері/ и ио 

1_і_І _1__і_і 
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Соловію, рідний брате, 
Виклич мені дівча з хати, 
Та раз, два, 
Виклич мені дівча з хати 
Та раз. 

Виклич мені дівча з хати. 
Бо маю їй щось спитати, 
Та раз, два, 
Бо маю їй щось спитати 
Та раз. 

Бо маю їй щось спитати, 
Чи не била вчора мати, 
Та раз, два, 
Чи не била вчора мати 
Та раз. 

А я мамі признаюся. 
Що з повстанцем кохаюся. 
Та раз, два. 
Що з повстанцем кохаюся 
Та раз. 

НЕ ПИТАЙ 

Слова і мелодія Сидора Воробкевича 
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Не питай, чого в мене заплакані очі, 
Чого часто тікаю я в гай 
І блукаю я там до півночі. 
Не питай, не питай, не питай. 

Не питай, чого в’яну і сохну, як квітка. 
Бо так щиро кохаю тебе. 
Ти покинув мене сиротину 
На посміх, поговір для людей. 

Не питай, бо нічого тобі не скажу я. 
Бачив ти мої сльози і сум, 
А нещирі слова та байдужі 
Не розвіють тяжких моїх дум. 
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КОЗАЧЕ, КОЗАЧЕ, Я ТОБІ НЕ ВІРЮ 

ґ* 

*/! О Л* ірмО 

Козаче, козаче, я тобі не вірю, 
Зрубав ти калину на моїм подвір’ю, 
Зрубав ти калину гиллям гиллявую. 
Зрадив ти дівчину з лиця білявую. 

Не тебе я зрадив, сама ся зрадила... 
Як я вів коника - нащо виходила? 
Як я вів коника, коня вороного, 
Нащо виносила вина червоного? 

Коня напувала, з бою виносила, 
Личко милувала, кучері пестила, 
Бо ти йшов до бою крісом воювати 
За рідну країну груди наставляти. 
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ЧЕРЕМОШЕ, БРАТЕ 
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Черемоше, брате ріднесенький, 
Місяць над тобою, місяць над тобою 
Яснесенький. 

А вода у річці хитається, 
А вода у річці хитається, 
Піду до дівчини, піду до дівчини, 
Спитаюся. 

А як мені скаже, що ти не мій, 
А як мені скаже, що ти не мій, 
Сотня маширує, а курінь мандрує. 
Піду у бій. 

Дадуть мені коня вороного. 
Дадуть мені коня вороного 
І гостру шабельку, 
І гостру шабельку 
До боку мого. 
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У САДУ РОЗКІШНА ГРУША 

У саду розкішна груша. 
Де я часто тебе зустрічав, 
Називав я тебе дорогою, 
Сизокрила голубко моя. 

У землянці засипаній снігом. 
Де я часто тебе бачив в сні. 
Твоє ім’я, у лісі перед боєм 
Вирізав я ножем на сосні. 

Якщо любиш мене, то надійся. 
Як не любиш, то так собі будь. 
Цілувати будеш ти другого, 
А про мене, дівчинонько забудь. 

Якщо любиш мене, то надійся, 
Я прилину до тебе орлом. 
Тоді вип’єм за волю України 
І за нашу єдину любов. 
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ДОВКОЛА ЛІС ШУМИТЬ 
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Довкола ліс шумить 
І ватра догоряє. 
Морози потиснули, 
Сніжок вже пролітає. 

Ми сиділи у лісі. 
Зима нам не страшна, 
Поборемо комуну. 
Проклятого врага. 

Хоч вороги лютують. 
Ми свищемо на них, 
У кадрах* ми зелених, 
Гущавах лісових. 

Як ввечері із лісу 
На засідку ідем. 
Бояться вороги нас. 
Бо смерть ми їм несем. 

ЦВІЛА, ЦВІЛА КАЛИНОНЬКА 

Цьі-ла,^ ког- ли~ -ксь, тог 14 £'Я~ ти, стег - 

Цвіла, цвіла калинонька 
Та й в’янути стала. 
Ой чого ж ти, дівчинонько. 
Прясти перестала? 

Не хилися, калинонько, 
Вітами додолу, 
Повернеться незабаром 
Твій милий додому. 

«Пішов, пішов мій миленький 
В повстанські загони». 
- Не журись, моє серденько, 
Він край наш боронить. 

Хай не плаче сестра, мати 
Дрібними сльозами, 
Буде, буде перемога 
Та й за повстанцями. 

кадрах - казармах 

162 



В КРИЇВЦІ НІЧКА ХОЛОДНАЯ 

Сиджу я в лісі під кущами. 
Бачу своє рідне село, 
В ріднім селі чути співають,. 
А в мене серденько звело. /2 рази 

В криївці - нічка холодная... 
Лягаю спати на полу... 
Чи прийде мила, чи не скаже: ^ 
«Вставай, миленький, постелю»./2 Рази 

В криївці — нічка холодная: 
Лягаю спати на часок. 
Чи прийде мила, чи не скаже: ч 
«Вставай, миленький, пий чайок». /2 рази 

Давно за північ, та не спиться. 
Снуються думи в голові: 
«Чи доживу я, чи побачу ч 
Вкраїну вільну, не в ярмі?»./2 Рази 

Стою край лісу під кущами: 
Усе заснуло, все мовчить. 
Лиш зорі так привітно сяють і 
Та в мене серденько болить. /2 рази 
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ПРОЩАВСЯ СТРІЛЕЦЬ 
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Прощався стрілець зі своєю ріднею. 
Він поїхав в далеку дорогу. 
За свій рідний край, за стрілецький звичай, і 
Йдемо в бій за свою перемогу. >'2 рази 

А вітер колише шовкову траву, 
Молодий дуб додолу схилився, 
Листя шелестить, вбитий стрілець лежить, ■» 
Над ним коник його зажурився. рази 

«Ой коню, мій коню, не стій наді мною, 
Я тим часом полежу накритий. 
Біжи, коню мій, скажи неньці рідній, і 
Що я лежу у степу забитий. * рази 

Хай батько і мати, і ріднії сестри. 
Нехай вони за мною не плачуть. 
Я в степу лежу, за ріднею тужу! * 
Чорний крук наді мною закряче». /2 Рази 

Стрілецькая слава не вмре, не загине, 
Будуть внуки про неї співати. 
Що були козаки та й за волю лягли, \ 
Тепер можемо вже їх згадати. * рази 

Ряди за рядами ідуть партизани, 
До походу гармати їм грають! 
За народную честь, за знущання і смерть | 
Вони ката усюди карають. ^ рази 
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ЗГОЛОСИВСЯ ДО ПОВСТАНЦІВ 

Слова і мелодія В. Юркевича (Юрченка) 

р о 

Зголосився до повстанців 
Та пішов із ними в ліс, 
Там прийняли мене в сотню. 
Дали шапку, дали кріс. 

Вийшов місяць із-за хмари, 
Я на стійці над яром, 
Друзі положились спати, 
Сплять спокійним тихим сном. 

Підняв очі я до неба. 
Молю Богу «Отче наш». 
Боже! Ти є Великодушний, 
Вхорони усіх Ти нас! 

І згадав стареньку матір. 
Батька, брата і сестру. 
Які тяжко проживають 
На засланні в Сибіру. 

Ліс для мене - рідна хата, 
А повстанці - це сім’я. 
Боротись до загину, 
За Вкраїну й дам життя! 
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Окопи, окопи. 
Жаль вас покидати. 
Як вас було тяжко 
В зимі будувати. 
Раз і два! 

Г / 

Чи ви, хлопці, спали, 
Чи ви в карти грали. 
Що ви Україну 
Тим ляхам продали? 
Раз і два! 

Ми вас будували 
Через цілу зиму, 
А тепер лишаєм 
За одну годину. 
Раз і два! 

Не спали, не спали, 
Ні в карти грали. 
То ми першую 
Злу команду мали. 
Раз і два! 

Першая команда 
Нічого не знала. 
Що друга команда 
Міліони брала. 
Раз і два! 
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ОИ СПЛЕЛИСЯ ФРОНТИ 

Млршоіо 
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Ой сплелися фронти, мов гадюки, 
Ой сплелися фронти всіх боїв, 
А ми в лісі вчимося науки, 
Як свій нарід повести у бій. 

Нас три сотні невченого війська - 
Будем іспити тут складати, 
Щоб німецька орда, ні московська. 
Не сміла краю потоптати. 

Ой ти, школо, повстанська школо, 
В цілім світі нема таких шкіл. 
Пишуть хлопці під буком довкола, 
На сторожі стоїть скоростріл. 

Будем битись і словом, і крісом, 
Всіх ворогів ми геть проженем, 
Щоб над Києвом, Львовом і Хустом 
Засіяв тризуб ясним сонцем. 
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А В НЕДІЛЮ РАНО 

'Помірно 

А в неділю рано, в четвертій годині. 
Приїхав Петлюра на новій машині. 

Приїхав Петлюра та став говорити: 
«Ой зле ж вам тут, люди, на Вкраїні жити. 

Чи ви, хлопці, спали, чи ви в карти грали. 
Що нашу Вкраїну вороги забрали?» 

«Ми, батьку, не спали і в карти не грали, 
А ми, молодії, нічого не знали». 

В понеділок рано, ще сонце не сходить, 
Українське військо з окопів виходить. 

Окопи, окопи, ми вас будували, 
Прийшла зла година й ворогам віддали. 

Ми вас будували через цілу зиму, 
Вороги забрали за одну годину. 
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За гори сонце заходило 
І чорний ворон закричав, 
Сльоза на грудь мою скотилась, 
Останній раз «прощай» сказав. 

Прощайте, мій отець і мати, 
Прощайте, вся моя рідня, 
Прощай, мила чорнобрива, 
Що кохав тебе три літа. 

Подайте коня вороного, 
Подайте зброю золоту. 
Нехай я сяду та й поїду 
В чужу далеку сторону. 

Чужа сторонка не рідная. 
Буде, мов мачуха мені, 
Нікому буде пожалітись. 
Мов тій безрідній сироті. 

Завезуть мене до табору, 
Там ляжу спати на долу, 
Не прийде мати та й не скаже: 
«Вставай, синочку, постелю». 

Не раз я з вечора до рання 
Ходив по рідному саду. 
Тепер я з вечора до рання 
Стою із крісом на посту. 

Не раз я з вечора до рання 
Тримав дівчину на руках, 
Тепер я з вечора до рання 
Стою із крісом на часах. 
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ЗБИРАВСЯ КОЗАК 

Збирався козак від’їжджати до бою, 
Свій край боронить від ворогів, 
Прощався з матусею дуже старою, 
Просив доглядати її. 

Матуся за сином ридала всі ночі, 
Ридала цілісінькі дні 
І плакав хтось в саду під вербою... 
То плакала мила його. 

Три роки минає, війна не кінчиться. 
Ніхто не вернувся з війни. 
Матуся на шлях виглядати ходила, 
Чекала його восени. 

Одна тільки мила весела, щаслива. 
Не жде козаченька з війни. 
З другим жартує, весілля готує, 
Сидить вишиває рушники. 

А клялась судьбою, що буде любити. 
Ніколи не зрадить його, 
Аж поки вернеться з бою додому. 
Повік не забуде його. 

Вертають з побідою лицарі слави, 
Прапор перемоги несуть, 
Ведуть своїх коней у рідну оселю - 
Назустріч їм квіти кладуть. 
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До рідної хати козак під’їжджає. 
Чомусь не виходить ніхто - 
Забиті дошками і вікна, і двері, 
Кругом кропивою заросло. 

Померла матуся і зрадила мила... 
Навіщо вертався з війни? 
Степи там политі кров’ю вірних друзів. 
Вони пригорнули б мене. 

Як смерть наді мною косу підіймала. 
Навіщо від неї боронивсь? 
За свій рідний край, за зрадливую милу, 
Як лев, з ворогами я бивсь. 
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І зійшов місяць із-за хмари, 
І всю долину освітив, 
А як освітив всю долину. 
То знов за хмари заходив. 

В долині там стоїть хатина, 
А в тій хатині три вікна: 
Там мати доню научала, 
Доня засмучена була. 

«Ой доню, ти же, моя доню, 
Ти в мене ягідка одна. 
Не жди повстанця із походу - 
Його на світі вже нема». 

І знову в хаті стало тихо. 
Не було чути голосів. 
На другий вечір для нелюба 
До ночі прала рушники. 
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ОИ ТИ, ДІВЧИНО, ти моя 

Ой ти, дівчино, ти моя, 
Нащо мене полюбила? 
Ти ж не знала, який я, ч 
Нащо мене полюбила? /2 Рази 

Москалі за мною слідять 
І зловити мене хотять. 
Як би я їм в руки впав, ■» 
То б навіки я пропав. /2 Рази 

А ми, хлопці, не даймося. 
Поки зброя ще є в руках, 
Ми стріляти на них будем, 
Хоч поляжем як один. 

/2 рази 

Гляньте, хлопці, що зробили. 
Вже стодолу підпалили. 
Дим нам очі виїдає, ч 
Життя нам ся кінчать./2 Рази 
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НАБИРАЛИ ДОБРОВОЛЬЦІВ 
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Набирали добровольців в неділеньку вранці, 
Гей, гей, гей, гей в неділеньку вранці. 

Записали у вояки вдовиного сина, 
Гей, гей, гей, гей вдовиного сина. 

За ним іде дівчинонька, дуже умліває, 
Гей, гей, гей, гей дуже умліває. 

Поливайте доріженьку, щоб не курилася, 
Гей, гей, гей, гей щоб не курилася. 

Розважайте дівчиноньку, щоб не журилася, 
Гей, гей, гей, гей щоб не журилася. 

Поливали доріженьку, де куриться курно. 
Гей, гей, гей, гей де куриться курно. 

Розважали, дівчиноньку, що журиться журно, 
Гей, гей, гей, гей журиться журно. 
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ПІСНЯ СОТНІ ОРЛІВ 

./Мар и*с і о 

Без рідної буди. 
Мов звірі - не люди, 
Бо з лісом збраталися ми. 
Втоптали кордони. 
Фронти й перепони 
Завзяті повстанці Орли. 

По світі мандруєм. 
Хоч ніг вже не чуєм, 
Бо в жилах бурлацькая кров, 
Де станем - ночуєм, 
Не спим, а мандруєм. 
Щоб ворог на нас не найшов. 

Не знаєш, де згинеш. 
Де друзів покинеш, 
А йдеш і смієшся, і б’єш, 
В кривавому танці 
Гуляють повстанці - 
За ними заграва пожеж. 

Як полем, так лісом, 
З надійнішим крісом, 
Мандруєм по ріднім краю: 
Літають орлята. 
Додзьобують ката. 
Будують державу свою! 
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ТИХИЙ ЛІС 

Тихий ліс, а біля нього шанці, 
Ніч минула в полум’ї заграв. 
Втомлені стрільці поснули вранці. 
Вартовий їх сон оберігав. 

Тихо, тихо, полем вітер віє, 
Шелестить, торкнувшися лиця, 
І несуться вдаль солодкії мрії 
Вартового, юнака-стрільця. 

Ось він вдома, вийшли сестри любі, 
Стара мати в білому платку... 
І в той час позад нього на дубі 
Пролунало збуджене «ку-ку». 

Ой чого ти закувала зрана. 
Мрій солодких перервала нить? 
Угадай, скажи, моя кохана. 
Скільки років я ще буду жить? 

Байдуже кує собі зозуля 
Рік, другий, четвертий накінець... 
І рахунок перервала куля: 
Похиливсь прострілений стрілець. 
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ЯК ЛОПАТИНСЬКИЙ З-ЗА КОРДОНУ ВЕРТАВ 
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Як Лопатинський з-за кордону 
У рідний край, у Львів 

вертав, 
Він ніс надію про повстання. 
Тоді чекістам в руки впав. 

їх вів Васильків — знав 
дорогу, 

І перший він в бою упав. 
Шуміли сосни і діброви, 
А скоростріл торохкотав. 

їх окружили на узліссі. 
Москаль кричав: «Бандьора, 

здайсь! >> 
І він стиснув в руці мавзера, 
Медвідь гранату розряджав. 

І впала Зеня край дороги 
Із криком: «Слава! Не здавайсь!» 
І впав Медвідь, а Лопатинський 
На Львів, на Львів все пробиравсь. 

Чекістам у відповідь - гранати, 
А сам заліг за яму-рів... 
Чекісти вбиті, він рвонувся 
У дальшу путь на Львів, 

на Львів. 

Він йшов три дні й три 
довгі ночі. 

Кров заливала ті сліди. 
І мерзли руки, сліпли очі, 
А ноги відмовлялись йти. 

Скоріше, друже, поспішайся! 
З піснями там на тебе 

ждуть... 
А ти знеможений остався. 
Щоб хоч ті рани завинуть. 

Треба завинути ті рани, 
Щоб не значила кров сліди... 
Та вже обскочили вовками 
І градом кулі понеслись. 

Сходило сонце за горами. 
Шаліє буря світова... 
Три дні, три ночі від кордону... 
Там Лопатинський з ран вмира. 
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В ГАЮ, ЗЕЛЕНОМУ ГАЮ 

с*м со~ ло - о - ос- тл 6 6 с°с - мн - м/ но Л>С- Сі, 

В гаю, зеленому гаю 
Чи в темнесенькому лісі. 
Там соловейко щебетав 
В соснині на узліссі. 

Не раз ішли ми через ліс 
Незнаними стежками, 
Не раз нас дощик покропив. 
Не раз я впав до ями. 

Як білий день нас освітив. 
Тоді в кущах ми стрілись, 
В трьох лавах стали ми усі 
І Богу помолились. 

«Там стійку, друже чотовий, 
А там заставу дати, 
І лісом стежка щоб пройшла... 
Всі решта клались спати». 

І ми заснули твердим сном, 
Лиш командир дрімає. 
Бо він один, як батько наш, 
Над нами співчуває. 

В гаю, зеленому гаю 
Чи в темнесенькому лісі, 
Там соловейко щебетав 
В соснині на узліссі. 
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Зайшло за гори сонце, скінчився ясний день, 
А темна ніч співала все радісних пісень. 

В ту нічку мандрували у похід юнаки, 
Веселі та бадьорі повстанці-юнаки. 

В ту нічку тиху, мертву почалася гроза: 
По голосі ворожім почалася стрільба. 

Стріляли скоростріли, нараз почувся гук 
І впав на землю вбитий з Милуш Грицько Саюк. 

Від радості навісний герман зареготав. 
Що синові Вкраїни життя він відібрав. 

Загинув молодесенький у рідному селі, 
О, друже дорогий наш, ми тужим по тобі. 

Хоч він лежав убитий, в руках його - наган, 
Все цілився стріляти у герман, у поган. 

Загинув він лиш тілом, а дух його із нами 
І далі йде за волю до бою з ворогами. 
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Ой війна, війна, ще й яка страшна. 
Мала жінка мужа — ще з війни нема. 

Не плач ти, жінко, не плач, не журись, 
Маєш дрібні діти - з ними й веселись. 

Маєш дрібні діти - з ними й веселись, 
Клякни на коліна, Богу молись. 

Ой війна, війна, ще й яка страшна. 
Мала мати сина - ще з війни нема. 

Не ридай ти, мамцю, не плач, не журись, 
Твій син на Вкраїні в окопах лежить. 

Твій син десь далеко, в окопах лежить. 
Його кров червона на грудях кипить. 

Червона та кровця на грудях кипить. 
Просить товариша, щоб його добить. 

«Друже, мій ти друже, як тя добивать? 
За тобою плаче отець твій і мать». 

Плаче отець, мати і родина вся, 
А дівчина мила за тобов вмира. 
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Та піду я дальше в глибини лісами 
Аж туди, де стежки сходяться ярами. 

Під хрестом з берези - спільна там могила, 
А в ній спочивають стрільці Беркута. 
Він посередині - з вірними друзями, 
Біля нього лежить брат вірний дружини. 

На хрест я віночок виплету з блаватів, 
У стіп покладу я волошків і маків. 
Знаєш ти, курінний, хто це передав? 
Кому ти у серці навіки зістав! 
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- Бабусю, бабусю! 
Чого тебе ніччю 
У ліс занесло аж сюди? 
- Не знаю, синочку, не знаю, молодче. 
Іду та не знаю куди. 

- А звідки ж ти родом? 
Чому ти, старенька, 
В хатину свою не ідеш? 
- До тла погоріло село моє рідне 
І хати ти вже не знайдеш. 

А де ж є дідусь твій, 
Куди він подався? 
Де діти твої, де сини? 
- Над дідом, дочкою гранат розірвався. 
Синів постріляли кати. 

Ночами і днями 
Блукаю самітна. 
Шукаю притулку і сна. 
Сьогодні я рада, сьогодні щаслива. 
Бо вас, бо героїв знайшла. 
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За городом, за лугом 
Ходить жовнір за плугом, 
Оре ниву не свою, 
Добре, що в своїм краю. 

Оре ниву і тужить: 
«Хто родині послужить? 
Хто їй зоре і пожне. 
Як не стане і мене?». 

Сонце гріє так мило. 
Світ як злотом накрило. 
Лиш здалеку громи б’ють. 
Людям жити не дають. 

«Станьте, коні вороні, 
Бо є ями в загоні 
І могили на межі... 
Ще й до того не чужі... 

Я ті ями загою 
І слід щезне по бою. 
Тут пшениця поросте, 
Синій блават зацвіте». 

МОЛОДИЙ ДУБОЧКУ, ЧОГО ПОХИЛИВСЯ 

Молодий дубочку, чого похилився? 
Стрільчику січовий, чого зажурився? 

Стрільчику січовий, чого зажурився? 
Чи коні пристали, чи з дороги збився? 

Коні не пристали, з дороги не збився. 
Без щастя, без долі на світ народився. 

Молодий дубочку, чого похилився? 
Стрільчику січовий, чого зажурився? 
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ОЧЕРЕТ МЕНІ БУВ ЗА КОЛИСКУ 
(народний варіант) 
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Очерет мені був за колиску, 
В болотах я родився і зріс. 
Я люблю свою хату поліську... 
Я люблю свій зажурений ліс... 

А поліське похмуре болото - 
Пів-Полісся вода залила... 
Тільки де-не-де хутір самотній, 
Тільки де-не-де клаптик села. 

Хоч у злиднях живемо, у бруді, 
Та привілля яке по весні. 
Коли виставиш вітрові груди 
І летиш, і летиш на човні. 

А вода і хлюпоче, і плаче. 
Захлинається в лютій злобі. 
Ну, скажіть, в кого серце гаряче. 
Як весну по весні не любить? 

І укриють безкраї простори 
Білокурі чайки і човни... 
Тільки слухай, як води говорять 
В буйнім засвіті свята весни. 

І не дивно, що любимо змалку 
Буйну воду і буйні пісні... 
Наше серце - це серце рибалки, 
А життя наше - книга борні... 

Очерет мені був за колиску, 
В болотах я родився і зріс, 
Я залишив цю хату поліську 
І пішов воювати у ліс. 
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Очерет мені був за колиску, 
В болотах я родився і зріс. 
Я люблю свою хату поліську... 
Я люблю свій зажурений ліс... 
Що там тропіки, 
Що там пампаси? 
Загляніть-но у пущу до нас!.. 
Я оддав би за неї одразу 
І Тібет, і Урал, і Кавказ... 
А поліське похмуре болото? — 
Пів-Полісся вода залила... 
Тільки де-не-де хутір самотній, 
Тільки де-не-де клаптик села. 
Хоч у злиднях живемо, у бруді, 
Та привілля яке навесні. 
Коли виставиш вітрові груди 
І летиш, і летиш на човні. 
А вода і хлюпоче, і плаче, 
Захлинається в лютій злобі, 
Ну, скажіть, в кого серце гаряче. 
Як весну повесні не любить? 
І укриють безкраї простори 
Білокурі чайки і човни... 
Тільки слухай, як води говорять 
В буйнім заспіві свята весни. 
Тільки слухай, як хвилі 

хлюпочуть, 
Як нестримна повідь гуде: 
Зайвий рух - і за обрій заскочиш. 
Зайвий рух - і навік пропадеш. 
А коли зарегоче негода - 
О, тоді не кепкуй із води... 
Як для неї, чортяки, не вгодиш - 

Слова Дмитра Фальківського 

Ох, зазнаєш же, брате, біди. 
І втікаєш тоді якомога. 
Щоб скоріше на берег з човном. 
Бо ні віра в могутнього Бога, 
Ні чорти не поможуть все’дно. 
Покрутить тебе, поповертить, 
Зажене, де й Макар не бував: 
Не одного закрутить до смерті. 
Не одна пропаде голова. 
Проковтнуть сивовусі тумани 
В свою пащу тебе і човна. 
І ніколи, ніколи не встанеш 
У болоті із глейкого дна. 
А на ранок, як сонце прогляне, 
Як затихнуть горласті вітри, — 
Тільки хвилі гудуть неустанно 
Й ряботинням болото ятрить. 
Та на березі ходить, блукає 
Півсела, заглядаючи в синь. 
- Ну, а може, таки приблукає 
На човні чоловік, або син. 
А пізніше: плачі, голосіння... 
А пізніше: жалоба в селі. 
Не один... не один на колінах 
Лає Бога святого без слів. 
Так гартує природа до бою 
Нас із самих малесеньких літ. 
І живемо, як вміємо жить. 
І не дивно, що любимо змалку 
Буйну воду і буйні пісні... 
Наше серце - це серце рибалки, 
А життя наше - книга борні... 
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О. Нижанківського 

Спі&уїе, помірно 
—------ --^ 

■—:*-і —к-—іг— “4—Я—*ггт ■~.-г-К [ -К-£-Ь-- V. " Х-З-4 * - У г -г-»—в-п--±*-1-п-Ф-: - к ц* Л* *г _Е-Л---І—— —и-»—-лі-1 В мГ-яг-*-■ —-г-г м _ Р __п ж._П_ _і_а_я_’.ш.- -к 
1 ^-7-Р-р '’* т 7 Г Т р у р Р И 

<3<*-сгп~ Л*о п 'іС - мі; то- бог - ри- илі А4 € - /} &а- зсо- ~$аоі- мо Нс^р~ 

-ХІ—1_у-.- .  ______.____1_Ь_к__ 

-.■і-. Х-Ф. 7 1 Р і Ч_ ГІ 1 і'— 
&Ц на са~ сер- *: 

—:-ті-К-І—1 

І 1 * 4? У- 

$а~ елі- 6аа-л<о ліс- 

4. & ~-~ й і ~ 

+4---Р.у- - 

ні, тО - 6а- 

X—-N-Ь- 

4=^4- ^ 
ри - %44! л<0- 

*ТТ»| 'Т7^ 
/ 9 **** Р** “ 

! 1 
1&Л4, на ра - д ІстЬ *&/м- 2 иЬ ̂

.Iі. 1 
' "і. 

Заспіваймо пісні, товариші мої. 
Заховаймо журбу на самім серця дні. 
Заспіваймо пісні, товариші мої. 
На журбу ворогам, на радість Вітчизні. 

Скиньмо смуток з душі, любі товариші. 
Заспіваймо пісні на розраду собі. 
Заспіваймо пісні, товариші мої, 
На журбу ворогам, на радість Вітчизні. 

Пом’янім Тараса, славного Кобзаря, 
Що так довго терпів за свій люд від царя. 
Заспіваймо пісні, товариші мої. 
На журбу ворогам, на радість Вітчизні. 

Та згадаймо дивну нашу бувальщину, 
Наших славних борців за рідну Вітчизну. 
Заспіваймо пісні, товариші мої, 
На журбу ворогам, на радість Вітчизні. 
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Чом так сумно, невесело 
По всій нашій Вкраїні? 
Покидають наші села 
Наші хлопці молоді. 

Покидають рідні села. 
Покидають родину, 
А самі йдуть шукати 
В темні дебрі хатину. 

В тій хатині невесело. 
Кругом неї тишина - 
Вивезли мені родину, 
Я остався сирота. 

Україно, Україно, 
Ти вмиваєшся в крові. 
Та й за тебе, Україно, 
Мучимося у лісі. 

Приснився сон дивненький. 
Що я дома ночував... 
Пробудився - а я в лісі... 
Ще й сумненько заспівав. 
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Сирота мандрує на схід воювать, 
Він б’ється за Вкраїну, за свій рідний край. 

Б’ється він, воює, кров він пролива, 
А дівчина удома слізоньки втира. 

Десь свиснула куля козакові в грудь. 
Привезли на захід, у шпиталь кладуть. 

Як прийшла до нього дівчина його 
І плаче, й ридає, жалує його. 

Взяла пригорнула його сироту: 
«Ой доле ж моя, доле, сиротою вмру». 

186 



ЗАЖУРИЛАСЬ УКРАЇНА 

г* 

«Д 0 4*/р ПО 

^ і—- - 1. Р р фф= =*= р=й= г/лм ігяшяг'шшшт -Ф- 

- .ч з-г і.-р М . ^ 1 г . т—1 Г ' : [; Ч 
П >0/77 6 &о - ро~ гм кро& на, - ро - } не ли> - ждгпб на, - ҐК4 - пи*ЄЬ‘ 

Зажурилась Україна, 
Як же не журитись — 
П’ють вороги кров народу. 
Не можуть напитись. 
Осінь тиха, вечір тихий, 
В небі зорі сяють, 
Йдуть повстанці в село Урмань, 
Про лихо не знають. 
Йдуть повстанці в село Урмань, 
Про лихо не знають, 
Що за тином ліщиновим 
Сексоти чекають. 
Йдуть — чекають вони того. 
Щоб когось убити. 
Щоби руки у повстанській 
Крові замочити. 
Йдуть повстанці кроком смілим 
Біля місця того... 
Раптом куля розриває 
Серце кошового. 
Було чути один постріл, 
І більше не чути... 

Зажурилися повстанці: 
«Чий стріл може бути?» 
Освітила їх ракета 
І знов погасає — 

В страшних муках край дороги 
Друг Бір помирає. 
Повій вітре, повій буйний. 
Дай дівчині знати, 
Хай приїде моя мила 
Мене поховати. 
А ще вітер не повіяв. 
Дівчина вже знає, 
А вже ворог тіло друзів 
В район забирає. 
Поскладали біле тіло 
На сани, на сани 
Та й повезли біле тіло в місто 
Бережани. 
Поскладали біле тіло 
На купи, на купи. 
Аж приїхав кат червоний 
Рахувати трупи. 
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У Саджівці, Бережівці*, 
Сильна битва була — 
Не одна там стара мати 
Сина ся позбула. 
Січа вбили. Січа вбили, 
Малину зранили. 
Став Малина утікати. 
Щоб не здогонили. 
Став Малина утікати, 
Рятунку шукати — 
Дав молодій дівчиноньці 
Рани завивати. 
Вона рани завила, 
Положила спати, 
Сама сіла край віконця 
Вісточку писати. 
Заглянула у віконце — 
Вже сонечко низько: 
«Вставай, вставай, Малиночку, 
Вже москалі близько». 
Встав Малина молоденький 
Та й думу думає — 
Утікати він не годен, 
Що робити має? 
Утікати він не годен. 
Що робити має? 
Із пістоля стального 
Сам себе стріляє. 

* Саджівка, Бережівка - урочища біля села Топорівці Городенківського району 
Івано-Франківської області. 
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А мій миленький, десь там за лісом, 
А мій миленький, десь там за лісом, 
Склонив голову і ходить з крісом. 

А мій миленький, він є героєм, 
А мій миленький, він є героєм. 
Іде до бою із цілим роєм. 

А мій миленький, при сотні „Ема”, 
А мій миленький, при сотні „Ема”, 
Іде до бою, б’є з еркачема. 

А мій миленький горілку й мед п’є, 
А мій миленький горілку й мед п’є, 
Іде до бою і емгеба б’є. 
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НА ПРОЩАННЯ З ДРУГОМ ДОВГО ГОВОРИЛА 

С три /и<* НО 

На прощання з другом довго говорила, 
І дивилась сумно в очі голубі. 
Прощавай, мій друже, будь здоров, мій милий, 
Я на спомин хустку дарую тобі. 

Якщо підеш, друже, в бій із москалями. 
Як тя пуля ранить поміж козаками. 
От тоді, мій друже, ця біла хустина. 
Так загоїть рану, як моя рука. 

Котяться машини, гуркотять гармати 
І сталеві птиці летять у розмай... 
Якщо, милий друже, з ворогом стрінешся, 
Білої хустини ти не підіймай. 

Притули до рани, а потім кроваву 
Хустку, наче прапор, піднеси вгору. 
Хай по світі лине слава України, 
Слава про повстанців незломних в бою. 
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ЧИ ТО ГРІМ ГРИМИТЬ 
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Чи то грім гримить. 
Чи вода шумить? 
Машерують наші добровольці, 
Аж земля дуднить. 

Ой дуднить земля 
На усі поля, 
На всю нашу славну Україну 
По самі моря. 

А моря гудуть, 
Вістку подають: 
«Гляньте, зорі, глянь же, ясне сонце, 
Куди вони йдуть». 

Ой ідуть вони 
Крізь ліси, лани, 
Вийди, вийди, мила-чорнобрива, 
Ручкою махни. 

Махни ручкою 
Над головкою. 
Візьму тебе за тую рученьку, 

Як не вмру в бою. 
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Шуміли сосни і діброви, 
Як я ішов у темний гай. 
Сльоза мені на грудь скотилась, 
Останній раз сказав: «Прощай!» 

Прощай, дівчино-красолице, 
Бо я вже іду на війну. 
Хто знає, чи коли поверну 
Ще раз в родиноньку свою. 

Колись я випив склянку меду 
І йшов в садочок погулять. 
Тепер я вип’ю склянку чаю 
І йду в окопи ночувать. 

В окопах нічка холодная, 
Лягаю спати на часок. 
Не прийде мила і не скаже: 
«Вставай, миленький, пий чайок!» 

В окопі нічка холодная. 
Лягаю спати на землю. 
Не прийде мила і не скаже: 
«Вставай, миленький, постелю!» 

Колись я з вечора до ранку 
Тримав дівчину на руках. 
Тепер я з вечора до ранку 
Стою із крісом на плечах. 
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Прощай, село, прощай, родино, 
Бо я, напевно, вже не повернусь. 
Я покидаю тебе, Вкраїно, ^ 
Останній раз ще подивлюсь. /2 рази 

Проходить час, мов хвиля в морі. 
Вітер злегенька сон колихав, 
В садах вишневих на Україні і 
тт „ /2 рази 
Де соловейко пісні співав. * 

Сонце зайшло, все потемніло, 
Зорі сіяли ген у далині. 
Свій срібний промінь лили на землю. 
Пахли, росились квіти в гаї. рази 
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ВІЄ ВІТЕР 

/V 
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ВІЄ вітер, ВІЄ буйний, 
Аж дуб похилився. 
Скажи, скажи, козаченьку. 
Куди ти пустився? 

} 2 рази 

Чи ти йдеш в Туреччину 
Братів визволяти? 
Чи ти їдеш на Вкраїну 
Слави добувати. 

/2 рази 

Я не їду в Туреччину, 
Ані на Вкраїну, 
Від могили до могили, 
Соколом полину. 

/2 рази 

Полину я до могили, 
Приляжу, 
Батькам нашим 
Всю недолю розкажу. /2 рази 

Розкажу я всю недолю, 
Наше лихоліття, 
Та й скажу їм: ^ 
«Нас сердечно поблагословіте. рази 

Благословіть, благословіть, 
У чистому полі, 
Ми чужої не бажаєм. 
Лиш своєї долі» 

} 2 рази 
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Доля 3 мене все глузує. 
Серце рветься в далечінь, 
А дівчині все байдуже, (2) 
Що я терплю важкий біль. 

Полетів би серед ночей 
Соловейком заспівать, 
Випить красу з синіх очей, (2) 
А тоді — хоч помирать. 

На широкому блакиті 
Я пестив тебе ніжну. 
Мов царівну в оксамиті, (2) 
Колихав тебе одну. 

Як засяє світ любов’ю, 
Прийде гарна знов весна, 
І полинуть на Вкраїну (2) 
Сині очі і краса. 
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Місяцю зоряний, скоріше погасай! 
Вийди, коханая, до мене в темний гай. 

А я виходила, ще й дивувалася. 
Милого забрали, а я осталася. 

Забрали милого тяжкії вороги, 
А я не бачила, куди його вели. 

Повели милого попід калиною, 
А я лишилася з малов дитиною. 

Повели милого попід берегами, 
А я заплакала гіркими сльозами. 

Повели милого попід тополею, 
А я заплакала над своєю долею. 

Місяцю зоряний, скоріше погасай, 
Більше не вийду я до милого в гай! 
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Бувай здоров, коханий мій. 
Бо я іду в дорогу. 
Розвіється китиця мрій 
Без тебе дорогого. 

Надія, мов вишневий квіт. 
Розвіється вітрами, 
А я піду в далекий світ 
Незнаними шляхами. 

В повітрі котяться дими. 
Машина вже готова. 
Приїдь, коханий, пригорни 
І поцілуй без слова. 

Бо, певне, я не повернусь... 
Ти не вдавайся в тугу. 
Бувай здоров, коханий мій... 
...Ти, може, знайдеш другу. 

Дзвіночок дзвонить дзень-дзень, 
Машина вже готова, 
Не вчую більш твоїх пісень, 
Не вчую ані слова. 

І в глибину твоїх очей 
Я більше не загляну - 
Далеко від твоїх грудей 
На чужині зів’яну. 
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ПОКИДАЮ Я РІДНУ УКРАЇНУ 
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Покидаю я рідну Україну, 
Покидаю я рідную мать, 
А сам піду, нещасний хлопчина, 
Аж десь там на позицію страждать. 

І дадуть ми тяженького кріса 
І наказ - ворогів побідить, 
І прийдеться мені, молодому, 
Аж десь там головою наложить. 

Відірве мені руку або ногу, 
І на марах мене понесуть, 
І за тії страждання і муки 
Хрест дубовий на грудях положуть. 

І останеться в полі могила, 
А над нею - лиш зорі ясні, 
А дівчина моя чорнобрива 
Буде плакати ночі і дні. 
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А ХТО ХОЧЕ ВОЮВАТИ 

А хто хоче воювати 
До УПА нехай іде. 
Кращих друзів й командирів 
Він у світі не найде. 

Приспів: 

У повстанцях добре є, 
Все лісами ходиться. 
Часом трохи і боїться. 
Та це все ніщо. 

Ми в цивілю панували, 
Грошей скільки хоч було, 
А тепер це все пропало - 
Вже зробили з нас військо. 

Приспів. 

Нас дівчата наші люблять — 
Кращих в світі не знайдем, 
Бо у бою завжди сміло 
Ми на ворога ідем! 

Приспів. 
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Тучі та завої в степу далекім, 
Стукнула кіннота копитами в діл. 
Вдарили гармати, перша куля, брате, 
В груди безталанному мені. 

Серед злої ночі мої карі очі 
Круки та ворони розклюють. 
Кучері шовкові, кості козакові 
Бур’яном, травою заростуть. 

Командир спитає, список зачитає, 
Єсть у нього хлопці, я їм не рівня. 
Шкода України, шкода моїх рідних. 
Матері старої та вороного коня. 

Мила посумує, з іншим пожартує. 
Кості мої зтліють у сирій землі. 
Ось і вся пригода! України шкода. 
Сонечка на небі і кохання на землі. 
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Ніл Хасевич. До спогадів. Малюнок. 4. 02.1945 р. 
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ЇХАЛИ ПОВСТАНЦІ З ПОЛЯ 
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їхали повстанці з поля, 
Така вже повстанська доля. 
Та й пристали коло млина, 
Вийшла дівка, як калина. 

Мельника більш не будили, 
З красунею говорили: 
«Скажи, дівонько вродлива, 
Чи підеш ти за Гаврила?» 

«Не хочу я Гаврилонька. 
Була б бідна головонька. 
Мій миленький в борах ходить 
Сотню стрільців у бій водить». 

Тому хочу вам сказати: 
«Хлопцями не торгувати! 
Дівча очі й серце має - 
Собі пару пошукає». 

НЕ ПЛАЧТЕ, НЕ ЖУРІТЬСЯ ВИ, ХЛОПЦІ-ЮНАКИ 
ОК&Р т / бли бо 
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Не плачте, не журіться ви, хлопці-юнаки, 
Бо незабаром прийде ще бранка на дівки. 
Розберем всіх до нага, як Єву у раю, 
І так їх попровадим перед комісію. 

Котра дівчина гарна і легка, мов той птах. 
То та буде служити напевно в літаках. 
Якщо хто буде важить сто кіля із дівчат, 
То та піде служити до танків і гармат. 

Котра дівчина гарна, а не в порядку все. 
То та дістане книжку, а в ній велике «Фе». 
Розберем всіх до нага, як Єву у раю, 
І так їх попровадим перед комісію. 
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Як настала доля чорна, та доля чорна, та гей! 
На Вкраїні мелять жорна, та мелять жорна, та гей! 

Приспів: 

Приказ строгий: «Жорна здать!». 
Там ходять з торбинами, насипають кулаками, 
Крутять жорна вправо, вліво, щоб їсти ся не хтіло, та гей! 

Приспів. 

Пише Сталін до Гітлера, та до Гітлера, та гей! 
Мелять жорна, як холера, та як холера, та гей! 

Приспів. 

Гітлер йому відписує, та відписує, та гей! 
Що всі жорна конфіскує, та гей! 

Приспів. 

Як приїхав ляндвід грубий, та лянд грубий, та гей! 
Та й за жорна вибив зуби, та вибив зуби, та гей! 

Приспів. 

Як мадяри наступали, та наступали, та гей! 
Україну зграбували, та зграбували, та гей! 

Приспів. 

Батьку Сталін, дай нам мила, та дай нам мила, та гей! 
Бо вже воші мають крила, та мають крила, та гей! 
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Зголосився комар до повстанців, гей. 
Щоб кусати москалів-голодранців. 

Тук-стук, в лісі вже гук! Кують зброю, гей, 
Комареві Кусаю під горою. 

Ой та виліз комар аж на дуба, гей, 
Чи не вийде із села муха люба? 

Ой вже рух у селі коло мосту, гей, 
Взяли муху, завели до колгоспу. 

Затрубіли трубачі: «Ну ж, до зброї, гей!» 
Позлітались комарі - цілі рої. 

Позлітались комарі рятувати, гей, 
Комареву мушку-душку визволяти. 

Гу-гу-гу, загуло, ще й заграло, гей. 
Утікають москалі, як попало. 

Утікає москалів ціла рота, гей, 
Погубили галіфе на воротах. 

Утікають москалі, ледве дишуть, гей. 
Вже нам муху до колгоспу не запишуть. 

Слава, слава комарю-лицарику, гей. 
За побіду, за відвагу превелику. 

І ми враз затягнім пісню, друзі, гей. 
Та про славу комарину в темнім лузі. 
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ЯК БАГАТО ЖІНОК У СВІТІ 

цхлиЛо 

Як багато жінок у світі, а мужчин - немного, 
Кажуть, що вже припадає двадцять на одного. 
Куди глянеш - всюди жінка, мов гриб по дощі! 
Одинокий тільки вихід - гарем завести! 

Приспів: 
Ах, гарем - це чар душі і тіла. 
Ах, гарем - це мрія всіх мужчин на світі. 
Ах, гарем - це рожі цвітка зріла... 
Колись вкінці заведуть в нас гарем! 

Рік за роком, мов день за днем, як потік пливе, 
Мужчин стає щораз менше, жінок більше все, 
Аж вкінці до того прийде, про це, дівча, знай. 
Що дістанеш тільки хлопця, лиш вийдеш у гай. 

Приспів. 

Куди глянеш - всюди жінка просить тебе вмент: 
«Як не прийдеш Грицьку, Петре, зроблю тобі смерть!» 
Що то вже на світі стало? Сам не знаю я... 
Чи то, може, Бог карає, чи клята війна? 

Приспів. 
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ОИ МІЖ СПАСОМ І ЛУГАМИ 

Л ол* ір к о ю ж о^ан) 

Ой між Спасом і Лугами бій великий стався - 
Більшовицький батальйон в засідку попався. 

Два курені партизанські - Журавлі і Довбуш - 
Воювали цілий день, воювали добу. 

Не здавались комуністи до пізньої ночі — 
Вистріляли всі патрони, витріщили очі. 

Командир їх мусив в вечір білий флаг підняти - 
Віддав вісім кулеметів і п’ятсот гранатів. 

Розібрали комуністів до білого тіла... 
Утікали комуністи аж земля гуділа. 

А курінні командири дістали похвалу, 
І по всьому Підкарпаттю полинула слава. 

Заспівали партизани - пішла луна гаєм! 
І донині Підкарпаття про цей бій співає. 

ОИ НА ГОРІ ЖЕНЦІ ЖНУТЬ 

Жбаіо 

Ой на горі женці жнуть, (3) 
На долині баби труть. 
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Одна баба, як натерла, (3) 
Взяла в мішок та й поперла. 



Не йди, бабо, долиною, (3) 
Здибаєшся з головою. 

Пішла баба чистим полем, (3) 
Здибається з участковим. 

«Я не скажу, куди йду, (3) 
Не покажу, що несу. 

Несу жито і горох, (3) 
Не покажу, хоч бись здох!» 

Взяли бабу до контори, (3) 
А пшеницю - до комори. 

Голова каже: «Судити». (3) 
Бригадир наш: «Відпустити. 

Як ми будем всіх судити, (3) 
Хто на нас буде робити? » 

І так далі, і так далі, (3) 
Сидить баба в криміналі. 

Сидить баба в УСП, (3) 
Чоловік їсти несе. 

Каже: «Бабо, на, жери, (3) 
Більш в колгоспі не кради!» 

«А я крала й красти буду, (3) 
Бо так роблять усі люди! 

Мала м поле, мала м віз, (3) 
Тепер маю коксагиз. 

Мала м воли і бички, (3) 
Тепер маю бурячки. 

Мала м масло, мала м сир, (3) 
Тепер маю комбіжир. 

Мала м мешти, чобітки, (3) 
Тепер маю шляпачки». 

ДО КОЛГОСПУ СТЕЖКА ПРОСТА 
(на мелодію «Ой на горі женці жнуть») 

До колгоспу - стежка проста, (3) 
А з колгоспу — косяком. 

До колгоспу йшла в чоботях, (3) 
А з колгоспу - босяком. 

їде Сталін на корові, (3) 
Каганович - на бику. 

Куда їдете, гражданє? (3) 
На Вкраїну по муку. 
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Там, у Москві, у палатах, у Кремлі 
Сидить, мислить батько Сталін ночі й дні. 

«Ох ти, Ленін, мій соколе, чом ти вмер, 
Хто ж врятує від заглади СССР? 

Ох як тяжко в Україні панувать! 
Ой не можу бандерівцям ради дать». 

Гей почув це польський зрадник Осубка, 
Прилітає із Берутом до Кремля. 

«Батьку Сталін, ясне сонце, соколю, 
Пішли мені спецотдєли і зброю. 

Ох дай поміч комуністам у Польщі! 
Вже рік ллється кров червона по Сяні». 

«Гей рад би я тобі, синку, поміч дать, 
А хто буде мою владу захищать? 

Ой не сплю я вже безпечно у Кремлі - 
Ворогів я маю всюди, ще й в Москві...» 

Дав для Польщі зброю, гроші «старший брат». 
Та й вернувся той Осубка дуже рад. 

Гей повстанців, славних хлопців сміх бере — 
Ще пізнають Кремля блазні, хто ми є. 
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ЇХАВ Г1ТЛЕР НА ВІЗОЧКУ 
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їхав Гітлер на візочку 
Та й не оглядався. 
Щоб вісь йому поламалась, 
Він не сподівався. 

«Фашистівська кобил яко, 
Чого ж ти пристала? 
Через тебе, Мусоліні, 
Вісь мені пропала». 

Сидить бідний Мусоліні 
Та й думку думає, 
Королеві віддав владу, 
Сам Гітлера має. 

«Ах ти, Гітлер, ти, чортятко, 
Щоб ти провалився! 
Через тебе я на старість 
У дурні пошився». 

У Лондоні ляхи мріють 
З ними воювати, 
Бо «од можа аж до можа» 
Хочуть «Польску» мати. 

«Ах ти, Юзик, Генрих, Франек, 
Польська з мертвих стане - 
Ми зробіми єще кедись 
Огромне повстане». 

Під Москвою сидить Сталін 
Та й чогось надувся. 
Певно тому, що пан Рузвельт 
Задком повернувся! 

«Ох горе мені з вами, 
Мої комуністи, 
Як не дасть нам Рузвельт хліба, 
Що будемо їсти? » 

У Берліні бідний Гітлер 
Почав помишляти. 
Бо вже більше не прийдеться 
Та й фюрерувати. 

«Ой «шаде», що то буде, 
Як то проживати? 
Треба знову клоччя брати 
Й стіни малювати». 
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ВИСЛАВ СТАЛІН СВОЇ ДІТИ 
Слова сотника «Тараско» 

Вислав Сталін свої діти на західні землі 
Просвіщати всі народи, щоб не були темні. 

Приспів: 

Раз, два, три, чотири - лізуть до комори. 
Старі скрині розбивають - шукають «бандьори». 

Налетіли комуністи в наші рідні гори — 
Забирають сало, м’ясо, лізуть до комори. 

Приспів. 

Поганяють по всіх селах, мов чорти скаженні. 
Потім їдуть до хозяйки по кури смажені. 

Приспів. 

Та як прийшли на подвір’я - «бандьори» шукають. 
З-під корови, з-під свинячок гної викидають. 

Приспів. 

А сталінських козолупів всі звірята знають. 
Навіть кури й каченята криївок шукають. 

Приспів. 

Як заходять до хазяйки: «Дай, хозяйко, кушать!» 
Курку з квасним молоком жеруть, всі аж ся душать. 

Приспів. 

Прийде стрибок до хозяйки, скриню розбиває 
І в малому перескринку «бандьори» шукає. 

Приспів. 

А «бандьора» не дурненький в скриню ся ховати 
І такому шміракові дати ся злапати. 
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Приспів. 

А як знайде в скрині бритву, в кишеню ховає. 
Каже: «Сто бандьоровка». І з хати втікає. 

Приспів. 

Обграбують усі села, їдуть до району, 
Кажуть: «Везуть торбу бульби й літру самогону...» 

Приспів. 

А як їм прийдеться стріти й справжніх повстанців, 
То без торби, що є сили, зникнуть голодранці. 

ХОДИТЬ, ХОДИТЬ БАТЬКО СТАЛІН БЕРІЖКОМ 
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Ходить, ходить батько Сталін беріжком. 
Підганяє Україну батіжком: 
«Іди, іди Україно, в комуну, 
А пізніше ти поїдеш в Колиму». 

Буде тебе старший братик научать. 
Як в колгоспі много років працювать. 
Віддавати всі маєтки у Москву, 
А самому пухнуть, в’януть з голоду. 

Працюй, працюй у колгоспі ніч і день, 
Вони тобі порахують трудодень. 
Чи ти голий, чи голодний - все співай. 
Великого сталінчика прославляй. 

Аж нарешті рай совєтський усі б’ють, 
Всю комуну з України проженуть. 
Прийде воля, краща доля всім братам 
І загибель нашим лютим ворогам. 
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СЛУЖИВ СТРІЛЕЦЬ ПРИ СОТНІ 
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Служив стрілець при сотні. 
Мав років двадцять три — 
Зустрів він там дівчину. 
Що несла пироги. 

Приспів: 
Ой чула, чула, чула, 
Ой чула, чула ти. 
Зустрів він там дівчину. 
Що несла пироги. 

Дівчино моя мила, 
Ти знаєш мої сни. 
Ти знаєш, що я люблю 
Із сиром пироги. 

Приспів. 

Пішли вони на стежку 
І сіли в бур’яни. 
Дівчина його гладить, 
А він їсть пироги. 

Приспів. 

В кущах зашелестіло - 
Неначе вороги 
Стрілець схопив папашку. 
Подався в терени. 

Приспів: 

Прибіг стрілець до сотні 
І крикнув: “Вороги!” 
Рятуйте ту дівчину, 
Що несла пироги. 

Приспів. 

Пішла сотня в атаку. 
Розбила ворогів, 
Відбила ту дівчину 
Й макітру пирогів. 

Приспів. 
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ТАМ У ЛІСІ ПІД КУЩАМИ 
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Там у лісі під кущами 
Дер я яму пазурами. 

Приспів: 
Чум бай-рам, чум бай-рам, 
Дер я яму пазурами. 

Землю з ями я виносив. 
По крутовинах виносив. 

Чум бай-рам, чум бай-рам, 
По крутовинах виносив. 

І в дірі я примостився. 
Так як лис, в норі, скрутився. 

Чум бай-рам, чум бай-рам. 
Так як лис, в норі, скрутився. 

В животі кишки марш грали. 
Бо собаки хліб украли. 

Чум бай-рам, чум бай-рам. 
Бо собаки хліб украли. 

Помирився я з бідою, 
Прийшлось жити за водою. 

Чум бай-рам, чум бай-рам, 
Прийшлось жити за водою. 
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СИДИТЬ СТАЛІН В КОМИШІ 
Лесело 
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Сидить Сталін в комиші, 
Гітлер у болоті - 
Сталін грає на гармошці, 
Гітлер ріже гопака, 
Дожилася Україна: 
По сто грам - на їдака! 

Правильно, правильно, 
Совершенно вєрно! 

Українці - добрі люди. 
Хочуть волю мати, 
Україну рідну неньку 
Вміли шанувати. 
Дожилася Україна: 
По сто грам - на їдака! 

Правильно, правильно, 
Совершенно вєрно! 
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ЧЕТА КРИЛАТИХ 
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Друга чета, чета крилатих. 
Вона примір дає всім юнакам, 
Вона не любить скарг, ні жалів, 
Не любить панянок, 

не любить дам. 

Приспів: 
Булава - це провід наш. 
Булава - для юнаків. 
Табір цей є створений для нас. 
Не треба нам бабів. 

Четар Сокіл чету крилатих 
Поведе в поле нерівних боїв. 
Ми, юнаки чети крилатих, 
Повиганяєм з табору бабів. 

Приспів: 

Булава — це провід наш. 
Булава - для юнаків. 
Табір цей є створений для нас 
Не треба нам бабів. 

Бабськими рабами не будем. 
Повиганяєм військо 

в спідничках, 
Щоб не пропала наша слава. 
Стрілецька слава, слава юнака. 

Приспів. 

Булава — це провід наш. 
Булава — для юнаків. 
Табір цей є створений для нас 
Не треба нам бабів. 
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У горах Карпатах 
Почулась новина. 
Що Сталіна вродила 
Грузинськая коза. 

Приспів: 
Гей виконком і райком, 
І голодний райсполком. 
Ми вас нагодуєм 
З лика мотузком. 

А Сталін все вчився, 
Хотів стати попом, 
А на кінець сказився 
І став люципером. 

Приспів: 
Гей виконком і райком, 
І голодний райсполком, 
Ми вас нагодуєм 
З лика мотузком. 
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ПОСЛУХАЙТЕ, ЛЮБІ ДРУЗІ 
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Послухайте, любі друзі, що співати буду я, 
Буде нам всім добре жити, як скінчиться ця війна. 
Уважайте отже друзі, що скажу - це є не жарт, 
Матимемо по двадцять дівчат, як хто тільки буде варт. 

Приспів: 
Отже стріляйте вліво і вправо. 
Бийте і ріжте, та не щадіть. 
Кінчіть цю войну, кляту криваву 
І будем пити, та ще й гулять. 

Одна скаже: “Мій соколе, я на тебе чекала”... 
Друга скаже: “Уважай же, я для тебе тримала”... 
Третя знову моргне оком: “Мій милий, прийди сюди”. 
А четверта штурхне боком: “Ти цю відьму не бери!” 

Приспів. 
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НЕ СТРАШНА НАМ Є АТАКА 
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Не страшна нам є атака. 
Як є з нами наш Бурлака, 
Кожний бій є нам приємний. 
Як є з нами наш сотенний. 

Приспів: 
Гей, чи на бункри, чи на шанці, 
Гей ми у бою, мов у танці. 
Всі ми ціло вийдем з бою 
За твоєю головою. 

Як прийдеться відпочити, 
“Фасон тримай, пане брате”, 
А з дівчатами, чловєку. 
Не вдавайся задалеко. 

Приспів. 

Про дівчат ви пам’ятайте, 
Добре їх ви забавляйте. 
Щоби ворога не брали. 
Лиха їм не завдавали. 

Приспів. 

Пане брате, таки вміло, 
В селі гідно, в бою сміло. 
Щоб усі це пам’ятали, 
Як повстанці воювали. 

Приспів. 
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Над Берліном вітер віє. 
Розвіває стяг, 
А на сході Україну 
Покида вермахт. 

Приспів: 

Гей, раз, два дружно, браття, 
Заряжай і бий, 
Бий мундир рудий, зіркатий, 
Бий і голубий. 
Гей, раз, два, за ту хатину, 
За родину бий. 
За розп’яту Україну, 
За дівчину бий. 

Над Москвою хтось голосить. 
Грозить і гуде, 
Україну свата Йосип, 
А вона не йде. 

Приспів: 

Україна - мов дівчина 
Незасватана, 
Не сватайся - 
До загину не піде вона. 

Приспів. 
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Уберменшам круки крячуть 
Бережуть хрести. 
Утікай же, сибіряче. 
Ляжеш бо і ти. 

Приспів. 

Де ходили ваші ноги, 
Більше їм не йти. 
Позістались лиш дороги, 
Стежки і хрести. 

Приспів. 
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VII РОЗДІЛ 

Ніл Хасевич. Дереворит «Воля народам! Воля людині!» 
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Старенька ненька плаче, тужить, 
Дівчина плаче молода. 
Кати московські запалили 
І наші села, і міста. 

Не сам один в тюрму попався, 
Три сотні друзів разом з ним 
Сини найкращі України 
З гарячим серцем степовим. 

Забрали сина молодого, 
В дівчини милого взяли. 
Не вернеться уже ніколи, 
Кого чекісти повели. 

Криваво вранці сонце сходить, 
І в місті гомін ожива, 
Тоді чекісти починають 
Свої пекельнії жнива. 

По десять разом їх виводять. 
Мотор, як завжди, загудів... 
І ще раз: «Слава Україні!»... 
І мертві падають долів. 
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БОЛИТЬ СЕРЦЕ, БОЛЯТЬ ГРУДИ 
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Болить серце, болять груди, 
Головонька у журбі, 
Що всі хлопці по волі гуляють, 
А я сиджу у тюрмі. 

Відцурались батько й ненька. 
Відцуралися вони, 
Лише сонце в маленьке віконце 
Заглядає до тюрми. 

Загриміли в замках двері, 
Відчинилися вони, 
Під багнетом молоду дівчину 
Аж до суду повели. 

«Скажи, скажи, партизанко. 
Скажи, скажи, молода, 
Скільки наших настріляла 
Твоя твердая рука?». 

«Скільки вас я постріляла — 
Полічити не можу, 
Скільки? - мене більше не питайте, 
Я нічого не скажу». 

Прощай, Київ, прощай, Харків, 
Станіславськая тюрма, 
Я до вас вже більше не поверну. 
Не поверну більше я. 
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останній привіт тобі, мила 
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Останній привіт тобі, мила. 
З-за грат, з-за решітки я шлю, 
Бо завтра, бо завтра, дівчино, 
Ти знаєш, на що я тут жду. 

Розвіялись мрії кохання, 
Хоч, може, і, може, не всі. 
Чи тямиш слова ті останні: 
«Вкраїно, життя - лиш тобі!» 

Поїдеш в далекі табори. 
Хоч важко там буде тобі... 
А пройдуть дні горя, неволі, 
Ти вернешся знов до сім’ї. 

А я із друзями останусь 
На сторожі рідних гробів 
І духом вітатиму волю, 
Що прийде на вістрях мечів. 

А як вже народ відспіває 
Всенародне свято весни, 
Тоді, моя мила, в молитві 
Про душу мою спом’яни. 

Прохання ще маю до тебе! 
Як мати моя ще жива, 
Скажи їй, дівчино, від мене 
Такії останні слова: 

«Я, мамо, під кнутами ката 
Своєї душі не зламав! 
Хоч стали судити прокляті. 
Пощади життя не благав. 

Спокійно я ждав ті хвилини. 
Коли на розстріл поведуть. 
Ох, мамо, це все для Вкраїни! 
Не жаль мені біль цей забуть». 
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Сидів я дні, лічив і ночі, 
Вкраїни доленьку пізнав. 
Себе віддав я для Вкраїни, 
За се в кайдани я попав. 

Я ріс з двома товаришами. 
Що їх замучили кати, 
А мене ляхи засудили 
Навік до темної тюрми. 

Сиджу на кам’яній я лавці. 
Залізні ланцюги бринять. 
Не бачу світла, лиш високо 
Стальні віконця там блищать. 

Засяють сонячнії лучі 
На чорну кам’яну стіну, 
Я кличу: «Зійди, місяць ясний, 
Скажи про Вкраїну мою». 

Вже другий рік я її не бачу. 
Ніхто не скаже ніц мені, 
Я сам сиджу, за неї плачу, 
Тулюсь при кам’яній стіні. 

Згадаю, шепчу я словами: 
«Вкраїно - люба ти моя. 
За тебе не страшна могила, 
Ані досмертная тюрма». 
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Ой у садочку, та на яворі. 
Там соловейко співає. 
Гарна дівчина, як та калина, 
Свого милого прощає. 

/2 рази 

Прощай, миленький - чорнобривенький, 
Прощай, мій друже дорогий, 
Бо я без тебе жити не можу, 
Ой ти, мій орле золотий. 

/2 рази 

А авто стало, забуркотало. 
Пішли розбої в сторони, 
Дівчина плаче, аж умліває, і 
Кують нас ляхи в кайдани. > рази 

Стала дівчина під голе небо, 
Богу щиренько ся молить: 
«Забрав же, Боже, ти життя моє. 
Бо вже не прийде він ніколи». 

} 2 рази 

Вже минув рочок, другий минає. 
Милий з неволі вертає. 
Вийшла дівчина за ворітонька, | 
Свого милого питає. > 

рази 

А милий йде та й попереду 
Із друзями мову він має: 
«Втратив я, браття, за Україну, 
Усе здоров’ячко своє». 

/2 рази 
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СОНЦЕ СХОДИТЬ І ЗАХОДИТЬ 

Сонце сходить і заходить, 
А в моїй тюрмі темно, 
Вдень і вночі вартовії і 
Стережуть моє вікно. /2 рази 

ВАРІАНТ 
Сонце сходить і заходить, 
А в моїй тюрмі темно, 
Вдень і вночі вартовії і 
Стережуть моє вікно. /2 рази 

Стережіте, стережіте, 
Я вам звідси не втечу. 
Бо кайдани є тяжкії, ^ 
Я порвать їх не можу./2 рази 

Ви, кайдани сталевії. 
Ой ви, брами залізнії, 
Не порвуть вас мої руки, і 
Не поріжуть вас і ножі. /2 рази 

Соловейко, канарею. 
Ти літаєш високо, 
Перекажи товаришам, і 
Що я в тюрмі далеко. / 

рази 

Не збиткуйся, лютий враже. 
Не збиткуйся наді мнов, 
Я цю тюрму перебуду і 
І ще стрінуся с тобов. /2 рази 

Ти ще впадеш на коліна, 
Землю будеш цілувать 
І у мене МОЛОДОГО і 
Прощення будеш благать./2 рази 

Стережіте, стережіте, 
Я вам звідси не втечу. 
Бо кайдани є тяжкії, і 
Я зламать їх не можу. /2 рази 

Як повіяв буйний вітер. 
Та й настала свобода. 
Прийшли браття-українці 
Визволять мене з ярма. 

} 2 рази 

Одну браму відімкнули. 
Другу браму рознесли. 
Взяли мене за рученьки \Л т ^ (2 рази 
Та и на волю вивели. 1 

Як я вийшов з тої тюрми. 
То я ревно заплакав. 
Що найкращі свої літа | 
Я у тюрмі змарнував. / рази 

Ой лишив я сина вдома 
Коло мами рідної, 
А тепер його не пізнаю - 
Він на коні воронім. 

рази 

Він на коню вороненькім, 
Бо він стрілець січовий. 
Він боровся за Вкраїну, 
За Вкраїнський нарід свій. рази 
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ЗЕЛЕНИМ ГАМ, ПАХУЧЕ ПОЛЕ 
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Зелений гай, пахуче поле 
В тюрмі приснилися мені... 
І степ широкий, наче море, 
В далекій рідній стороні. 

А вдома жде старенька мати, 
За сином тужить по ночах, 
І сестра плаче теж в чужині, 
І цілі ночі у сльозах. 

Сниться мені, що я на волі, 
Що Україна вже вільна, 
А місто Київ - вже столиця! 
І... провалилася Москва. 

Орли гуляють по Вкраїні — 
Бандери вірнії сини. 
На наших землях знов скрізь руїна 
І тільки сняться волі сни. 
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Зелений гай, пахуче поле 
В тюрмі приснилося мені. 
І степ широкий, наче море, 
І тихий сум на чужині... 

Садок вишневий коло хати, 
Вечірня літняя пора!... 
В хаті була весела мати. 
Пісні співали нам дівчата. 

228 



Любив її і звав своєю, 
Немов ту пташечку кохав, 
В гайок, в лісок ходив я з нею, 
Пісні свої її співав. 

Поблідло личко, згасли очі, 
Надія вмерла, стан зігнувсь... 
І я заплакав опівночі 
І, гірко плачучи, проснувсь. 

Вона заплакала крізь сльози 
І, опустивши очі вниз, 
Немов шукала по дорозі 
Те, що згубила ще колись. 

Сниться мені, що я на волі. 
Що Україна вже вільна, 
А місто Київ - вже столиця! 
І... провалилася Москва. 

Але прокинувся й дивлюся - 
А я ще досі у тюрмі... 
І сам не знаю, чи діждуся 
Того, що снилося мені. 

І БУВ ТИХИЙ ВЕЧІР 

І був тихий вечір, всюди було тихо. 
До села стихенька під’їжджає лихо. 

їдуть кати злії в кожную світлицю, 
Арештують друзів за підпільну працю. 

Друзів арештують, в’яжуть назад руки. 
До тюрми саджають, дають тяжкі муки. 

По два рази денно воду доносили, 
По шість разів денно нагаями били. 

Там друзі сиділи майже по півроку, 
Поки їх покличуть слухати вироку. 

Вирок прочитали: на смерть засудили. 
Як заграв скоростріл, друзів повалили. 

«Прощай, Україно, прощай, мамо, тату! 
За підпільну працю я дістав заплату!» 

«Прощай, Україно, прощай, мамо, тату! 
Прощавайте, друзі, й ти, тюрмо проклята». 

Не одна то жертва на Вкраїні впала... 
«Слава Україні!» і «Героям слава!» 
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БУВАЙ, БО Я ВЖЕ ВІД’ЇЖДЖАЮ 

Не по е гі і їмо ю^и 

Бувай, бо я вже від’їжджаю 
В далекий край на чужину, 
І Бог Святий вже тільки знає. 
Чи я до тебе ся верну. 

А, може, я все перебуду 
І повернуся я з-за грат?!. 
А поки я ще у в’язниці, 
Нехай заступить менший брат. 

Хай ворогів не боїться. 
Нехай по правді він живе, 
Нехай він своїми руками 
Блакитний прапор підніме. 

Нехай підніме його вгору. 
Нехай побачать вороги, 
Нехай побачать тії люди, 
Котрі кували кайдани. 

Іду, іду я у в’язницю. 
Не буде співу по мені. 
Тебе благаю, моя ненько, 
Щоб не тужила по мені. 
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ЗА МУРОМ ОДЦВІЛИ КАШТАНИ 
Слова Богдана Кравціва 

Сил/но 

<леп- ськ'і їй- игЯн - к*и. ме- НІ ще *}&ао-цЯть іим £’яь- 

- Чи чуєш, Юрку? - «Чую, друже»... Як звірі простір, ми любили 
- Бували лепські гулянки... Блакиті далечі й сади, 
Мені ще двадцять зим в’язничних І хижу волю, й вовчі ходи 
Отак дзвенітимуть дзвінки. В лютні тривожні холоди. 

За муром одцвіли каштани, 
І вільний вітер залюбки 
До мене в келію заносить 
Останні білі пелюстки. 

Спалився й витлів юний липень, 
І серпень вигорів до тла, 
І літо бабине снується 
Тендітним прядивом срібла. 

Вже крильми осінь має, лине 
І вже - десь золоті гаї, 
І вже янчання журавлине 
Об грати вдарило мої. 

Над містом - ніч і шум, і гомін, 
Із снігом біла заметіль, 
І вже санковими дзвінками 
Доносить молодість звідтіль. 

І нині нам - як звірам в клітці, 
І хід розміряний у лад. 
Чотири кроки, все чотири - 
Туди й назад, туди й назад. 

Колись, як будні серце здавлять, 
І зрадить волю друг і брат, 
Я, знаю, буду банувати 
За днями, що в плетінні грат. 

За ночами суворих келій, 
Налитих померками вщерть, 
Де йдуть юнацькі роки друзям, 
Де усміхом стрічають смерть. 

Дивлюся, друзі, аж вже сниться 
Й, здається, радісно мені, 
Бо, може, й вам коли прийдеться 
Почуть з-за ґрат оці пісні. 
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прощай, холодная темнице 
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Прощай, холодная темнице. 
Останній раз в тобі сиджу. 
Прощай, коханая дівчино, 
Я завтра на розстріл іду. 

За хату буде вже могила, 
За ліжко — сирая земля, 
А спать положить гостра куля, 
Гостра куля більшовика. 

А на мою сумну могилу 
Прийде кохана дівчина, 
Скаже: «Вставай, ти мій соколе, 
Я бідна плачу тут сама». 

Не плач, не плач, моя дівчино, 
А помолись щиро Богу, 
Бо я загинув за Вкраїну, 
Вкраїну самостійную. 

На моїй високій могилі 
Та й пишно квіти розцвітуть. 
Бо я загинув за Вкраїну, 
І ти про мене не забудь. 

На моїй високій могилі - 
Червона вже калинонька, 
Вона мені всю правду скаже, 
Як воскресне Вкраїнонька. 
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СОНЦЕ НАД ЗАХОДОМ 
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Сонце - над заходом: ворон закричав! 
Молодий повстанець дівчину прощав: 
«Прощавай, дівчино! Знаєш, який час!.. 
Може, я з тобою — останній раз. 

Наша сотня завтра вирушає в бій, 
Я не знаю, мила, чи вернусь живий. 
Якщо я загину, мила, не журись, 
А за мою душу Богу помолись». 

Ці слова сказавши, скочив на коня. 
Махнув рученькою: «Бувай здорова!» 
Ой минає рочок, ще місяців два. 
Від милого вістка дівчині прийшла: 

«В тім бою кривавім я ранений став. 
Більшовицьким катам у руки я попав. 
Більшовицьким катам у руки попав, 
Сам того не знаю, як живий оставсь. 

Прошу тебе, мила моя, не журись. 
Тюрму перебуду, вернуся колись. 
Як лиш мене любить серденько твоє. 
То скоро, дівчино, будем обоє». 
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ОЙ ТЯМЛЮ, ТЯМЛЮ Я ТОЙ ЧАС 

Чи тямиш ти, дівчинонько, 
Коли село горіло? 
Там було чути плач дітей. 
Матерям серце мліло. 

Приспів: 

Ой тямлю, тямлю я той час. 
Ти плакала за мною 
І на прощання раз-у-раз 
Махала хустиною. 

Сади вишневі не цвітуть. 
Зморожені вітрами. 
Кати московські нас ведуть 
Знущатися над нами. 

Приспів. 

Ми України не дамо. 
Ні Києва - столиці. 
Ми всю комуну розіб’єм 
І станем на границі. 

Приспів. 

Кати знайшли для нас тюрму, 
І мусим зимувати. 

На Дальний Сток і на Сибір 
Нас будуть висилати. 

Приспів. 

Ой не радійте, вороги. 
Наш дух вам горло скрутить. 
Нас не злякають кайдани, 
Вкраїна не попустить. 

Приспів. 

І голос помсти розійшовсь 
Закованих в окови, 
І діло помсти почали 
Бандерівські соколи. 

Приспів. 

Ой там у лісі, у яру 
Зійшлися партизани, 
Щоби за волю Вкраїни 
Боротись з москалями. 

Приспів. 

Бо вже зійшла зоря ясна 
Над нашими братами, 
І розпочали бій святий 
З московськими катами. 
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ГОЛОВО ТИ МОЯ НЕЛЕГАЛЬНА 
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Голово ти моя нелегальна. 
Тебе сконфіскував прокурор. 
Твоя думка така нелегальна. 
Що остався за нею дозор. 

Голово, ти моя вивратова, - 
Цілий скарб вивратових ідей. 
Усі люди, про те пам’ятаймо, 
Як катюги мордують людей. 

Бо я мушу про це пам’ятати, 
В офензиву мене завезли, 
Порішили по п’ятах палками 
І за нігті встромляли голки. 

Підвішали униз головою. 
Терпентину до носа лляли, 
Револьверами били, ногами. 
Відбивали нирки, печінки. 

І ще досі я харкаю кров’ю, 
Кров тече з незагоєних ран. 
Із любов’ю до рідного краю 
Обмиваю рубці від кайдан. 
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МИНУЛИ ВЖЕ ЛІТА 
Слова і мелодія Василя Іваника 

А т еи* п/ то» н20 

Минули вже літа, як ми колись обоє 
На крилах юних мрій летіли в щастя дні; 
Минули вже літа, як було нас лиш двоє. 
Святу, вірну любов ти присягла мені. 
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Минуло все, мов сон, зламала доля крила. 
Каліка я, без сил, попав у льох-тюрму, 
І молодість моя вже не пестила, 
І щастя попливло у каламуть грізну. 

Приспів: 

Доле! Ведеш мене манітними стежками. 
Доле! Чому готуєш стільки мені мук? 
Зостався, мов те дитя, без мами. 
Що над ним кряче голодний крук. 

І молодість свою навіки вже прощаю. 
Без долі я оставсь, у глиб землі упав. 
І хоч бажав, бажав так небагато, 
То ж навіть щастя я ніколи не зазнав. 

Караюсь, мучусь я, в розлуку попадаю - 
Здоров’я загубив і щастя не знайшов. 
Прощаю я усіх — і ви мене простіте, 
Щоб я без каяття у ліпший світ пішов. 

Приспів. 

КУДИ ВІТЕР ХМАРИ НОСИТЬ 
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Куди вітер хмари носить, 
Куди хилиться трава, 
Де не стану, де не гляну. 
Всюди чужа сторона. 

Та й думками я літаю 
До села рідненького - 
Хотів бим ся довідати, 
Що сталось новенького. 

Може, дома вже руїна, 
І родини не маю, 
Чи в Сибірі, на каторзі? 
Давно вісти чекаю. 

Україно, наша мати, 
Найдорожча стороно, 
Ми за тебе по Сибірах 
Тяжкі муки терпимо. 
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СКАЖИ МЕНІ, МОЯ МАТУСЮ 

^ОА**р*0 
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Скажи мені, моя матусю, 
Що я не є уже твій син. 
Як був малий, то ти жаліла, \0 

А як підріс, кати взяли. 

Не було сили боронитись. 
Не було сили, бо стара. 
Кати злетіли, мов ті круки, 
І закували юнака. 

/2 рази 

Привели його на команду, 
Старий чекіста запитав: 
«Признайсь, признайсь, націоналісте, 
З ким ти два роки воював». /2 рази 

- Ви мене бийте, хоч забийте, 
Я вам нічого не скажу 
Про своїх вірних товаришів 
Я свою голову зложу. 

/2 рази 

Зчорніло тіло від кайданів. 
Зчорніли руки від ланцюгів. 
Забряжчав я кайданами, і 
т» . (2 рази Коли промовили мені. • и 

Як зійде сонце, буде видно. 
Побачить сина у сльозах. 
Побачить сина Україна! 
Закованого в кайданах.* рази 

238 



ЛЮБА МАТУСЕ 

'Г а*С <ЛНрН0 

Люба матусе, я все про тебе 
Думками лину як ніч, так день. 
Тебе я бачу в своїй уяві, і 
А голос чую твоїх пісень. /2 рази 

Ти колисала мене, матусе. 
Як я в колисці була колись, 
Яка ж ти, нене, була щаслива! 
Ой час веселий хоч раз приснись. рази 

Ти колисала мене, матусе, 
І пригортала до грудей. 
Не одну нічку ти недоспала, і 
Я сон зганяла з твоїх очей. /2 рази 

І пригадала дні дівочі, 
Як мені косу заплітала ти. 
Тепер у тюрмі щодня і ночі 
Цю косу смичать мені кати. 

рази 

І біле личко синіє, пухне, 
Щодня і ночі нагайка рве, 
Пропала, нене, не май надії, і 
Бо твоя доня вже тут помре./2 

рази 

І не побачиш мене в віночку. 
Дружки до шлюбу не поведуть, 
У тюрмі темній кати замучать, і 
Без труни в землю мя вкладуть./2 рази 
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І не побачиш моєї могили. 
Вінок з барвінку ти не сплетеш, 
Кати прокляті тобі не скажуть, ^ 
І мя ніколи не віднайдеш. /2 рази 

Люба матусе! Будь горда з того. 
Що я вмираю за нарід свій, 
Я не призналась тут ні про кого, ^ 
Щоби знущався проклятий змій. /2 рази 

Ще раз, матусе, прощай, кохана! 
Мене смертельний піт залива, 
Уста поблідли, ох, болить рана, 
ті 12 рази И твоя доня вже не жива. 1 

МІСЯЦЬ ЖОВТЕНЬ 
Слова і мелодія Петра Болехівського-Бояна 
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Місяць жовтень - це вже ОСІНЬ, 

Сумні мрії світ вкривають, 
А серденько в дівчиноньки 
Шепче «люблю» і «кохаю». 

Між сумними деревами 
І хатина сумна стала. 
Нема цвітів, нема рожі. 
Нема її, бо зів’яла. 

Не сумуй, дівчино мила. 
Не сумуй, моя кохана. 
Час вже близько - ми зійдемось. 
Країна змете тирана. 

Не сумуй за тими днями. 
Що провели ми з тобою. 
Не лякайся ти нічого. 
Я в Авшвіці* теж з тобою. 

Ще засвітить місяченько. 
Як світив колись над нами. 
Своїм сяйвом освітив нас, 
Серця наші об’єднались. 

І та зіронька ясненька, 
Вона тобі пригадає. 
Хто був милий чорнобривий, 
Кого вірно він кохає. 

Защебече соловейко 
В верболозах над рікою, 
На Вкраїні, в ріднім краю. 
Там пізнались ми з тобою. 

Не сумуй, дівчино мила, 
Не сумуй, моя кохана. 
Час вже близько - ми зійдемось, 
Вкраїна змете тирана. 
*Авшвіц - табір в Німеччині. 
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прощайте, літа молодії 
Слова Т. Музичука 

(мелодія народна ) 
обробка Р. Кушнірука 
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Прощайте, літа молодії, 
Більше не буду дівувать. 
Прощай, коса моя дівоча, 
Більше не буду заплітать. 

Мені тринадцятий минало, 
У травні яблуні цвіли, 
А нашу хату оточили, 
Мене в Сибір тоді везли. 

Портрет Шевченка впав додолу 
Від нечистивої руки, 
На них дивилися ікони - 
Вони зривали рушники. 

Вони скрутили тата й маму, 
Бандюга голос надривав... 
Іуда сів на нашій скрині 
І крихти хліба не давав. 

Стареньку бабцю били в спину. 
Аж поки виступила кров. 
Я залишила там дитинство. 
Свою невінчану любов. 

Мені тринадцятий минало... 
Взяли мене в далеку путь... 
Нам долю й молодість згубили, 
І їх ніколи не вернуть. 

До нас в далеке Заполяр’я, 
Де не пройшла людська стопа, 
Летіла вісточка з Волині, 
Що там створилася УПА. 

Північне сяйво та безлюддя, 
Вовки та вічна мерзлота... 
А серце гріла Україна 
Одна, як сонце, золота. 

Засвітить зорі небо сине. 
Життя завруниться своє... 
Не вмре ніколи Україна - 
Народ мій правдою живе. 



ПРОЩАВАЙТЕ ВИ, ДРУЗІ МОЇ 

Прощавайте ви, друзі мої, не споминайте злом, 
Згадайте лиш, як ми колись ділились сухаром. 

Сьогодні ми, а завтра ви - в нас доля всіх одна, 
І гірку чашу мук-терпінь ми вип’єм аж до дна. 

Згадай лиш, як по лісах нас їла мошкара, 
І тих друзів, що забрали тиф, голод і цинга. 

Згадай, як наші брати вмирали в чужині. 
Як хоронили ми їх там, у вічній мерзлоті. 

Тюмень, Кузбас, Тайшет, Усть Кут, Норильськ і Магадан... 
Зложив кості у тій землі товариш наш не один. 

Не забувайте наш етап у люті морози, 
Голод, холод на чужині, нашу нужду й сльози. 

Згадаймо, як то було у ті довгії роки, 
І як здружили усіх нас сибірські бараки. 

Східний Сибір і Колима, шахти і рудники... 
Ми там робили і жили - знедолені раби. 

Не забудемо сталінські бараки й табори, 
І як із нас знущалися енкаведистські кати. 

І знаємо, проклятий кат пощади нам не дав. 
Визвольної війни синів до банди прирівняв. 

Та прийде час, минеться враз неволя і тюрма, 
І усміхнеться ще й до нас кохання і життя. 
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Згадай же, мамцю, той же вечір, згадай же, мамцю, той же час. 
Колись гуляв я із хлопцями, тепер я їду на Донбас. 

Замкну я хату на замочок, а сам піду я до дівчат, 
Прощайте, любії дівчата, бо я вже їду у Донбас. 

Ой чути, чути, гуде поїзд, ой чути, чути, вже гуде. 
Ой знаю, знаю я той поїзд, мене в Донбас він завезе. 

А серце б’ється без упину, розлука ріже без ножа, 
Кому вона лише потрібна, кому потрібне те життя? 

Приснилося мені, моя мамцю, приснилось мені уночі. 
Що я на вільній Україні, а не в донбаській стороні. 

Роблю я в шахті під землею, все по коліна у воді. 
Як наді мною обвалиться, тоді не жити вже мені. 

Говорять люди, що змінився і що на личку я змарнів. 
Личко змарніло, я змінився, бо я в донбаській стороні. 
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Згадай, згадай останнєє кохання, 
Ти молодий був, а я була дитя. 
Ти пригортав мене до свого серця 
І говорив: «Навіки ти моя». 

Тебе взяли ті вороги прокляті. 
Взяли в Сибіри, в далекую тайгу, 
Нас розлучили на великі муки. 
Ох, Боже мій, я день і ніч молю. 

Тебе взяли і вісточки не дали, 
Ох, Боже мій, навіщо вже так мені? 
Може, вони тебе замордували? 
А як живий — приснися хоч у сні. 

Без тебе я, як цвіт на сонці, в’яну. 
Без тебе я не можу у світі жить. 
Ой де, ой де чарів таких дістати, 
Щоб забуть тебе і не любить? 

Не раз, не два я Господу молюся, 
Не раз, не два так вірненько я прошу: 
«Верни милого з північної тайги, 
Нехай ще раз до серця пригорну». 
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ГАРНІ ВЕЧОРИ НА УКРАЇНІ 
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Гарні вечори на Україні, 
А ще гарнішії днини... 
Та й ходив хлопець в гарні вечори і 

-п- .. £ .. . (2 рази До свої любої ДІВЧИНИ. 3 * 

Прийшов до неї, став під віконце, 
А вона до нього вийшла. 
Стали говорить, пташки щебечуть, і 
А ясна зіронька і зійшла. /2 рази 

Вже авто їде, сигнали свище. 
Сам я не знаю по кого? 
Штири солдати-енкаведисти,- 
Певно, по мене молодого? 

Вже авто стало, загуркотало. 
Кують мене у кайдани. 
А дівча плаче та й ручки ломить: 
«Милий не верне ніколи». 

Ой вийшла вона за воротонька 
Та до милого сказала: 
«Ой їдь же, милий, на Україну, 
Буду на тебе я чекати». 

Минає рочок, минає другий. 
Милий з неволі вертає. 
Йде через села, та й через чужі, 
З українцями ся витає. 

З українцями, з українками, 
З добрими людьми витає, 
Стільки натерпів за Україну, 
А України ще не має. 

}2 рази 

|2 рази 

} 2 рази 

/2 рази 

}2 рази 
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За лісом, за гаєм чорний ворон кружить. 
За рідненьким краєм серце моє тужить. 

Приспів: 

Вірного сина визволяй з неволі. 
Моя Україно, цвіт моєї долі. 

Лети, вітре, полем, долітай до хати. 
Запитай калину, чи зустріне мати. 

Приспів. 

Лети, вітре, полем, лісами, лугами, 
Обніми дівчину моїми руками. 

Приспів. 

Сонце засіяє - чорний ворон згине, 
Вийде зустрічати повстанця дівчина. 

Приспів. 

За лісом, за гаєм чорний ворон кружить. 
За рідненьким краєм серце моє тужить. 

Приспів. 
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Свіча горить рожевим світлом. 
Зорі за гратами світять. 
За дверми чути, вартовії 
Машини глухо стукотять. 

Один в’язень був наймолодший, 
Схилив він голову на грудь. 
Він бідний плаче і ридає, 
Чогось не може він заснуть. 

Глядить без грати у віконце, 
А там в горах доріжка йде, 
А тов доріжков йде дівчина, 
Чогось до мене не прийде. 

Прийди, дівчино, на хвилину, 
Прийди, дівчино, хоч на дві, 
Забилось серце у неволі, 
У тій проклятій мнов тюрмі. 

Тюрма, тюрма, велике слово. 
Для всіх велика і страшна. 
Тільки для мене не страшная, 
Давно з тюрмою спізнався я. 

На щось мя, мамо, породила, 
На щось мя, мамо, сповила? 
Судьба, нещастя і недоля 
Також мене уповила. 
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НЕ ХОЧУ Я ТЛІТИ ПОВІЛЬНО 

“Не хочу я тліти повільно, 
В неволі рабом животіти, 
Я хочу в борні спалахнути 
І жити яскраво, горіти”. 

Сказала ось так своїм друзям, 
Як в лави ОУН ти ступила, 
І друзі за цю постанову 
Ракетою тебе назвали. 

Ракето, подруго ти наша. 
За словом ішло в тебе діло, - 
Життя твоє славне, геройське 
Для нас, мов ракета, світило. 

Раненим в боях за свободу 
Вертала ти втрачені сили. 
Ти сяйвом своїм відганяла 
Від них тьму смертельну могили. 

Сильним у борні ти світила, 
Слабким додавала потуги... 
Як темно тепер без Ракети, 
Як темно нам, друзі й подруги. 

Вона, як була поміж нами, 
Горіла так радісно, ясно, 
А в руки ворожі попалась - 
Не хтіла світити і згасла. 

“Привіт передайте всім 
друзям!” - 

В тюрмі до співв’язнів сказала, 
Дістала з халяви отрути, 
Ще й крикнула: “Слава!” 

- й сконала. 
І згасла навіки Ракета, 
Як темно без неї, подруги, - 
Побільше Ракет нам давайте, 
Горіли й світили щоб другим. 

Співайте про неї, дівчата. 
Хай слава Ракети не згине, 
Хай будить відважних між нами 
Хай родить героїв Вкраїна. 
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Як повіяв буйний вітер, 
З дерев листя поздував, 
Що найкращі свої літа 
Я по тюрмах змарнував. 

Рости, рости, черемшино. 
Широко ся розвивай. 
Будь здорова, матусенько, 
Свого сина забувай. 

Гуляй, гуляй, моя мила. 
Про мене не забувай, 
Бо я сиджу у неволі. 
За Вкраїну, рідний край. 

З України вітер віє, 
А мені тут все-одно, 
День і вечір вартовії 
Стережуть моє вікно. 

Не стережіть, вартовії, 
Бо я звідси не втечу, 
Бо тут грати залізнії — 
Зломити їх не зможу. 

Бо тут грати залізнії, 
Ще й з доброго заліза. 
Не проломлю, не пролізу 
Без долота, без ножа. 

Просидів я один рочок, 
Просидів я другий рік, 
Прийшли брати-українці 
Визволяти мя на світ. 

Одну браму розломили. 
Другу браму рознесли. 
Взяли мене за рученьки 
Та й на волю вивели. 

А як мене визволяли. 
Та й на волю я вийшов. 
Розпрощався я навіки 
З тов проклятою тюрмов. 

Україно, Україно, 
Україно, краю мій, 
Я за тебе, Україно, 
Муки тяжкії терпів. 
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Нема щастя, нема долі. 
Нема матері, батька. 
Я проклятий тою долею - 
Сам оставсь, як сирота. 

Вже, мабуть, моя матуся 
Із печалі померла! 
Та, мабуть, її могила 
Вся травою поросла. 

А як вийду я на волю 
І додому поверну, 
Я ту мамину могилу 
Всю квітками обсаджу. 

Я ту мамину могилу 
Всю квітками обсаджу, 
Я ту мамину могилу 
Всю сльозами обіллю. 

А в неділю, дуже рано, 
Мати до воріт прийшла, 
Своєму рідному синові 
Передачу принесла. 

Своєму рідному сину 
Передачу принесла, 
І ключнику молодому 
Передачу подала. 

“Передайте передачу, 
Бо в нас люди говорять. 
Що по тюрмах, по в’язницях 
Дуже голодом морять. 
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А той ключник усміхнувся, 
Усміхаючись сказав: 
“Вже твій син тієї ночі 
На покій душу віддав! 

Твого сина розстріляли 
При тюремній же стіні, 
Як вирок йому читали - 
Знали зіроньки одні”. 

Заридала стара мати. 
Передача впала з рук, 
А з грудей її старечих 
Задрижав жалісний звук: 

“Сину, сину, ти мій сину. 
Ти дитинонько моя, 
Я тобі, рідненький сину. 
Передачу принесла. 

Передайте передачу, 
Передайте хлопцям тим. 
Що страждають за ту справу, 
За яку страждав мій син. 

Передачу я купила 
За останнії гроші, 
Передайте передачу 
За помин його душі”. 
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Серед диких степів, де простори ланів. 
Де лиш вітер по полі гуляє. 
Там в чужій сторонці, без рідні, без сімї 
Молодий партизан умирає. 

Рідний край він любив і дівчину лишив, 
І пішов з ворогами воювати. 
Тільки ворог лихий рідний край дорогий 
Став мечем і вогнем руйнувати. 

В почорнілих очах відбивається жаль. 
Що умре молодим на чужині. 
Що вітри та сніги заметуть його сліди 
І не буде його на Вкраїні. 

Він не плакав за тим, що умре молодим, 
Бо лиш вічне є небо над нами. 
Йому жаль одного, що могилу його 
Занесе на чужині снігами. 

Серед диких степів, серед буйних вітрів 
Заросте лиш трава там бур’яна. 
А хто міг би прийти і цвіток занести 
На могилу оту партизана? 
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ОИ ПЛАЧЕ, ТУЖИТЬ СТАРА МАТИ 

Не п ОС п / і ц 

Ад-г—Г— . .. Г"—г—:—т-^-ш 1  ---1 

-37 ж 9^- 1 X-X-ш-2-»-П--&--г»- І І * Р і 
СшФ-рсо мо,- тц,^ та> 

—^- \ К N ♦, 

' * У і - і І Т і 
ь$Єи На- На, Мс- ло 

г у—1 і іг і Iх 
тс- на- ти, мо& тс - АГЛ' На, на,- ШІ Се ~ а о, і ^исе - гг\Л,, 

Ой плаче, тужить стара мати, 
Та ще й дівчина молода, - 
Злетілись кати, мов ті круки. 
На наші села і міста. 

Злетілись кати, мов ті круки. 
Забрали милого зі сну: 
“Прощай, прощай, моя дівчино, 
Я завтра на розстріл іду! 

Не сам один я тут попався — 
Нас триста орлів тут сидить, 
І щонайкращий цвіт України - 
Найтяжчі муки він терпить. 

Щодня виводять по одному. 
Під звук моторів чути стріл, 
І ще раз: “Слава Україні!” - 
Тоді мертві падуть долів”. 

Ніхто не скаже де могила. 
Де поховав червоний кат, 
А на могилі не заплаче 
Ні сестра, ані рідний брат. 

На тій могилі кущ один калини, 
А нею вітер шелестить: 
Вона мені всю правду скаже. 
Де мій миленький твердо спить. 

Сама я руту посадила. 
Сама я буду поливать. 
Сама повстанця полюбила, 
Сама я буду забувать. 
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СПІТЬ, ХЛОПЦІ, СПІТЬ 

Спіть, хлопці, спіть, Боролись ви, мов ті орли, 
Про волю-долю нишком сніть, Ні мамин плач, ні плач сестри 
Про волю-долю Вітчизни. Не зупинили вас на мить... 
Чи можуть бути кращі сни? Цить, мамо, цить, цить, сестро, цить. 

Покликав вас Господній глас, І прийде день, великий день. 
Пішли ви битися за нас. День радості і день пісень. 
За чарів чар, за мрію мрій І згадає скорботи дзвін. 
Ішли на смерть, ішли на бій. Д° вас прийдемо на уклін. 

І там, де ви лягли кістьми, 
Приляжем вільними грудьми. 
На наших тихих могилах 
Замає переможний стяг. 
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СПІТЬ, ХЛОПЦІ, СПІТЬ 
(варіант) 

Спіть, хлопці, спіть... 
Спіть, хлопці, спіть, 
Про долю, волю тихо сніть! 
Про долю, волю Вітчизни... 
Чи ж можуть бути кращі сни? 

За рідний край, за край святий 
Ви віддали вік молодий, 
Ви віддали юнацькі сни. 
Вишневий світ життя весни. 

Летіли Ви, мов ті орли... 
Ні мами плач, ні крик сестри 
Не зупинили Вас на мить. 
Цить, мамо, цить! Цить, сестро, цить! 

Летіли Ви і без ваги, 
Неначе льви боролись Ви. 
Що кулі Вам і що штики? 
Ви юнаки, ви козаки! 

І кликав Вас Господній глас... 
Ви йшли боротися за нас. 
За чарів чар, за мрію мрій. 
За волю йшли на перебій. 

І Ви пішли в щасливу путь, 
І Ви пішли, щоб не вернуть. 
Червоний штик, кривавий шлях, 
Стоять могили по полях... 

А прийде день, великий день, 
День радості і день пісень, 
І загуде свободи дзвін - 
До Вас ми прийдем на поклін. 

І там, де Ви лягли кістьми. 
Ми ляжем вільними грудьми. 
На ваших тихих могилах 
Замає наш побідний стяг. 
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МОВ ОЛЕНЬ той 
Запис і обробка Р. Кушнірука 

Мов олень той, загнаний у болото, 
Зацькований собаками в лісах, 
Борониться ватага тут піхоти. 
Кіннота йде за ними по слідах. 

А бій кипів... Останній, може, з боїв. 
За полком полк пливе ворожих сил 
І грізна вістка: «В нас нема набоїв». 
Вполудень стихло, впав останній стріл. 

Зігнали всіх, забрали від них зброю, 
Вільним синам святої боротьби 
І впав наказ, щоб власною рукою 
Копали тут самі собі гроби. 
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«Готова вже могила, всім єдина!» — 
Промовили, нам відповідь дав кат: 
«Ось вам соборна вільна Україна! 
Для вас нема ні ласки, ні пощад. 

А хто б із вас прийняв вірну присягу, 
Що буде він повік вірний Москві 
І відречеться нині свого стягу. 
То буде він щасливий і живий». 

В холодну днину серед снігу й мряки 
Над сумним гробом, що на них чекав, 
Мовчало триста шістдесят юнаків, 
Ніхто не зрадив, ласки не благав. 

Упав наказ, клекочуть скоростріли 
І стелиться козацтво, мов трава, 
І труп за трупом паде до могили, 
А скоростріл клекоче, невгава. 

Пливуть літа, від роду і до роду 
Розносить думу наш новий Кобзар 
І оживає у піснях народу 
Скривавлений не помщений Базар. 

МОВ ОЛЕНЬ ТОЙ 
(варіант) 

Мов олень той, що загнаний в болото. 
Зацькований собаками в лісах, 
Боролися ватаги там піхоти. 
Кіннота йде за ними по слідах. 

Паде з утоми військо по дорогах, 
Не в силі кріса вдержати в руках, 
А босі ноги пухнуть у знемозі, 
Кривавлять рани в драних онучках. 

І бій кипів... Останній, може, з боїв... 
За полком полк ішов ворожих сил 
І крикнув хтось: «У нас нема набоїв!» 
Вполудне втихло - впав останній стріл. 

Крізь заметіль вже видно: ворог близько - 
Останню кулю сам один козак 
В чоло послав собі... й схилився низько... 
І копнув трупа комуніст-хижак. 
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Зігнали всіх, забрали від них зброю - 
Вірних синів святої боротьби... 
І впав наказ, щоб власного рукою 
Копали ми самі собі гроби. 

Знеможені, ранені і побиті 
Копали ми могили на полях... 
Під оклик, глум і крик несамовитий 
Московських військ, що стали у рядах. 

«Готова вже могила всім одна» — 
Сказали ми. А відповідь дав кат: 
«Ось вам вільна соборна Україна. 
Для вас нема ні ласки, ні пощад! 

Та коли б з вас хтось ізложив присягу. 
Що буде повік вірний Москві 
І відречеться нині свого стягу. 
То буде той щасливий і живий». 

МОВ ОЛЕНЬ 
В холодну днину, серед снігу й мряки, 
Над свіжим гробом, що на них чекав. 
Стояло триста шістдесят вояків - 
Ніхто не зрадив, ласки не благав. 

І впав наказ, клекочуть скоростріли 
І стелиться козацтво, мов трава, 
І труп за трупом падав до могили, 
А скоростріл клекоче, не вгава. 

За трупом труп скривавлений, як рана, 
Паде в довжезні копані рови... 
Регочеться юрба солдатська п’яна, 
Що хтось в рови упав напівживий. 

Один стрілець, з некритої ще ями. 
Де було чути зойк, ранених зов, 
Грозив катам кривавими руками: 
«Ми нині гинем, завтра - кров за кров!» 

Хтось вечором закопував могилу 
І чув, як в ній стрілець, що помирав, 
Шептав до друга своего насилу: 
«Ти смертію життя народу дав». 

Пливуть літа, від роду і до роду 
Співає думу нам новий кобзар 
І оживає у піснях народу 
Кривавий, ще не помщений Базар. 
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ВИ В ДНІ ВЕСНЯНІ положили життя 
Л&ИірИО 
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Ви в дні весняні ПОЛОЖИЛИ життя 
На наказ святий України. 
А руки дівочі не клали квіття, 
Друзі не несли домовини. 

Останній цілунок на вашім чолі 
Не клали матуся, ні тато, 
Ніхто не світив вам свічок в головах. 
Друзі не прийшли поховати. 

Тортури і смерть не змогли вас зломить, 
Ви тайно забрали в могилу, 
По бурнім життю ви пішли спочивать 
За чесне, священнеє діло. 

Не сурмили вам марш жалібний. 
Не справила тризну родина... 
Сповнили ви нації приказ святий. 
Вам вдячна за це Україна. 
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Слова Т. Вільшинка 

тихо спіть, ЛИЦАРІ 

гіе псе пі шо! 

Тихо спіть, лицарі, 
Ви усе віддали 
За свободу і честь України. 
Юних днів мрії-сни. 
Сподівання ясні 
Ви віддали 
В ім’я Батьківщини. 

Як герої жили! 
У борні полягли... 
З ворогами змагались жорстоко. 
Майорів гордо стяг 
В ваших дужих руках: 
Ми несем його далі високо. 

Ми з ворожих сердець 
Вам складаємо вінець - 
Не присхне наша кров непомщена. 
Присягаєм на кров: 
«Батьківщина з оков 
Мусить бути навіки спасена». 

262 



ОИ ТИ, ЄВГЕН КОНОВАЛЬЦЮ 
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Ой ти, Євген Коновальцю, 
Ти цього не сподівався. 
Що з народом українським 
Ти навіки розпрощався. 

Ой ти, земле, ой ти чорна... 
Ой ти, земле, ой ти чорна... 
Ой ти, земле, ой ти чорна, 
Прийми вождя, не будь горда. 

Прийми його біле тіло... 
Прийми його біле тіло... 
Прийми його біле тіло, 
Щоб від вітру не зчорніло. 

Прийми його білі руки... 
Прийми його білі руки... 
Прийми його білі руки, 
Що терпіли за нас муки. 

Прийми його карі очі... 
Прийми його карі очі... 
Прийми його карі очі. 
Що не спали вдень і вночі. 
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ТАМ, ДАЛЕКО, В РОТТЕРДАМІ 

Там, далеко, в Роттердамі сталася новина, 
Вбили наші воріженьки найкращого сина. 

Пішов від нас рідний Батько в глибоку могилу. 
Заплакала Україна, за ним затужила. 

Не тіштеся, воріженьки, що ви Батька вбили. 
Ані Москва, ані ляхи не вб’ють нашу силу! 

Не тіштеся, москалища, що герой в могилі. 
Бо на нашій Україні ростуть нові сили. 

В Україні нові сили вибухнуть вулканом. 
Тоді наша Україна самостійна стане. 

Як проженем з України ворогів поганих. 
Тоді впадуть із Вітчизни навіки кайдани. 

Запанує в Україні наша сила рідна. 
Залопоче прапор волі навіки свобідно. 

ЦЬОГО РОКУ СУМНІ СВЯТА 

'опірно 
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Цього року сумні свята - * 
З Коновальця кров проллята. 
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Встань, Хмельницький, встань, Богдане, 
Повставайте всі гетьмани! 

Нехай лютий ворог знає. 
Що Вкраїна воскресає. 

А ви, хлопці молодії. 
Куйте кулі сталевії. 

Куйте кулі, накувайте, 
Україні волю дайте. 

Встань, Тарасе, пробудися, 
На свій нарід подивися. 

Як він тяжко тут бідує 
І по тюрмах голодує. 

Встань, Тарасе, встань, Богдане, 
Повставайте всі гетьмани. 

Най повстане тая слава. 
Що в степу шістсот літ спала. 

ЦЬОГО РОКУ СУМНІ СВЯТА 
(варіант) 

Цього року сумні свята - * 
З Коновальця кров проллята. 

Вбили, вбили Коновальця, 
Він навіки розпрощався. 

Прийшла вістка з Роттердама, 
Вивісили чорну фану. 

Ви, дівчата, ви хороші. 
Вишивайте хлопцям ноші. 

Хлопцям ноші і тризуби! 
Україна вільна буде. 

Встань, Хмельницький, встань, Богдане, 
Повставайте всі гетьмани! 

Встань, Тарасе, пробудися, 
На свій нарід подивися, 

Як твій нарід тут бідує, 
Україна голодує. 

Ходить босий і обдертий, 
Сам на себе просить смерти. 

иконується двічі. 
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ВЧОРА ВІН ЩЕ ЖИВ 
Слова і мелодія П. Волехівського-Бояна 

•Зіс- р<* Він ще зниі ра Він ще. 

Вчора Він ще жив. 
Вчора Армію творив 
І до бою нас водив. 
Вчора рідний край свій боронив. 
Вчора Він ще жив. 
Вчора Він ще жив. 

Вчора Він трудивсь. 
Вчора з ворогами бивсь 
І у боях прославивсь. 
Україні вірно Він служив. 
Вчора Він ще жив. 
Вчора Він ще жив. 

%)оАиркО] Стримимо 
її 

Вчора Він ще жив, 
Вчора Він і нас учив. 
Вчора дав Він нам приказ: 
«Україна кличе нас!» 
Нині Він живе 
З народом завжди. 

В ЗАГОРОВІ, НА ГОРІ 

- • ^ т г 
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В Загорові, на горі, 
У старім монастирі, 

У неділю, рано-вранці, 
Там молилися повстанці. 



«Благослови, Божа Мати, 
На ворогів міцно стати, 
Боронити Україну 
По лицарськи - до загину». 

«Борітеся, мої діти. 
Бідну землю бороніте, 
За прикладом мого Сина 
Встане з мертвих Україна». 

В понеділок, на світанку, 
В Загорові блищать танки. 
Гудуть авта й літаки - 
Облягають німаки. 

«Друзі, алярм, гей вставайте. 
Монастиря не давайте, 
Бороніте Україну. 
Здобудемо, або згинем! 

Стало дніти у вівторок - 
їх тисячі, а нас сорок...» 
Налягають німаки - 
Не даються козаки. 

Той ранений вже вчетверте, 
Одмагаеться від смерти: 
«Зажди, смерте, хоч хвилину - 
Ще зіб’ю з одну машину». 

Той під розп’яттям конає 
І на Христа поглядає: 
«Ти за нас вмер, Божий Сину, 
І ми гинем за Вкраїну». 

Стало в середу смеркаться - 
Залишилось вісімнадцять. 
З полеглими попрощались... 
Крізь ворожий стрій прорвались. 

В Загорові на горі, 
Спочивають лицарі, 
Хрест високий в головах: 
«Полягло тут двадцять два». 

Спіть спокійно, друзі милі, 
У високій цій могилі... 
Пімстимо смерть і руїну, 
Здвигнем з мертвих Україну. 
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Як олень той, що загнаний в болото, 
Зацькований собаками в лісах, 
Боролися там відділи піхоти, 
Кіннота йде за ними по слідах. 

Паде з утоми військо по дорозі. 
Не в силі кріса вдержати в руках, 
А босі ноги пухнуть на дорозі. 
Кривавлять рани в драних сорочках. 

І бій кипів... І сил вже не ставало, 
За полком полк ішов ворожих сил... 
І крикнув хтось: «У нас нема набоїв!» 
Зполудня втихло і впав останній стріл. 

Зігнали їх, забрали від них зброю - 
Вірних синів святої боротьби... 
І впав наказ: «Ви власною рукою 
Копайте тут самі собі гроби!» 

Притомлені, знеможені, побиті 
Копали враз могили на полях... 
Під оклик, гомін, крик несамовитий 
Московських військ всі стали у рядах. 

«Готова вже могила всім єдина», - 
Промовили. А відповідь дав кат: 
«Ось вам Соборна Вільна Україна, 
Для вас нема, соборники, пощад! 

А коли хтось із вас складе присягу, 
Що буде вірним вік-по-вік Москві, 
І відречеться нині свого стягу. 
Той буде вільний і щаслив тоді». 
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В холодну днину, серед снігу й мряки, 
Над сніжним гробом, що на них чекав, 
Мовчали триста шістдесят юнаків, 
Ніхто не зрадив, ласки не благав. 

І впав наказ, клекочуть скоростріли. 
Юнацтво стелиться, мов та трава, 
І труп за трупом падає в могилу, 
А скоростріл клекоче, не вгава. 

З великої некритої ще ями 
Несуться зойки ранених і зов. 
І хтось грозив кривавими руками: 
«Ми нині гинем, завтра - кров за кров!» 

Хтось вечором закопував могилу 
І бачив, як один стрілець вмирав, 
І говорив до другого насилу: 
«Ти смертю життя народу дав». 

Пливуть роки від роду і до роду. 
Співає пісню вже новий кобзар 
І оживає у піснях народу 
Кривавий, ще непомщений Базар. 

ЗАПОВІТ ПОВСТАНЦЯ 

Там, за зрубом, в темнім лісі. 
Сонце погасає, 
А на зрубі, при узліссі. 
Повстанець вмирає. 

Він вмирає, світ прощає 
Щирими словами. 
Мовкне пташка, день стихає. 
Ліс схиливсь верхами. 

«Гей прощай же, ясний світе 
І ви, добрі люди. 
Моє слово заповітом 
Нехай для вас буде». 

«Ти ясній, прекрасне небо, 
Та понад братами, 
Ворогів дари від себе 
Громами, хмарами». 
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«Та будь ти, земленько, плодом 
Друзям щонайкращим, 
Ворогам мого народу - 
Терном і будяччям». 

«Тих, що кров дають за волю. 
Кличте, тату, в хату. 
Тих, що граблять і неволять, 
Геть гоніть проклятих». 

«Хлібом-сіллю зустрічайте, 
Мамо, моїх друзів, 
Босярам десь пошукайте 
Доброї отрути». 

«Обізвися, усміхнися. 
Сестро, до повстанців, 
Занімій і відвернися 
Перед голодранцем». 

«Ти ж готуйся, милий брате, 
В бій за Україну, 
Щоб звільнити від «зіркатих» 
Милу Батьківщину». 

«Ви ж за нашу смерть невгасну. 
Милі браття-друзі. 
Приготуйте пімсту страшну 
Лютому катюзі!» 

«Заповіт цей нехай ходить 
По всій Україні, 
Нехай пімсту пісня родить 
В старцеві й дитині». 

ТАМ, ПІД ЛЬВІВСЬКИМ ЗАМКОМ 
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Там, під Львівським замком 
Старий дуб стоїть, 
А під тим дубочком 
Партизан лежить. 

Він лежить, не чує. 
Він неначе спить, 
Золоті кучері 
Вітер шелестить. 
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Над тим партизаном 
Матуся стоїть, 
Слезами ридає, 
З сином говорить. 

Як ти був маленький. 
Батько воював, 
Він за Україну, 
Голову поклав. 

Я вдовою стала! 
П’ятеро синів... 
Ти був наймолодший. 
Сину мій, Андрій. 

Я тебе ховала, 
Я тя берегла, 
А тепер могила 
Тут буде твоя. 

ОИ НАДЛЕТІВ ТОЙ КРУК ЧОРНИИ 
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Ой надлетів той крук чорний, сів біля криниці, 
Там повстанець в грудь ранений, благає водиці. 

«Дай водиці, круку чорний!» - повстанець заплакав.... 
Крук не чує, скочив ближче і ще раз закрякав... 

Як прощався він зі світом, той крук клював очі... 
І не було більш зітхання до темної ночі. 

А вночі прийшли повстанці і тіло забрали, 
І поклали хрест дубовий там, де поховали. 

Ніхто не був із родини, ніхто не заплакав, 
Лиш крук чорний на могилі «Вічну пам’ять» крякав. 

Прощай, батьку, прощай, ненько, прощай, Україно, 
Прощай, дівчино, серденько, бо я вже загинув. 
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У ТЕМНОМУ ЛІСІ, ПІД БІЛОВ БЕРЕЗОВ 
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У темному лісі, під білов березов. 
Де соловейко пісню співав, 
Лежить там убитий стрілець молоденький. 
А тіло ніхто не сховав. 

Лежить він убитий три дні і три ночі, 
Аж тіло його зчорніло... 
Зрубали ялину, сплели домовину 
І вночі сховали його. 

Як його ховали, то гармати грали, 
А соловей пісню співав. 
І зорі світили в його карі очі, 
А він ся з родинов прощав: 

«Прощай, старий батьку, прощай, стара мати, 
І ти, найдорожча, прощай! 
Я більше не прийду до рідної хати 
І більш не поверну в свій край». 
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ТАМ, У БЕЗМЕЖНОМУ ПОЛІ 

Там у безмежному полі, 
Там, де провідник лежав. 
Підняв угору він очі 
І рідне поле прощав. 

Рад би до вас повернути, 
В тобі, хатино, сидіть, 
В тобі, річенько Серете, 
Білеє тіло обмить. 

«Прощай, старенька матусю, 
І ти, хатино стара, 
Прощай, річенько Серете, - 
Мої останні слова. 

Не жаль ми тих темних ночей. 
Що я їх часто не спав. 
Лиш жаль ми за Україну, 
Що я так вірно кохав». 

ОЙ ТАМ, КРАЙ ДОРОГИ 
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Ой там, край дороги. 
Старий дуб стояв, 
А під тим дубочком 
Повстанець лежав. 

Він лежить, не дише. 
Він неначе спить. 
Золоті кучері 
Вітер шелестить. 

Ой прийшла до нього 
Матінка його. 
Плаче та ридає. 
Цілує його. 

«Я вдовою стала! 
П’ятеро дітей... 
Сину найдорожчий, 
Сину дорогий». 
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А там біля неї 
Командир стояв. 
Він її на серцю 
Тугу розважав: 

«Не плач, стара мати. 
Син героєм впав 
Та й за Україну, 
Котру так кохав». 

Я БАЧИВ САМ, ЯК ВІН УПАВ 
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Я бачив сам, як він упав... 
То було в нашому саду, 
Як кров з чола текла долів, 
В руках тримав свій вірний кріс. 

Як я прибіг, то він просив, 
Щоб я йому води приніс, 
Щоб кров з лиця собі обмив... 
Тулив до серця вірний кріс. 

Як я з водов назад прибіг. 
Стрільця не було вже в живих. 
На білому, як сніг, лиці 
Останній усміх вже застиг. 

І поховали ми його 
На цвинтарі під звук гармат... 
А хоч з далека він прибув. 
То був усім як рідний брат. 

На ту могилу рік-у-рік 
Йду я, ідуть мої брати. 
Бо той стрілець за волю впав! 
Йому поклін наш і цвіти. 
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ОИ ВИ, ХЛОПЦІ, ПОСХОДІТЬСЯ 
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Ой ви, хлопці, посходіться,з дівчатами полюбіться! 
Полюбіться, покохайтесь, разом пісню заспівайте. 
Заспівайте про руїну. Закарпатську Україну, 
Про зелену Верховину, де боролись до загину. 

Де полягли наші браття в обороні Закарпаття, 
А над Хустом ворон кряче, на чужині мати плаче. 
Мати плаче на чужині, а дівчина - в домовині, 
Сестра тужить у неволі, лежать стрільці в чистім полі. 
Ніхто трупів не ховає, похоронів не справляє, 
Тільки круки серед ночі видзьобують карі очі. 

На Тисі кров червоніє, а в матері серце мліє. 
Побачила та й зомліла - несе Тиса мертве тіло. 

У ЛІСІ, У ТЕМНОМУ 
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У лісі, у темному 
Серед пахучих трав 
Лежить козак ранений 
Лежить, неначе впав. 

І рани завивають 
Його вірні друзі, 
І кров йому гамують, 
А він - неначе в сні. 
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В неділю дуже рано. 
Як почало світать. 
Біжить якась дівчина, 
До нас вона біжить. 

Іди, іди додому, 
На мене не чекай. 
Іди, іди додому 
Та іншого шукай. 

Прибігла до милого. 
Почала говорить: 
«Ой милий мій, миленький, 
А що ж тебе болить?» 

Дівчина, як почула. 
Почала плакати: 
«Мені уже додому 
Нема чого іти». 

Болить мене серденько 
Та правая рука, 
Що куля поранила. 
Куля більшовика. 

Все легше, легше, легше 
В козака серце б’є... 
Вже скоро день минає 
І нічка настає. 

Мила моя дівчино, 
Я вже прощаюся. 
Бо більше я вже не буду 
З тобов стрічатися. 

«Ви, вірні мої друзі, 
Пишіть до родини, 
Нехай вона приїде 
Мене поховати». 

Аж прийшла стара мати - 
Над сином ридає, 
А старий, сивий батько - 
За сином вмирає. 

У СТЕПУ МОГИЛА 
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На цвинтарі ніч темніє. 
Сплять герої вічним сном. 
Тихо-тихо вітер віє 
І співає свій псалом. 

Над гробами ангел смерти 
Чистить схилені хрести, 
Встаньте ви у горді лави 
До святої боротьби. 

Вас пробудить пісня слави 
В цей прекрасний день весни. 
Годі, годі сльози терти 
Серед горя і журби. 
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ОИ ПОЇХАВ СТРІЛЕЦЬ 
Слова і мелодія Левка Лепкого 
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Ой поїхав стрілець на страшну війну 
І поліг у бою за Україну. ’ рази 

Його вірні друзі, що з ним разом йшли, і 
Взяли мертве тіло, в Черче принесли. /2 рази 

Взяли б, товаришу, тебе з собою, і 
Але спішимося разом до бою. ^2 рази 

А старенький батько з війни повертав, і 
Він здибав стрільчика, що вбитий лежав. / 2 рази 

Почав приглядатись, хто це за один,\„ 
Пильніше поглянув, а це його син. 1 

Назбирав дощечок, збив домовину і 
І гірко заплакав: «Сину мій, сину!»./2 рази 

Як прийшов додому і сперся на тин, і 
Дружина питає: «Де наш рідний син?»/2 рази 

У селі, у Черчі! Там є могила... і 
Ой там спочиває рідна дитина. /2 рази 

А на могилі червона калина, і 
За стрільцем рида молода дівчина./2 рази 

А на тій могилі терновий вінець, і 
Ой тям гчтттгткяр мпттпяттй отпі пяттт. / 2 Рази Ой там спочиває молодий стрілець. 

А на тій могилі хрест березовий, 
Ой там спочиває стрілець молодий. 
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В СЕЛІ, НА ВИБРАНІВЦІ 

В селі, на Вибранівці, серед пахучих трав, 
В селі, на Вибранівці стрілець Микола впав. 

Всі друзі - коло нього, всі друзі - у журбі, 
І ліки прикладають, а він - неначе в сні. 

Всі друзі коло нього поставали в ряд. 
Дивляться, якась жінка біжить сюди до нас. 

Біжить вона стежкою, а кулі - наче град! 
Біжить вона стежкою, не подається взад. 

Прибігла до Миколи і стиха шепотить: 
«Ой сину мій, Миколо, а що ж тобі болить?» 

«Болить мене серденько, ще й лівая рука, 
О то ж ня поранила куля ворожая». 

В селі, на Вибранівці, серед пахучих трав, 
В селі, на Вибранівці стрілець Микола впав. 

ЧИ ЧУЄШ ГУК ЗРАДЛИВОЇ МАШИНИ 

пьоги шл*ю\и 
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Чи чуєш гук зрадливої машини, 
Що стрепенула зривом Роттердам? 
Погасло серце сина України, 
Щоб спалахнути в грудях тисячам! 

На крилах туги злинь у Білогорщу, 
Де бій кипить, святого гніву шал. 
У вільні дні народ піде на прощу, 
Де смерть безсмертям стрінув генерал. 

В горах, лісах і по карпатських схилах. 
Хай крок твій тихо, в святості ступа, 
В їх тіні волі виростали крила. 
Там сплять безсмертні лицарі У ПА. 
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У неволі тяжкій 
Партизан молодий 
Умирає з кривавої рани, 
Йому жаль лиш було, 
Що могилу його 
Занесуть буйні вітри снігами. 

Він свій край так любив. 
Там дівчину лишив. 
Сам поїхав в чужину вмирати, 
Коли ворог лихий 
Рідний край дорогий 
Став вогнем і мечем руйнувати. 

Пройде років зо три 
І холодні вітри 
Занесуть ту могилу снігами. 
Хто ж то міг би прийти 
І цвітів принести 
На могилу оцю партизана? 
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ЯК МЕНІ ПРИИДЕТЬСЯ ВМЕРТИ 
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Як мені прийдеться вмерти. 
Жертвувати для краю. 
Будь ласка, поховайте 
Мене в зеленому гаю. 

Лиш у гаю поховайте, 
Щоб деколи весною 
Хоч пташка заспівала 
Тужну пісню наді мною. 

Потім висипте могилу, 
Хрест високий вкопайте. 
На хрест прибийте дошку 
І на ній слова подайте: 

«Тут січовик спочиває, 
Що з горячой любови 
В боротьбі за Україну 
Не зносив тяжкі окови». 

Це сказав, на небо глянув. 
Шепнув «Боже» ледве чутно, 
В Божі руки віддав душу - 
Кругом стало тихо, смутно. 

А його могилу нині 
Звеселяють пташки співом, 
А ти, друже, як там будеш. 
Змов «Богородице Діво». 
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ПОВСТАНСЬКА МОГИЛА 
Слова і мелодія Миколи Дудича 
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Стоїть сумно край дороги 
Повстанська могила. 
А над нею верба рясная і 
Віття розпустила. > 

рази 

Нема хреста у головах. 
Не цвіте калина. 
Не виходить заквітчати 
Молода дівчина 

рази 

Пішов милий у повстанці, 
Пішов та й загинув, 
Поховали його люди і 
У тую могилу. * 

рази 

Не йде мати поливати 
Дрібними сльозами, 
Бо йде ворог притоптати |2 и 
Брудними ногами. ' 

Поховали та й лишили 
Могилу убогу. 
Мов каліку на розпутті 
Молитися Богу. ’ 

рази 

Вийде косар із косою 
Косити отаву. 
Заспіває вільну пісню 
Про повстанську славу. }2 рази 

Пройде шляхом подорожній 
Та й стане край рова. 
Скаже: «Слава Україні!» 
І «Героям слава!». 

/2 рази 
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ОИ У ЛІСІ, НА ПОЛЯНЦІ 
Обробка Р. Кушнірука 

сіомг/іме 

Ой у лісі, на полянці 
Стояли повстанці, 
Посходились до потічку 
Вмиватися вранці. 

Декотрі ся повмивали. 
Декотрі стояли, 
Більшовицького нападу 
Ся не сподівали. 
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Кулемети терескочуть, 
Мов ті навіжені. 
Крикнув сотник Соловейко: 
«Хлопці, я ранений!» 

Упав Орел, упав Орест, 
Упав Соловейко. 
Крикнув: «Слава Україні! 
Будь здорова, ненько!» 

«Будь здорова, дівчинонько, 
І ти, рідна нене. 
А ти, славна Україно, 
Не забудь за мене!». 

Ой у лісі, на полянці. 
Стояли повстанці, 
Посходились до потічку 
Вмиватися вранці. 

ПОВІЯВ ВІТЕР СТЕПОВИЙ 
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Повіяв вітер степовий, 
Трава ся похилила. 
Впав в бою стрілець січовий, 
Дівчина зажурилась. 

А був це хлопець молодий, 
Йому пора кохати. 
Він впав, як той сухий листок, 
Повік буде лежати. 

Летить ворон з чужих сторон 
Та й жалібненько кряче: 
«Вставай, козаче молодий. 
Твоя дівчина плаче!». 

Заплаче матінка стара, 
Заплаче чорнобрива. 
Бо не одного козака 
Сира земля накрила. 
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У неділю дуже рано. 
Ще всі люди спали, 
Сім героїв за Вкраїну 
До бою ставали. 

Скоростріли вже тріскочуть, 
А сили не рівні, 
Сім героїв не здалися. 
Вмерли на Вкраїні. 

Позбирали тих героїв 
Та й склали до купи. 
Аж приїхав кат повстанський 
Рахувати трупи. 

Позбирали тих героїв 
Та склали на сани, 
Та й завезли тих героїв 
В місто Бережани. 

ТУЖНО ГРАЛА ЧАРІВНАЯ СКРИПКА 

кис да- ле - г'іиь НЄС - сЛЧОЬ) сер- не у 

№ГХ7 Щ 
не ІІ~ ти-* хе кс- ти- ли - Є Я ЬнчЬ. 

Тужно грала чарівная скрипка. 
Сумно звуки в далечінь неслись, 
Бідне серце у грудях боліло, 
Сльози тихо котилися вниз. 

Там стояла закохана пара, 
А під ними дрижала земля. 
Будь здорова, дівчино кохана, 
У повстанці відходжу вже я. 
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І гукнула далеко гармата, 
А на стійці із крісом стрілець 
Згадав вечір, кохану дівчину 
Й тії сльози, що лилися вниз. 

Ой гукнула вже зблизька гармата, 
Ой гукнула гучніше вона. 
Кріс держала рука вже холодна, 
Не трималась плечей голова. 

Покотилась стрілецька голівка, 
Покотилась не перша вона. 
Землю вкрили стрілецькії кості, 
Кров зросила батьківські поля. 

Тужно грала чарівная скрипка. 
Сумно звуки в далечінь неслись. 
Дальше ждала дівчина повстанця. 
Та не ждав вже дівчину стрілець. 

ОИ У ЛІСІ, ПРИ КАМЕНИ 

•комірно 

•не- Ле - тім по - рл - 

* 

Ой у лісі, при камени 
Лежить Летун поранений. 

Большовицьке гайвороння 
Суне за ним у погоню. 

Хоче живим положити. 
Свіжу кровицю з нього пити. 

Свіжу кровцю попивати, 
Тіло вогнем припікати. 

Вогнем тіло припікати, 
Всі кісточки поламати. 

Ой кісточки поламати, 
З шкіри паси витинати. 

З тіла душу винимати, 
А перед тим обплювати, 

Летун просить друга свого: 
«Добий мене молодого. 

Хай я чесно тут загину 
За славную Україну.» 

Ой за селом Козьовою 
Спочив Летун під горою. 
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Летіла зозуля горами-долами: 
Там кровця лилася, аж плила річками. 

Хоч кров проливали, та не змарнували. 
Вони тою кров’ю волю здобували. 

Лежить поранений, аж ліжком колише: 
«Проси, сестро, Бога...Може, брат напише. 

Як лист прочитаєш, та не кажи мені. 
Що рочок минає, як брат лежить в ямі». 

ОЙ ТАМ, ГИДІ ЛЬВОВОМ 
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Ой там, піді Львовом, явір зелененький. 
Ой там лежить стрілець, стрілець молоденький. 

Ой лежить він, лежить, терпить тяжкі муки - 
Без лівої ноги, без правої руки. 

Без лівої ноги - чим ся підпирати? 
Без правої руки - чим листи писати? 

«Дівчино, дівчино, не стій наді мною - 
Візьми цю хустину, повтирай кров мою. 
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Візьми цю хустину, щось ї вишивала, 
Щобись пам’ятала, що милого мала. 

Щобись пам’ятала, що милого мала. 
Що на Закарпаттю його поховала. 

Що на Закарпаттю його поховала. 
Високу могилу йому висипала, 

Високу могилу йому висипала 
І на тій могилі напис написала. 

І на тій могилі напис написала: 
«Хай живе Бандера і його держава. 

Хай живе Бандера і його держава. 
Щоби московщина нам синів віддала». 

А З ПІДВОДИ ЧУТИ ГОЛОС 

Лолгір иО 
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По-під лісом йде підвода, 
А на ній - червоний хрест, 
А з підводи чути голос: і 
«Скоро буде вже кінець»/2 рази 

А я пишу, він диктує: 
«Як ся маєш, дорога? 
Я на фронті легко ранен, 
Скоро вдома буду я. 

/2 рази 

Санітарка там сиділа 
І на серцю ридала: 
Її мужа розстріляли. 
Серце кров’ю облила. } 2 рази 

Одна рана - невеличка: 
До коліна без ноги. 
Друга рана - ледь замітна: 
По плече нема руки». 

/2 рази 

Один каже: «Напишіте- 
До рідної родини». 
Другий каже: «Напишіте 
До любої дівчини». 

рази 

І, сказавши ції слова. 
Обернувся до стіни... 
Повернувши правой ручкойл 
Душа вийшла із нього. • 

рази 
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СОРОК ПОВСТАНЦІВ 
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Всю ніч не вгавала страшна завірюха, 
Великі упали сніги. 
Коли большовики підходили стиха 
У села ліси та яри. 

їх було багато, як чорної хмари, 
Чекали світанку в снігах. 
Щоб кинути в села великі пожари 
І грітись тоді при вогнях... 

А буря у вікна так голосно вила. 
Не видно довкола доріг, 
Про волю повстанці у снах своїх снили, 
А ворог їх лютий стеріг. 

В селі цьому спало лиш сорок повстанців 
І снили щасливі сни. 
Не знали, що згинуть прийдеться їм вранці, 
І смерті не ждали вони. 

Аж враз на світанку, у сніжну завію 
Кати надлетіли, як стій. 
Проснулись повстанці, вхопились за зброю 
І кинулись всі на пробій. 

Бились завзято цілих дві години. 
Пробились в ліс за село 
І впали за волю, за славу Вкраїни! 
Там сорок тоді їх пало! 
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Тепер в тому лісі, де мужньо так бились. 
Висока могила стоїть. 
Там сорок повстанців на віки спочили, 
Там сорок повстанців лежить. 

ОЙ ТАМ У ЛУЗІ 

І 
т 
•44. 

Ой там у лузі, при дорозі. 
Червоні ружі зацвіли... 
Ой там три браття, 
Життя за волю віддали. 

їх було троє, тільки троє. 
Мали гранати, папашки - 
Вони не знали, що друг зрадив 
Катам червоної Москви. 

Кати криївку обступили. 
Кричать: «Бандери! Руки вверх!» 
Хтось крикнув: «Слава Україні!» 
«Ми не здамося, краще - смерть!» 

І обнялися всі три друзі, 
Ніхто пощади не просив. 
І там гранати більш не рвались 
І кулемет більш не строчив. 

Ой там у лузі - три друзі. 
Червоні ружі зацвіли... 
Ой там три друзі молодії 
За Україну полягли. 
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У осінню нічку вітер свище полем, 
Сумно і тривожно буйний ліс шумить... 
Під високим дубом на землі холодній 
Ранений у груди партизан лежить. 

Кров гаряча з рани струмком витікає 
І ніхто не бачить, тільки смерть страшна... 
Ранений у груди помочі благає, 
І ніхто не чує, тільки ніч одна. 

Не знаєш ти, батьку, і ти, стара мати, 
Як та рана в серці тяженько болить... 
Не знаєш, сестричко, де твій брат вмирає, 
Бо найтяжчий ворог не дав йому жить. 

Ніхто з вас не прийде бачитись востаннє. 
То хотяй, кохана, ти прийди сама. 
Може, твої сльози кров гарячу спинять. 
Щоб, вона так скоро з серця не стекла. 

Дай най подивлюся в твої ясні очі, 
Може, легше буде у сирій землі! 
Притули ти руку до тяжкої рани. 
Може, легше стане помирать мені! 

Прощавайте, всі рідні, не тужіть за мною! 
Грудь мою ранила куля гострая. 
Прощавай, дічино, не чекай на мене. 
Я вже не повернусь, ти тепер одна. 
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Правою рукою рану затуляє. 
Лівою рукою кріса притулив: 
«Прощавай, мій друже, я тебе лишаю. 
Як рідного брата я тебе любив». 

В смертних судоргах він розплющив очі, 
Смерть над головою вже йому стоїть. 
«Прощай, батьку й ненько, я вже умираю. 
Не будете знати, де ваш син лежить». 

Десь далеко в лісі сова закричала, 
Ранений в гарячці помочі благав... 
Ще щось хтів сказати - смерть уста скривила: 
Так в осінню нічку партизан вмирав. 

ПО БОЮ КРИК ЗАТИХ 
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По бою було крик затих 
І стріли притихали... 
Той впав, а той живий оставсь, 
А ранені вмирали. 

Прошитий кулею лежав 
Син країв із Узгір’я. 
При ньому друг його клянчав - 
Оба сини Узгір’я. 

«Вмираю, - каже, - брате мій, 
І світ мене прощає - 
На смерть мені вже вдарив дзвін... 
До тебе просьбу маю. 

Візьми сопілку та й заграй. 
Заграй мені востаннє - 
Нехай присниться рідний край 
І молодість, кохання». 

І друг, схилившися над ним. 
Сопілку витягає - 
Дрожачим голосом сумним 
Журливу пісню грає. 

І бачить ранений, мов в сні. 
Усю свою країну - 
Діброви, гори та ліси, 
І степ, і полонину. 

Та нагло друг пісню урвав 
І дивиться на нього: 
«Чи спиш, Василю, чи умер 
За волю люду свого?» 

Дивиться друг на Василя, 
Питається у нього... 
Та Василь вже скінчив життя 
За волю люду свого. 
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А В НЕДІЛЮ ДУЖЕ РАНО ВІТЕРЕЦЬ ПОВІВАЄ 

А в неділю дуже рано вітерець повіває. 
Там молодий козаченько житами втікає. 

Він втікає, він прямує в невеличку хату, 
А в тій хаті він дістане геройську заплату. 

За молодим козаченьком у погоні гнали. 
Молодого козаченька аж на стрих загнали. 

Обступили ляхи хату, стали ся радити. 
Щоб з молодим козаченьком хату запалити. 

Горить хата, горить хата і вогонь мететься, 
А молодий козаченько з ворогами б’ється. 

Ой збив він коменданта, забив комісара, 
Розлетілась по Вкраїні Пукалова слава. 

Як вже хата догоріла, стала пригасати, 
Взяли гаком за личенько, витягнули з хати. 

Як вони го витягнули засмаглені руки, 
Положили на травицю: «Маєш, збую, муки!». 

Взяли його за рученьки, в авто положили. 
Дали йому два защики: «Він ще буде жити». 

Дали йому два защики, серце підтримати. 
Бо ще будуть в Бережанах протокол складати. 

Як вкладали до машини, він махнув рукою. 
Попрощався з Українов, з ненькою старою: 

«Прощай, рідна Україно, прощай, рідна ненько. 
Мушу нині помирати за тебе, серденько. 

Я боровся із ляхами, доки було сили, 
Доки мене в чужій хаті живцем не спалили». 

Широкою дорогою авта загуділи, 
Взяли тіло козацькеє, не знати, де діли. 
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А як прийшла та сумная звістка, Чи вже збираються сотнями, 
Що Лопатинський в бою впав. Полками вільні козаки, 

Сумом занеслась Україна, 
А Львів і Київ заридав. 

А там далеко за кордоном 
Сидить Бандера при столі... 

Він думу думає важкую, 
Чи Лопатинський вже в краї? 

Чи гострять ножі, як з Богданом 
Нові Гонти й Залізняки? 

Злітають круки на Вкраїну - 
Москви голоднії вовки, 

На них, мов буря, вилітають 
Бандерові вірні орли. 

ВИ ЗА ВОЛЮ ВОЮВАЛИ 
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Ви за волю воювали, не боялися тюрем. 
Героїчно умирали в бою з клятим москалем. 

Приспів: 

Хлопці з лісу, ви герої, лицарі. 
Ви за волю України клали голови свої. 
Ворогам ви не здавались у нерівному бою, 
Ви нам волю здобували, склавши голови свої. 

Приспів. 

В сирих схронах ночували і у селах, і містах, 
На Сибірі умирали, хоронили вас в лісах. ^ 

Приспів. ^ 
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ОИ ТАМ, НА ВКРАЇНІ 
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Ой там, на Вкраїні, 
В степу над шляхом. 
Чорніє могила 
З похилим хрестом. 

А вдома дівчина 
В’яне вся з журби, з туги: 
“А де ж ти, козаче. 
Вернися, вернися!” 

А шепче з-за вітру 
Трава молода: 
Нехай не ридає 
Дівчина сумна. 

Бо хто за свій нарід 
Дав життя дороге, 
Той в Бога щасливий 
І славен буде!” 
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У ЛІСІ МІЖ КУЩАМИ 
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У лісі між кущами, 
Виходячи на край. 
Два юних партизани 
Почули крик «стріляй». 
В погідний день раненько 
Із ліса йде луна, 
Там сонечко ясненьке 
Проміння розкида. 
Понурий ліс шумує. 
Шумить вода, гуде — 
Недобре щось віщує. 
Тривожна хвиля йде. 
І так урано-вранці 
Розбіглися вони. 
Українські повстанці. 
На різні сторони. 
Один біжить лісочком 
Під шум сухих листків, 
В горі понад поточком 
Стріляв на ворогів. 
Другий - через дорогу 
Та й через поле в ліс. 

Йому на допомогу 
Служить вірненький кріс. 
Він тричі обертався, 
На ногу приклякав. 
Завзято відбивався, 
На ворогів стріляв. 
Нараз гаряча куля 
Прошила йому бік, 
Почув він серед поля, 
Що вже кінчиться вік. 
Добившися до лісу, 
Сів собі не пеньку, 
Схилившися на кріса, 
Чекав на смерть свою. 
На доказ Молдована 
Прийшли там вороги 
І тіло партизана 
Схилилось до ноги. 
Річка бистра шумує, 
Ліс ся сколихнув... 
А ворог бенкетує... 
Повстанець вже не чув. 
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Там у лісі, при доріжці 
Соловейко тьохкає, 
А Маруся при криниці 
Милого чекає. 

Ой довгенько їй прийшлося 
На милого чекати. 
Захотіла вона скоро 
До діточок вертати. 

Хата її в полонині 
Поміж двома верхами — 
Там старенький її батько 
Помеже діточками. 

Наповнила горшки водов, 
З коновками вертає. 
Щоби милий не журився, 
Чому її немає. 

Тільки вийшла вона з хати — 
Стріли летять серіями, 
Та Маруся скоро біжить 
Поміж тими кулями. 

Перед нею на стежині 
Зв’язкова Ганя паде, 
Та рукою до криниці 
Немічно показує. 

Прибігає до криниці — 
А тут її Василько, 
Скривавлений догоряє. 
Ще шепоче: «Марійко». 
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Ворог люто атакує. 
Ось, ось вже прориває... 
Та Маруся з кулемета 
Чергою їх стинає. 

Вчасно прийшла допомога, 
І ворога відбито. 
Прибігає до милого — 
Та було вже запізно. 

І завмерло її серце... 
Затримало море сліз... 
Обов’язок свій відчула 
Понад сили своїх літ. 

Поховала вона мужа 
В полонині при хаті. 
Поставила хрест з берези. 
Посадила ясени. 

І діточок проводжала - 
Промовляли молитви... 
Росли сини, мов ясени, 
Гартувались сироти. 
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БУВ СОБІ БАНДЬОРА 

Був собі бандьора, Петро ся називав. 
Він часто виходив з лісу, в стодолу ся ховав. 
Вояк спить в стодолі і сон йому ся снить, 
Що зрадник тут його зрадить, покаже, де він спить. 
Місце обступили, кричать: «Бандьора, здайсь!» 
Вояк вистрілив у серце».. Кати кричать: «Рубай!» 
Місце обступили, Петро вже не живий. 

Кати кричать вже з утіхи: «Бандьора молодий!» 
Мила йде з роботи, в стодолу загляда, 
А там в кутку він убитий, Петра уже нема. 
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примітки 



«БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ» 

Твір ще відомий як «Молитва за Україну». Історію появи гімну 
досліджує Львівський професор Роман Кирчів з листування галицького 
літератора і громадського діяча Павла Кирчіва з Іваном Франком та 
його брата Богдана Кирчіва з Олександром Кониським. Стало відомо, що 
Павло Кирчів ще студентом духовної семінарії познайомився з О. Ко¬ 
ниським. Трапилось це 1884 року, коли письменник був у Львові і вис¬ 
тупав перед студентами. По якомусь часі семінаристи зібрались видати 
збірник народних та авторських пісень. 26 січня 1885 р. Б. Кирчів 
написав листа О. Кониському, прохаючи його надіслати до збірника 
власні й Лисенкові твори. Цей лист став історичним поштовхом, 
що об’єднав творчий потенціал друзів і сподвижників М. Лисенка і 
О. Кониського. Вже 26 березня 1885 р. О. Кониський повідомив 
Б. Кирчіва: «На сей раз маю до Вас ось яку просьбу, я написав 
«Молитву» руських дітей, а М. Лисенко завів її на ноти і придбав дуже 
хорошу музику, котра дуже усім сподобалась. На лихо, у нас не можна 
її надрукувати, а, на нашу думку, варто було б той гімн розповсюдити 
і в селах, і в школах Галичини. Тим-то я післав «Молитву» з нотами до 
високоповажного Володимира Шухевича, просячи його поради, як би то 
надрукувати, щоби «Молитва» була надрукована ще в маї. Хотів би 
знати думку Шухевича, Вахнянина та інших композиторів, жду Вашої 
відповіді. Ваш щирий Перебендя (псевдонім О. Кониського). «Твір пре¬ 
красний, — тут же одгукується В. Шухевич, — але для дітей трудний. Я 
і Вахнянин пробували вчити зі своїми учнями, але трудно». Він просив 
передати Лисенку, щоб зробив полегшений варіант, а як ні, то і так 
піде. Лисенко не зважив на «регіональні побажання». І вже 29 травня 
1885 р. В. Шухевич повідомляє: «Молитву» передав для літографа, 
скоро буде готова, повідомлю Вас». 

Отже, можна датувати єдиний лисенківський релігійний твір 
на авторський текст лютим—березнем 1885 р. Тоді «Молитва» набула 
широкої популярності в Галичині і поза нею. 

По смерті М. Лисенка з’являються нові хорові варіанти твору, іноді 
ще із змінами тексту. М. Юрченко подає у виданні «Микола Лисенко. 
Релігійні твори» три з них, найбільш відомі, з різними текстовими 
варіантами: аранжування В. Матюка, К. Стеценка та О. Кошиця. 
Остання набула найбільшого поширення. Нині твір офіційно визнано 
духовним гімном України на рівні з державним. 

«ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА» 

В 1863 р. у Львівському місячнику «Мета» було надруковано пат¬ 
ріотичний вірш Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». Моло¬ 
дий парох (священик), а згодом відомий український композитор Ми¬ 
хайло Вербицький написав музику і вперше сам виконав пісню у залі 
духовної семінарії у м. Перемишлі (тепер Польща) на зборах «Грома¬ 
ди». Твір викликав загальне захоплення і став дуже популярним. 
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Уперше з нотами його надруковано у Львові в 1885 р. З проголошен¬ 
ням Української державності у 1917 р. пісня стала національним 
гімном. 

Отець Михайло ВЕРБИЦЬКИЙ (1816-1870) народився в с. Явір- 
ник Руський на Перемишльщині (тепер Польща). Довго працював 
священиком у с. Млинах (колись Яворівщина), там і творив щиру, 
натхненну музику. У цьому ж селі біля старої дерев’яної церкви він 
спочив навіки. Тут йому й споруджено пам’ятник. 

Писав музику у різних жанрах: для театру, оркестрові твори, со¬ 
лоспіви, церковну і світську хорову музику на вірші І. Гушалевича, 
В. Шашкевича, Ю. Федьковича, Т. Шевченка і інших. Він першим в 
Галичині написав на вірші Т. Шевченка великий свій хоровий твір з 
симфонічним оркестром «Заповіт». 

Відомі його церковні твори «Отче наш», «Ангел вопіяще», «Літур¬ 
гія», що складали великий цикл піснеспівів, розташованих відповідно 
розгортанню Служби Божої. 

Його творчість виходить за межі свого регіону, вона має всеукраї¬ 
нське значення. М. Вербицький належить до тих, хто заклав підвали¬ 
ни національної композиторської школи, сприяв встановленню само¬ 
стійного національного музичного мистецтва і його органічного вход¬ 
ження зі своїм власним неповторним голосом в загальноєвропейську 
культуру. 

«У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА» 

Відомий поет, автор багатьох тодішніх пісень, директор і режисер 
Українського театру під проводом «Руської бесіди» Степан Чарнець- 
кий написав цього вірша у 1910 р. Здійснивши постановку трагедії 
В. Пачовського про гетьмана Дорошенка «Сонце руїни», він був невдо- 
волений фінальною піснею-скаргою України «Чи я в лузі не калина 
була». Для більш оптимістичного фіналу він спеціально написав вірш 
«Ой у лузі червона калина». Володимир Гордієнко у своїй праці «Ук¬ 
раїнські Січові Стрільці» (Львів, 1990 р.) повідомляє, що музику напи¬ 
сав відомий композитор, автор багатьох стрілецьких пісень Михайло 
Гайворонський. Згодом пісня стала військовим гімном стрілецтва. 

«ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ години» 

Автор музики невідомий, слова написав Олесь Бабій у 1929 р. в Па¬ 

рижі. Олесь Бабій народився 17 березня 1897 р. в селі Середня Калусь- 

кого району Івано-Франківської області. Вищу освіту здобув у Празі 
в 1924-1929 рр. У 1922 р. разом з В. Бобинським, Р. Купчинсь- 

ким, Ю. Шкруляком організував групу поетів-символістів «Миту- 

са». Брав активну участь в політичному і громадському житті, був учас¬ 

ником визвольних змагань, хорунжим УГА та співучасником пресо¬ 

вої кватири Київської формації Січових Стрільців. У 1929 р. - учас¬ 

ник установчого конгресу ОУН, за що польський уряд засудив його на 
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4 роки ув’язнення. Йому належать поетичні збірки «Ненависть і лю¬ 
бов» (1921), «Поезії» (1923 р.), «Перехрестя» (1930), «За щастя ома¬ 
ною» (1930), «Пожнив’я» (1939), повість «Перші стежки» (1937), «Дві 
сестри» (1938), «Останні» (1938), а також дослідження про М. Шашке- 
вича, Ю. Федьковича, М. Федюшку (монографія Миколи Федюшка- 
Євшан (1930), Б. Антонича, В. Шекспіра). 

З 1930 р. жив у Словаччині, Холмі, Німеччині, СІЛА. В еміграції 
створив поеми «Жнива» (1946), «Повстанці» (1956), видав збірку по¬ 
езій «Світ і людина» (1947), був співробітником «Літературно-науко¬ 
вого вісника». 

Помер Олесь Бабій 2 березня 1975 р. в м. Чикаго (СІЛА). Йому і 
належать вікопомні слова безсмертного гімну ОУН. 

Записав, розшифрував народний варіант і обробив для хору Ростис¬ 
лав Кушнірук від учасниці визвольних змагань Степанюк Анісії Кар- 
лівни, 1926 р. н., жительки с. Вичовки Демидівського району Рівненсь¬ 
кої області. 

«ГЕЙ НА ПІВНОЧІ, НА ВОЛИНІ» 

Автор слів — отець Василь Прийма. Справжнє прізвище — Цап, 
псевдо Чорногора, літературне - Микола Дяків-Галичко, Микола Га- 
личко. Він народився 5.01.1914 р. в с. Бачів Перемишлянського ра¬ 
йону Львівської області. Батько - учасник визвольних змагань, дяк, вів 
у селі культурно-просвітницьку роботу. В 1941 р. загинув від рук ко¬ 
муністів у Золочеві, а мати сім років відбувала в сталінських таборах. 

Закінчивши Бачівську школу, здобуває середню освіту в українській 
приватній гімназії в Рогатині. З юнацьких літ захоплюється романти¬ 
кою визвольних змагань, пише вірші, сповнені глибокої любові до Ук¬ 
раїни, а в 1933 р. публікує їх у Львові. 
Юнаком пішов у загони УПА. Смерть не раз заглядала йому у вічі, 

та він продовжував визвольну боротьбу. Як поет УПА, був у відділі 
пропаганди під псевдом Чорногора. Разом з командиром УПА Васи¬ 
лем Івахівим (Россом) в 1941 р. організовує військову школу в Помо¬ 
рянах. Гестапо арештувало весь командний склад і кинуло у Львівську 
в’язницю. Звільнено усіх їх завдяки клопотанню митрополита Андрея 
Шептицького. 

Василь Івахів (Росс) - підпільний діяч на Західній Україні. Родом 
із села Подусільна теж Перемишлянського району на Львівщині. 
Звільнившись із в’язниці, Івахів пішов на Волинь, був командиром 
УПА - «Північ». Загинув в 1943 р. і похований десь у Цуманських 
лісах. 

Під враженням тяжкої втрати близького друга і подій на Волині 
була написана ця пісня. Спочатку співалась вона на мелодію пісні «Як 
Лопатинський з-за кордону у рідний край вертав» (це ніби теж його 
авторство). Пісня блискавично поширилась у народі, стала повстан¬ 
ським гімном. 
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Після війни доля закинула Василя Прийму за кордон, в Німеччину, 
де він закінчив духовну семінарію, а богословські науки вивчав у Гол¬ 
ландії і Римі. В 1950 р. рукопокладений в сан священика владикою 
Кир Іваном Бучком, повністю віддався служінню Богові і людям, пам’я¬ 
таючи про знедолену рідну Україну. 

Свою душпастирську працю розпочав у південно-західній Франції 
в м. Люрді. Тут завзято береться за організацію українських еміг¬ 
рантів. Організував ЗО місійних станиць, де проводив богослужіння та 
національні святкування. Постійно прищеплює молоді любов до Ук¬ 
раїни, до своїх традицій, водночас займається літературною творчістю. 

Завдяки його старанням українська громада збудувала в м. Тулузі 
пам’ятник Т. Г. Шевченку, а в 1982 р. в м. Люрді на вулиці Україна 
побудовано храм Пресвятої Діви Марії і в кафедральному костелі 
«Розер» споруджено каплицю «Вівтар України». Стараннями отця 
Василя церква в Люрді стала центром національного і релігійного 
життя українців. Сюди приїжджають паломники з усього світу. 

В липні 1997 р. він як головний фундатор брав участь в урочисто¬ 
му посвяченні церкви Івана Хрестителя в рідному селі Бачеві. Отець 
Василь привітав присутніх, склав подяку Богу, що дав сил дожити і 
здійснити давню мрію — побудову нової святині. 

Отець Василь Прийма постійно молить Бога про кращу долю Ук¬ 
раїни і продовжує писати патріотичні, релігійні вірші, молитви, якими 
промовляє під час Богослужінь, продовжує піднімати національну 
свідомість українців. Його перу належать збірки поезій «На схилах 
гір Карпат і Піренеїв», «Золотий міт», «Молиться серце» та інші. Пісню 
записав упорядник з власної пам’яті. 

«ЗА УКРАЇНУ» 
Вірш написав Микола Вороний у 1917 р., тоді ж Я. Ярославенко 

поклав його на музику. Пісню співали Галицький корпус, а потім і 
інші військові частини стрілецтва, в народі. Вона зайняла чільне місце 
в репертуарі повстанців. 

«ЗБУДИСЬ, МОГУТНЯ УКРАЇНО» 

Автори пісні невідомі. Вперше вірш-пісня опублікований у жур¬ 
налі «Повстанець», № 4 за 1945 р. 

«ВЖЕ ВЕЧІР ВЕЧОРІЄ» («ЛЕНТА») 

Автор слів Микола Сорокаліта народився в с. Вибранівці на 
Львівщині. Вихованець «Просвіти», зріс на традиціях української ге¬ 
роїки. Відмовившись зректися своєї національності і перенести мет¬ 
рику з церкви до костелу, він вимушений залишити п’ятий клас дер¬ 
жавної математично-природничої гімназії у Львові, поринув у гро¬ 
мадську роботу. В 19 років був ув’язнений за розповсюдження націо¬ 
налістичних листівок. Через півтора року вийшов на волю, став чле¬ 
ном ОУН. Потім його кілька разів арештовують, а в 1939 р. поляки 

303 



запроторюють до страшної в’язниці Берези Картузької, з якої вийшов 
після розгрому Польщі. Був у підпіллі. В 1941 р. проголошував Акт 
відновлення Української держави на Жидачівщині (Вибранівці, Глібо- 
вичах, Загірних Брильцях та інших). Уник гестапівського арешту і 
появився в УПА як воїн Люлька. Писав вірші. 

Якось повстанцям стало відомо, що окупанти мають намір пере¬ 
дислокувати районний центр з Нових Стрілищ у Вибранівку з метою 
блокування і знищення воїнів УПА. Туди прибув гарнізон 100 чоловік 
емгебістів. Повстанський провідник вирішив не допустити здійснення 
цього наміру. В боївці М. Сорокаліта залишилось лише 10 чоловік і 
стільки налічувалось у групі самооборони. Несподівана вечірня атака 
була настільки вдалою, що ворог лише відстрілювався. У цьому бою 
вміло діяв юнак-кулеметник Смерека. Маневруючи, він заливав оку¬ 
пантів свинцевим вогнем. Блискуча операція зірвала назавжди намір 
ворога. 

І ось під враженням цього бою, подвигу юнака-кулеметника в умо¬ 
вах побуту Дев’ятницького лісу біля сіл Вибранівка та Чижиків літом 
1946 р. народились рядки цієї пісні. їх прочитав кущовий Василь 
Заставний Шершень (загинув в 1950 р.) і підібрав до них мелодію. У 
наспівуванні допомагали бойові побратими. Аматори дещо трансфор¬ 
мували відому мелодію і поклали на неї ці віршовані рядки. Так по¬ 
явилась пісня. 

Через Дев’ятники і Вибранівку проходив зв’язок повстанців на 
Карпати і далі на Захід. По зв’язку постійно прибували люди, нова 
пісня припала до душі, її переймали і несли у свої відділи. Пісня 
швидко пішла в люди, де для кращого звучання до приспіву долучено 
вигук «ех» або «ах». 

В одному з численних нерівних боїв тяжко поранений М. Со¬ 
рокаліта знепритомнів і потрапив до рук емгебістів. Пережив страшні 
тортури. Був засуджений до кари смерті, потім заміненої на 25-річну 
каторгу. Відбував у концтаборах Кінгірі, на мідних рудниках в Джез- 
казгані, готував повстання. Втративши здоров’я, в 1957 р. визнаний 
нездатним до праці; йому трохи скоротили термін ув’язнення і він 
повернувся в Україну, переїхав в м. Миколаїв на Львівщину, де і про¬ 
живає до цього часу. Записав народний варіант пісні Євген Гіщинсь- 
кий з власної пам’яті. 

«УКРАЇНО, КРАЙ НАШ РІДНИЙ» 

Записав і розшифрував Петро Клекоцюк від фольклорного гурту 
с. Скулин Ковельського району Волинської області 11.05.1997 р. 

«МАРШИРУЮТЬ ВЖЕ ПОВСТАНЦІ» 
У газеті «Гомін України» (Торонто) у березні 1993 р. Мирослав 

Кальба доброзичливо приписує авторство цієї пісні командирові УПА 
Р. Шухевичу-Чупринці. Проте збірник пісень Р. Купчинського «Ми 
йдемо в бій», видавництво «Червона калина», за редакцією І. Соне- 
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вицького поза всяким сумнівом доводить, що автором слів і музики є 
Роман Купчинський (газета «Шлях Перемоги», № 34 від 21 березня 
1993 р. Київ - Львів - Мюнхен). Як зазначено у 25-му томі Літопису 
У ПА, написана пісня в 1941 р. в м. Кракові для куреня Шухевича. Ця 
інформація походить із машинопису Р. Купчинського «Список моїх 
пісень», 1968 р. Назви: «Марширують добровольці», «Марширують вже 
повстанці», а у співанику УПА - «Гей марширують вже повстанці» 
(кілька варіантів). Пісня стала загальновідома в УПА. Мирослав Каль- 
ба, голова ДУН, у листі до «Гомону України» пише: «Ми в ДУН співали 
її вже в 1941 р., автором її слів і музики був сотник Роман Шухевич... 
В Нойгаммері на другому поверсі будинку, який займав Шухевич, в 
коридорі було фортепіано, при якому кілька вечорів сидів Шухевич і, 
граючи, писав і справляв ноти до маршу «Марширують добровольці»... 
А що ДУН не мала жодної своєї пісні, Шухевич подарував її нам. Після 
розв’язання куренів ДУН в грудні 1942 р. майже усі учасники перей¬ 
шли до УПА і принесли вони з собою нашу пісню «Марширують доб¬ 
ровольці». Можливо, що Р. Шухевич «грав і справляв» пісню, випробо¬ 
вуючи новий твір, отриманий від Р. Купчинського. 

Народний варіант пісні почув і записав Євген Гіщинський від 
групи співаків*у с. Кимир Перемишлянського району на Львівщині. 

«МАРШ СІРОМАНЦІВ» 

Автор музики невідомий. Текст пісні вперше опублікований у жур¬ 
налі «Повстанець», число 4 за березень 1945 р. Під назвою «Сіроманці» 
виступав так званий Рогатинський курінь, що входив до складу Воє¬ 
нної округи (ВО) «Лисоня» УПА - «Захід». У 1944 р. командиром 
«Сіроманців» був Дмитро Карпенко (Яструб), родом з Полтавщини 
(старший лейтенант-танкіст Червоної Армії). Карпенко одержав при¬ 
значення на командира куреня у ранзі хорунжого. Курінь провів низ¬ 
ку завзятих і успішних боїв проти більшовицьких карально-репресив¬ 
них загонів НКВД. Найвідоміший бій «Сіроманців» 29 вересня 1944 р. 
під селом Уневом (перейменовано було на Міжгір’я) Перемишлянсь¬ 
кого району на Львівщині. Карпенко загинув під час успішного наско¬ 
ку на Нові Стрілища в грудні 1944 р. Посмертно командир «Сіро¬ 
манців» підвищений до звання сотника, нагороджений УГВР найви¬ 
щою відзнакою - Золотим Хрестом бойової заслуги УПА І класу. 
Народний варіант записав Євген Гіщинський від чоловічого гурту 
відпочиваючих у м. Трускавці Львівської області в 1965 р. 

«ПІСНЯ ХОЛМСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ» 
Записала і розшифрувала Тетяна Фокшей від Грицая Євгена Івано¬ 

вича, 1934 р.н., жителя м. Луцька, 16.03.1988 р. 

«МИ ХОЛМЩАКИ» 
Записав пісню Йосип Струцюк з голосу Головерси Олександра Йо¬ 

сиповича, 1930 р. н., жителя м. Луцька. Розшифрував Мирослав Сте- 
фанишин. 
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«ЗОРІЛА ЗОЛОТА ЗАГРАВА» 
Музика невідомого автора. Слова пісні написав 22 січня 1918 р. 

український поет і вчений, редактор журналу «Студентський шлях», 
провідний член таємної Організації вищих кляс українських гімназій 
у Львові, активний пластівець і побратим Романа Шухевича, член ОУН 
і діяч визвольних змагань Володимир Янів. Записав і розшифрував 
народний варіант пісні Євген Гіщинський від батьків Ілька Івановича, 
1903 р. н., та Катерини Степанівни, 1907 р.н., жителів с. Кимир Пере- 
мишлянського району Львівської області, в 1965 р. 

«УКРАЇНО, УКРАЇНО» 

Записав і розшифрував Мирослав Єтефанишин у с. Бовшів Галиць¬ 
кого району Івано-Франківської області від учасниці визвольних зма¬ 
гань Лахоцької Марії Степанівни, 1927 р.н., 9.07.1989 р. 

«ДОВГО СПАЛА УКРАЇНА» 
Записав і розшифрував Петро Клекоцюк від фольклорного гурту 

с. Скулин Ковельського району Волинської області 11.05.1997 р. 

«ОЙ НА ГОРІ, НА МАКІВЦІ» 

Записав і розшифрував Євген Гіщинський у с. Кимир Перемиш- 
лянського району Львівської області від групи односельчан в 1957 р. 
Маківка - гора на Бойківщині. Її висота над рівнем моря 958 м. Бій 
був з 22 квітня по 5 травня 1915 р., де Січові Стрільці отримали важ¬ 
ливу перемогу над регулярною армією царської Росії. 

«СТАРЕНЬКА НЕНЬКА» 

Пісня невідомих авторів. Взято зі збірника «Пісні Українсь¬ 
ких Повстанців» (співаник УПА), Львів, «Меморіал», 1992 р. 

«ПІД КИЄВОМ, ПІД КРУТАМИ» 
Записав і розшифрував, обробив для хору Ростислав Кушнірук від 

учасниці визвольних змагань Стасюк Анісії Карпівни, 1926 р.н., жи¬ 
тельки с. Вичовки Демидівського району Рівненської області. 

«МОВ ОЛЕНЬ ТОЙ» 

Народний варіант записав, розшифрував, обробив для хору Ростислав 
Кушнірук від учасниці визвольних змагань Стасюк Анісії Карпівни, 
1926 р. н., жительки с. Вичовки Демидівського району Рівненської області. 

«МАРШ КУРЕНЯ БОЙКІВ» 

Мелодію взято із збірника « Пісні українських повстанців » (Співа¬ 
ник УПА), Львів, «Меморіал», 1992 р. 

«ОЙ У ЛІСІ, НА ПОЛЯНЦІ» 

Слова і мелодія взяті із 25-го тому літопису УПА. Спільне україн¬ 
сько-канадське підприємство. «Літопис УПА», Торонто-Львів, 1996 р. 

306 



Обробив для хору Ростислав Кушнірук. У пісні оспівані події визволь¬ 
них змагань на Волині (Ратнівщина). 

«ПРОЩАЙТЕ, ЛІТА МОЛОДІЇ» 

Мелодія народна, слова і наспів Тараса Музичука (1941-1995) - 

жителя с. Гаразджа Луцького району Волинської області. Записав, 
розшифрував, обробив для хору Ростислав Кушнірук. 

«ЛЮБА МАТУ СЕ» 

Записав і розшифрував Мирослав Стефанишин у с. Бовшів Галиць¬ 
кого району Івано-Франківської області від учасниці визвольних зма¬ 
гань Лохацької Марії Степанівни, 1927 р.н., 9.07.1989 р. 

«СКАЖИ МЕНІ, МОЯ МАТУСЮ» 

Записав і розшифрував Мирослав Стефанишин у с. Бовшів Галиць¬ 

кого району Івано-Франківської області від учасниці визвольних зма¬ 

гань Лахоцької Марії Степанівни, 1927 р.н., 9.07.1989 р. 

«ЇХАВ СТРІЛЕЦЬ НА ВІЙНОНЬКУ» 

Слова і музику написав відомий композитор і поет, диригент, педа¬ 
гог, музично-громадський діяч і критик Михайло Гайворонський на¬ 
прикінці 1915 р. Пісня написана в с. Тудинці над Стрипою біля с. Сосно¬ 
ва (Тернопільщина), була популярна на обох боках р. Збруч, у війську 
і серед народу. Народний варіант записав з власної пам’яті Євген 
Гіщинський. 

«ОКОПИ, окопи» 

Народний варіант записав з власної пам’яті Євген Гіщинський. 
Пісня відома в Західній Україні з часів першої світової війни. Була 
популярна серед повстанців. 

«ЗАЖУРИЛИСЬ ХЛОПЦІ» 
Мелодія народна, слова Йосипа Струцюка. Записав, розшифрував Рос¬ 

тислав Кушнірук від поета Струцюка Йосипа Георгійовича, 1934 р. н., 
жителя м. Луцька. 

«СИДІВ Я ДНІ, ЛІЧИВ І НОЧІ» 
Записав і розшифрував Мирослав Стефанишин у с. Бовшів Га¬ 

лицького району Івано-Франківської області від учасниці визволь¬ 

них змагань Лахоцької Марії Степанівни, 1927 р. н., 9.07.1989 р. 

«МИ ГАЙДАМАКИ» 
Музика Л. Лепкого, сл. О. Маковея. Одна з найкращих урочистих 

пісень Українських Січових Стрільців Західноукраїнської народної 
республіки. Народний варіант записав, розшифрував Євген Гіщинсь- 
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кий від Гіщинського Івана Івановича, 1907 р. н., жителя с. Коросно та 
Мироша Ілька Степановича, 1903 р. н., жителя с. Ушковичі Перемиш- 
лянського району Львівської області, 1965 р. 

«ВІД СИНЬОГО ДОНУ» 
Слова і музика Михайла Гайворонського. Поширена пісня украї¬ 

нських пластунів, потім і повстанців, бо більшість з них пройшли доб¬ 
рий пластовий вишкіл. Народний варіант записав і розшифрував Євген 
Гіщинський від Мироша Ілька Степановича, 1903 р.н., жителя с.Уш¬ 
ковичі Перемишлянського району Львівської області, 1965 р. 

«ОЧЕРЕТ МЕНІ БУВ ЗА КОЛИСКУ» 
Музика невідомого автора, слова Дмитра Никифоровича Фалькі- 

вського (3.10.1898 - 17.12. 1934 рр.), справжнє прізвище Левчук. При¬ 
пускають, ніби мелодія теж його. Народився поет у с. Лепеси (тепер 
Кобринського району Брестської області). З дитинства пізнав ціну 
нелегкого чорного хліба. Мати Марія Герасимівна з тонкою українсь¬ 
кою пісенною душею прищепила сину любов до народного мелосу, що 
переросло у захоплення навіть класичною музикою. 

Для того, щоб навчитися грати Шопена, малий Дмитро, незважаючи 
на матеріальну скруту, придбав дешевеньке піаніно, вивчив нотну гра¬ 
моту, навіть сам пробував писати невеличкі музичні п’єси. 

Після Кобринського реального училища вступає в Брест-Литовсь- 
ку гімназію, виявляє великий хист до знань, захоплюється літературою 
і в 14 років починає віршувати. Навчання переривається війною. Доб¬ 
ре володіючи німецькою мовою, веде агітацію серед кайзерівських сол¬ 
дат. Так починається його революційна діяльність, за яку потрапляє в 
концтабір і з якого втікає. У роки громадянської війни він у перших 
рядах Кобринської підпільної групи РКПС(б), потім у лавах Надзвгі- 
чайної комісії Білорусії (1920-1923). Подався в чекісти завдяки гімна¬ 
зійному приятелю Ф. Федосюку, який створив у Кобрині повітову на¬ 
родну міліцію та відділ губчека. В 1923 р. захворів на сухоти, комісу¬ 
вався, покидає службу і переїжджає до Києва, одружується. В Києві 
стає Фальківським. Цей псевдонім походить від німецького слова 
«Фальк», тобто «Сокіл», або ж етимологізованого слова «Фальк» («на¬ 
род»). Очевидно така зміна була пов’язана із службою в НКБ, про що 
поет не любив згадувати, а коли вже мовилося про неї, то говорив не 
приховуючи, стримано, без афішування. Проте чимало його творів 
підіймали завісу над цією таємницею. їх можна умовно назвати «спо¬ 
віддю чекіста». 

То були поетичні свідчення людини, що на власному досвіді пере¬ 
жила відступи від чекістської «доблесті», порушення законності тими, 
хто мав би охороняти її. Д. Фальківський пережив небезболісну ево¬ 
люцію свідомості, що позначилось і на його творчості. Спочатку мав 
успіх у Київській філії «Гарту», однак у 1924 р. порвав з нею і розк¬ 
рився, перебуваючи у літературному угрупованні «Ланка» в товаристві 
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В. Антоненка-Давид овського, Г. Косинки, В. Під могильного, М. Івченка, 
В. Ярошинського, Т. Осьмачки. Особливо здружився з Є. Плужником. 
Йому присвятив свого вірша. 

В 1927-1932 рр. працював секретарем у журналі «Кіно», мав 
зв’язки з М. Бажаном, О. Довженком, Ю. Яновським, М. Семен- 
ком, М. Ірчаном, В. Поліщуком, Г. Косяченком, Г. Косинкою, Д. Гассем. 
Хоч тут були відмінні естетичні смаки, але їх об’єднувало прагнення 
будувати підвалини українського кінематографа. Пробує свій талант 
як кінодраматург, він один з авторів сценаріїв «Греблю прорвало», «Чорні 
дні». За своє коротке і трагічне життя встиг видати 4 книжки - поему 
«Чабан» (1925), збірки «Обрії» (1927), «На пожарищі» (1928 р.), «Поліс¬ 
ся» (1931). Друкувався в різних журналах, займався перекладами. 

Хоч була позитивна критика його творчості, але вона губилася в 
хорі «глобальної» критики, запідозренні і зловмисному ідейно-естетич¬ 
ному шкідництві, прихованому ворожому ставленні до соціалізму. На¬ 
клепи ставали приводом для дискредитації перед народом. Колишній 
чекіст важко переживав доцільність і справедливість того чи іншого 
вироку в часи «червоного терору», його совість не знала спокою. Голос 
поета, що один з перших забив на сполох, був не тільки проігнорований, 
а й витлумачений як ворожий. Він передчував навислу катастрофу 
над собою, але не кривив душею. 

Першого грудня 1934 р. увечері за телефонним розпорядженням 
Й. Сталіна секретар ЦВК та РНК А. Єнукідзе без будь-якого погод¬ 
ження із членами радянського уряду оголосив постанову ЦВК та РНК 
СРСР «Про внесення змін в діючі кримінально-процесуальні кодекси 
союзних республік». Так було прийнято драконівський закон, що велів 
суддям розглядати справи про терористичні акти без участі прокурора 
та захисників, позбавляти підсудних права на оскарження, вимагав 
негайного виконання вироків, безпрецедентний за своєю жорстокістю 
в мирний час. 

На початку 1934 р. виїзна сесія військової колегії Верховного суду 
СРСР під час головування армвійськюриста І рангу В. Ульріха та його 
помічників М. Ринкова, А. Горячова звинуватила 28 представників 
української культури в організації підготовки терористичних актів 
проти діячів Радянської влади і винесла безапеляційний вирок: 
розстріл. Так куля НКВС віднайшла колишнього чекіста, перетворено¬ 
го волею сталіністів на «ворога народу». Кривавий спектакль відбувся 
в Києві 13-15 грудня 1934 р. в колишньому інституті шляхетних 
панянок, переобладнаного під будинок республіканського НКВС (тепер 
Жовтневий палац). 

Разом з Д. Фальківським загинули брати І. Крушельницький й 
Т. Крушельницький, Г. Косинка, К. Буревій, О. Близько й інші. Зго¬ 
дом тут (27-28 березня 1935 р.) знищено його товаришів Є. Плуж- 
ника, В. Під могильного, В. Поліщука, М. Ірчана, В. Вражливого, Г. Май- 
фета, О. Ковіньку. 

Поезія Д. Фальківського принаджує мелодійністю, а загострена емо¬ 
ційна лірика сприймається як чесний художній документ на бра- 
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товбивчий процес, моторошний у своїй буденщині. Устами поета сфор¬ 
мульовано трагічний досвід його покоління. 

Записав пісню Євген Гіщинський від подружжя Ковальчуків - 
Петра Артемовича, 1912 р. н. та Зінаїди Миколаївни, 1915 р. н., жителів 
м. Луцька, в 1962 р. 

«ЛЕТИ, МОЯ ДУМО» 

Написана пісня Р. Купчинським у полоні в Тухолі (тепер Польща). 
Була популярна і серед воїнів УПА. Записав народний варіант з влас¬ 
ної пам’яті Євген Гіщинський в 1959 р. 

«КОЛИ ПОТЯГ У ДАЛЬ ЗАГУРКОЧЕ» 

Мелодія невідомого автора, сл. В. Сосюри. Пісня була популярна в 
повстанських загонах і в народі. Сосюра Володимир Миколайович 
(6.01.1898 - 8.01.1965 рр.) народився в шахтарській сім’ї на станції 
Дебальцево в Донбасі. Вчився в ремісничому училищі, агрошколі, пра¬ 

цював у шахті, вчився в Харківському університеті, на робітфаку Хар¬ 

ківського інституту народної освіти. Друкується з 1917 р. Кореспон¬ 
дент фронтової газети. Вірш «Коли потяг у даль загуркоче», написа¬ 

ний в 1926 р., увійшов до збірника «Золоті шуліки», 1927 р. Ще при 
житті автора пісня стала народною і звучала повсюдно. 

Народний варіант записав з власної пам’яті Євген Гіщинський. 

«КОЗАК ПЕРЕД БОЄМ» 

Старовинна українська народна пісня, яка була популярною у 
стрілецтва і такою ж стала у воїнів УПА. Є кілька варіантів і мелодії, 
і тексту. Записав, розшифрував пісню Євген Гіщинський у с. Кимир 
Перемишлянського району Львівської області від групи односельчан 
у 1958 р. 

«МИНУЛИ ВЖЕ ЛІТА» 

Слова і мелодія Василя Іваника. Написана пісня в концтаборі 
Авшвіц 1943-1944 рр. Про автора відомостей немає. Народний варі¬ 

ант записав Євген Гіщинський у селі Кимир Перемишлянського райо¬ 
ну Львівської області від групи односельчан у 1958 р. 

«ПРОЩАЮСЬ, АНГЕЛЕ, З ТОБОЮ» 

Слова і мелодія Л. Лепкого. Окрім стрілецьких писав і любовні 
пісні-романси, які були дуже популярні серед стрілецтва. Після пер¬ 
шої світової війни вона перейшла у народну творчість. Хоч не друку¬ 
валась, стала улюбленою піснею воїнів УПА. Записав і розшифрував 
народний варіант Євген Гіщинський у селі Кимир Перемишлянсько¬ 
го району Львівської області від групи односельчан у 1958 р. 
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«ПОВСТАНСЬКА МОГИЛА» 
та «НЕХАЙ ЛЮТУЄ ХУРТОВИНА» 

Слова і мелодії Дудича Миколи Васильовича (Залізняк). М. Дудич 
(19.12.1914 - 4.05.1947 рр.) народився в с. Головецько Стрілківського 
району (тепер Старосамбірський) Львівської області в селянській ро¬ 
дині. Надзвичайно талановитий, допитливий, начитаний хлопець, з ран¬ 
нього дитинства пройнявся духом глибокого патріотизму, що панував 
в родині, в селі. Великий вплив на нього мав директор місцевої школи 
Віктор Мішкевич, який керував сільським хором, драмгуртком, танцю¬ 
вальним колективом. Малий Микола мав великий хист до навчання 
і музики. Вчитель навчив його грати на скрипці, допоміг опанувати 
нотну грамоту. Маючи чудовий тенор, юнак став активним учасни¬ 
ком усіх сільських просвітянських гуртків, церковного хору. Вдоско¬ 
наливши свою майстерність, згодом замінив свого вчителя і керував 
просвітянським, церковним хором, вокальним, драматичними гуртка¬ 
ми, танцював, грав на скрипці і був активним членом «Просвіти». 
Організував у селі бібліотеку, брав участь в усіх культурно-освітніх і 
патріотичних заходах села, району. 

З початком 30-х років став членом ОУН, підпільником, потім по¬ 
встанцем, районним провідником ОУН. Був добре знайомий з Рома¬ 
ном Шухевичем. Писав вірші і музику до пісень, які користувались 
популярністю серед повстанців і народу. Загинув у нерівному бою з 
чекістами в 1947 р. Ціною власного життя врятував своїх побратимів, 
яким під його прикриттям вдалося врятуватися. Дружина Ірина з 
дітьми (дочка 4 роки, найменшому сину 3 місяці) була вивезена в кон¬ 
цтабори і протягом 10 років пиляла ліс у тайзі. Старший син втік і 
переховувався в селі. Повернувшись з Сибіру, дружина тепер з сім’єю 
дочки проживає в м. Трускавці на Львівщині. 

Записав, розшифрував пісні Євген Гіщинський від рідного брата, 
повстанця Михайла Дудича, 1926 р. н., жителя м. Луцька, в 1999 р. 

«СПІТЬ, ХЛОПЦІ, СПІТЬ» 

Записав, розшифрував і обробив для хору Ростислав Кушнірук 
від Савочки Дарини Михайлівни, 1938 р. н., жительки м. Луцька. 

«ЗА ГОРОДОМ, ЗА ЛУГОМ» 

Стрілецька пісня літературного походження. Вперше вірш був над¬ 
рукований в 1916 р. в календарі «Просвіта». Його автор - О. Маковей, 
на музику поклав Філарет Колесса. Пісня була поширена в загонах 
УПА. Народний варіант записав Євген Гіщинський від матері - Кате¬ 
рини Степанівни Гіщинської, 1907 р. н., жительки с. Кимир Перемиш- 
лянського району Львівської області, в 1960 р., текст звірено з оригі¬ 
налом і виправлено. 

« ЧОРТИ МИ ЛІСОВІ» 

Слова і мелодія Крушельницького (Тарас). Відомостей про автора 
немає. В 1943 р. цю пісню вчив зі своїм класом (на вигоні за селом) 
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директор Кимирської початкової школи Перемишлянського району на 
Львівщині Кодрай (уже в той час повстанський провідник, загинув в 
1945 р.). Учнем цього класу був упорядник Євген Гіщинський, який 
відтворив її з власної пам’яті у 1960 р. Пісня звірена і виправлена. 

«ЧИ ТО БУРЯ, ЧИ ТО ГРІМ» 

Автор мелодії невідомий. Слова визначного українського 
письменника, поета, драматурга, публіциста Богдана Сильвест- 
ровича Лепкого (1872, хутір Кривенький на Тернопільщині - 
1941, м. Краків). Народний варіант записав і розшифрував Євген 
Гіщинський у с. Кимир Перемишлянського району на Львівщині 
від групи односельчан в 1969 р. 

«ПІСНЯ СОТНІ ШУМ А» 

Мелодія взята із співаника УПА «Борці за волю України», Львів, 
«Меморіал», 1992. 

«ОЙ ПОЇХАВ СТРІЛЕЦЬ» 

Слова і мелодія Левка Сильвестровича Лепкого ( 1988 р. н., с. По- 
ручині Бережанського повіту на Тернопільщині, 1971, м. Трентон, 
СІЛА). Композитор і письменник, журналіст і художник, командир 
кінноти Українських Січових Стрільців (УСС), один з засновників ви¬ 
давництва «Червона калина». Найбільш відомий як автор популяр¬ 
них стрілецьких пісень. Його пісні були улюбленими в загонах УПА. 
Народний варіант записав Євген Гіщинський від батьків — Ілька Івано¬ 
вича, 1903 р. н., та матері Катерини Степанівни, 1907 р. н., жителів 
с. Кимир Перемишлянського району Львівської області в 1959 р. 

«ПРИЙШЛА СОТНЯ ГРУЗИНОВА» 
та «ОЙ У ЛІСІ, ПРИ КАМЕНИ» 

Мелодії взято із газети «Шлях Перемоги» (ч. 26 за 7 липня 1999 р.). 
їх записав Григорій Дем’ян 5.07.1977 р. в с. Пшовець Сколівського 
району на Львівщині від Отенії Ганни Петрівни, 1931 р. н. Мелодію 
«Ой у лісі, при камени» Г. Дем’ян записав 29.10.1977 р. у с. Славсь- 
кому Сколівського району від Яцикович Ганни Луківни, 1909 р. н. 
Розшифрувала пісні Лариса Лукашенко. Михайло Горчин-Грузин 
(22.04.1920 — 10.09.1948) народився в с. Велика Воля Миколаївсько¬ 
го району на Львівщині. Перекази про героїчні бої та блискучі полі- 
тико-пропагандистські рейди цього сотенного УПА поширювались 
ще за його життя на Дрогобиччині, у Закарпатті, Станіславщині (від 
1962 р. Івано-Франківщині). Але знали тільки його псевдо Грузин. 
Вміла конспірація Грузина унеможливила емгебістам, їх агентурі 
встановити його прізвища, походження, місце перебування. 

Документальне повідомлення «Верховина промовляє» про сотенно¬ 
го Грузина та найкращого чотового з його відділу, колишнього вчителя 
Летуна (прізвище та походження невідомі) написав безпосередній учас- 
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ник переможного бою з московськими окупантами, проведеного 4 чер¬ 
вня 1948 р. на шляху між селами Козьове та Коростове, вістун УПА 
Цвіркун (Літопис УПА - т. 19, с. 219-223). Істотні доповнення до цих 
джерел подали рідні і знайомі героя. 
Михайло Горчин, залишившись без батька, коли мав 12 р., закінчив 

народну школу. Далі знання здобував самостійно. Допомогла місцева 
«Просвіта», членом якої він був. На здібного хлопця звернула увагу 
Миколаївська ОУН. Під її опікою він виконує різні доручення, опраць¬ 
овує відповідну ідеологічно-програмову літературу і вже наприкінці 
1930 р. його переводять до активу ОУН. До УПА вступив під час німець¬ 
кої окупації. На початку 1946 р. командував чотою в сотні Явора - 
Івана Паньківа. Як здібного і відважного старшину після героїчної 
смерті (19.03.1946 р.) командира відділу «Бойки» ім. Б. Хмельницько¬ 
го Михайла Бобанича - Трясила, його призначають сотенним, що стало 
найяскравішою сторінкою його життя й боротьби. Сотня складалась із 
трьох відділів, 473-й (командири - до 4 червня 1948 р. старший булав- 
ний Летун, а після його смерті - старший вістун Гамалія), 474 (ко¬ 
мандир - старший вістун Соротюк), 475 (командир - старший вістун 
Гайдамака). Такий стан відділу був до 1948 р. (Літопис УПА - т. 18, 
с. 151). Заслугою М. Горчина є те, що сотня в місцях залишила про 
себе найтепліші згадки очевидців. Ворогові ніколи її не вдалося розби¬ 
ти. 24 липня 1948 р. за розпорядженням командування УПА та прово¬ 
ду ОУН загартовані й досвідчені старшини і стрільці були переведені до 
теренової мережі збройного підпілля, зміцнили її ряди дальшої боротьби 
аж до 1960 р. Сотня Грузина успішно вела бої і перемагала. 

Летун загинув в бою з емгебістами і поховано його під горою Пана¬ 
сівною на Сколівщині. Разом з бойовою групою ОУН за окремим до¬ 
рученням восени 1948 р. Грузин вирушив на Захід. Перейшов кордон 
СРСР і всю Словаччину, але під час наступу на річці Мораві у Чехії 
загинув. («Сурма» - 31 березня 1949 р., ч. З, с. 9). 

Героїчна бойова й політико-виховна діяльність Михайла Горчина - 
Грузина та його відділу стала важливою складовою історичного подви¬ 
гу всієї ОУН С. Бандери та створеної і керованої нею славетної УПА. 

«В КРИЇВЦІ НІЧКА ХОЛОДНАЯ» 

Пісня була поширена на Волині. Записав її народний артист Ук¬ 
раїни Василь Чепелюк від Голованя Анатолія Пилиповича 1953 р. н., 
жителя м. Луцька. 

«ЯК ЛОПАТИНСЬКИЙ З ЗА КОРДОНУ ВЕРТАВ» 

Пісня невідомих авторів. Слова і мелодію взято із 25 тому Літопи¬ 
су УПА. Спільне українсько-канадське підприємство «Літопис УПА», 
Торонто - Львів, 1996 р. 

Володимир Тимчій (Лопатинський) - з 1939 р. провідний член ОУН. 
Разом з С. Бандерою був учасником переговорів у Римі з А. Мельни¬ 
ком, на його запрошення, де склав звіт та представив проект діяльності 
ОУН включно з персональними змінами в ПУН. 
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Після загибелі влітку 1939 р. Провідника КЕОУН (Крайова екза- 
кутива ОУН) Мирослава Тураша обов’язки Провідника виконував органі¬ 

заційний референт КЕ Володимир Тимчій (Лопатинський). 

Внаслідок масових арештів навесні і влітку, війни у вересні й 
звільнення з тюрми багатьох провідних членів ОУН та відхід їх на 
Захід, у керівництві ОУН Краю створився стан тимчасовості й виник¬ 
ла невідкладна потреба в регулюванні питань керівництва, підсилення 
КЕОУН відповідними кадрами та вироблення нових форм і тактики 
діяльності. Усі ці питання стали предметом нарад на конференції 
провідного активу ОУН у лютому 1940 р. 

Створений РПОУН (революційний провід) під керівництвом С. Бан- 

дери затвердив В. Тимчія Провідником КЕОУН і він на початку берез¬ 
ня 1940 р. з завданням повертається в Україну. Разом з ним йшли: 

Микита Опришко - референт, Зіновія Левицька — референт жіноцтва 
та Теодор Оленчак (Васильків) - референт зв’язку. Після переходу 
кордону всі вони героїчно загинули в боротьбі з радянськими прикор¬ 
донниками. 

Трагічним був також перехід Волинської групи Степана Пшенич¬ 
ного і 12 бойовиків. Друзі Пшеничного і його заступник Запісочний у 
бою теж героїчно загинули. Двох важко поранено (Іван Кублій і Ми¬ 

хайло Рудий), решту захоплено пораненими в полон. 

«ЧАРІВНА НІЧКА ЗЕМЛЮ ВКРИЛА» 

Пісня була поширена як в народі, так і в повстанських загонах. 
Записала мелодію Гіщинська Раїса Петрівна, 1937 р.н., від сестер Ней- 
марк Тетяни Петрівни, 1939 р. н., Кушнір Галини Петрівни, 1941 р. н., 
жителів м. Луцька, з якими сама її співала. 

«В ЗАГОРОВІ, НА ГОРІ» 

Пісня невідомих авторів про бойові події біля с. Загорова Лока- 
чинського району на Волині. Це один з найвідоміших героїчних боїв 
УПА. Чота особливого призначення Берези (Андрій Мартинюк з 
с. Квасів Горохівського району) з куреня Остапа взяла під охорону 
монастир у Новому Загорові, що стояв на височині у вигідному страте¬ 
гічному місці на перехресті доріг. Його мали намір зайняти німці. Бій 
розпочався рано-вранці 9 вересня 1943 р. масовим бомбардуванням 
німецької авіації, гарматними обстрілами з танків і мінометів. Протя¬ 
гом 3-х днів і ночей безперервного бою повстанці успішно відбивали 
численні атаки гітлерівців і допоміжної польської поліції. Тодішня 
газета (виходила німецькою мовою у Луцьку), повідомляла, ніби у мо¬ 
настирі засіло 2 полки бандерівців, тому є великі втрати: 540 убитих і 
600 поранених солдатів. Фактично монастир обороняло 44 повстанці. У 
бою загинуло 29, а решта неушкоджені з боєм вийшли з оточення. Про 
цю героїчну битву і складена пісня. 
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«ВИСЛАВ СТАЛІН СВОЇ ДІТИ» 

Написав слова і підібрав мелодію сотенний Тараско, родом з Старо- 
Самбірщини. На Закерзоння її перенесли стрільці з куреня Прута у 
липні 1945 р. Потім пісня була поширена серед народу і У ПА в часи 
німецької окупації. Часто пісню називають «Шукають бандьори». Ме¬ 
лодію взято з «Літопису У ПА», том. 25. 

«ГЕЙ СТЕПАМИ» 

Автор слів і мелодії - Степан Малюца, бандурист, у Львові до 1944 р. 

У цьому ж році він через Німеччину виїхав до СИТА в м. Клівленд. 

Вперше пісня була виконана автором у супроводі бандури на першо¬ 

му з’їзді УГВР у Старосамбірщині в липні 1944 р. Помер С. Малюца 
в м. Клівленді у 1992 р. 

«ГЕЙ ШУМІТЬ, ЛІСИ І БОРИ» 

Музика Ю. Лаврівського, сл. Б. Нижанківського. Богдан Нижан- 

ківський (Бабай) - письменник, поет-сатирик. Народився у 1909 р. у 
Західній Україні. По війні - в Німеччині, потім у США. 

«ДІВЧИНО-ГОЛУБКО» 

Автори пісні невідомі. Пісня початку 1943 р., коли добровольці 

відходили до У ПА на Волинь. Мелодійний варіант пісні «Збирався 

козак» і «Прощався стрілець зі своєю ріднею». 

«ЗА МУРОМ ОДЦВІЛИ КАШТАНИ» 
(«Чи чуєш, Юрку?») 

Автор музики невідомий. Текст написав Богдан Кравців з присвя¬ 
тою Юрієві Дачишину (липень-серпень 1933 р.), у львівській в’язниці 
«Бригідки». Ю. Дачишин був арештований у 30-х роках за прина¬ 
лежність до ОУН і засуджений до 20 років тюрми. Кравців потрапив у 
камеру, де сидів Юрко. І. Камінська (сама в’язень польських тюрем) 
подає: «У 40-50 роках це була найбільш популярна і душевна пісня у 
польських жіночих в’язницях. Ми співали дещо змінений текст... Я 
особисто ніколи не припускала, що зустріну Юрія з пісні. Свою істо¬ 

рію розказав мені особисто Юрій Дачишин, який проживає в Чикаго з 
досить слабким здоров’ям, але ще з сильним духом». 

Б. Кравців - поет, літературознавець, нар. 1904 р., із Західної Ук¬ 
раїни, редактор націоналістичних видань. Помер в Америці. 

«ЗАВТРА В ДАЛЕКУ ДОРОГУ» 

Автори пісні невідомі. Вона виконувалась у сотні Черника, яка 
здійснила рейд в 1944 р. (у часи переходу фронту) з Чорного Лісу в 
Станіславщині, потім співали її в Сурницьких лісах, в УПА і в народі. 
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«ЗБУДИСЬ, МОГУТНЯ УКРАЇНО!» 

Пісня вийшла із школи УПА «Олені» на горі Магура. Загальнові¬ 
дома в УПА і серед населення. 

«ЗГОЛОСИВСЯ ДО ПОВСТАНЦІВ» 

Слова і мелодія Василя Юркевича (Юрченка). Відома з 1945 р. 
Чотовий Юрченко присвятив пісню друзям з сотні «Булава». 

«МИ ЙДЕМ ВПЕРЕД» 

Автор слів і мелодії Левко Лепкий. Пісня УГА з часів чортківсь- 
кої офензиви. Написана у червні 1919 р. у м. Чорткові з нагоди пере¬ 
моги над галерниками. Потім популярна в УПА і серед народу. 

«МИ ЛИЦАРІ БЕЗ ЖАХУ І БЕЗ СМЕРТИ» 

Автор слів Василь Почовський (музика невідомого автора). «Гімн 
Безсмертної Батави» був прийнятий командуванням УПА як марш 
УПА - «Захід». В УПА почали її співати під кінець 1944 р., а пошири¬ 
лась вона із 1945 р. Василь Почовський (1878-1942) - поет-молодому- 
зівець, драматург, політичний діяч, активний учасник Листопадового 
зриву, боєць УГА. 

«МИ ПАРТИЗАНИ» 

У Юркевича подано: «Слова Ролянда Різака, музика Мілька Халу¬ 
пи, родом з Самбора, абітурієнта другої академічної гімназії у Львові, 
1944 р. Пісню уложено в бункері біля села Недільного (Старосамбір- 
щина) зимою 1944 р. За Закерзоння її перенесли друзі з сотні Сокола, 
перша сотня куреня Прута у липні 1945 р. Потім пісня широко пішла 
в загони УПА та народ». 

«МИ СМІЛІ ВОЇНИ СУВОРІ» 
(«Марш Чорного лісу») 

Мелодійний варіант пісні «Ми українські партизани». Автор слів 
Марко Боєслав - поет-упівець із Західної України. Член ОУН з 1930 р. 
З 1942 р. у лавах УПА. Доля поета, як і більшості його сучасників, - 
невідома. 

«МИ СОТНЯ ЛЕМКІВСЬКА ЗАВЗЯТА» 
(«Марш сотні Хріна») 

Командир сотні Степан Стебельський. Автори невідомі. Пісня з’я¬ 
вилась у 1946 р. У ній згадуються поручик, командир чоти, Омелько- 
хорунжий, командир першої чоти і заступник командира сотні. На¬ 
зиваються села, де відбулись більші бої командира Хріна. 

«МИНУЛИ ВЖЕ ЛІТА» 

Автор слів і мелодії Василь Іваник. Написано пісню в німецькому 
концтаборі Авшвіц у 1943-1944 рр. 
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«НЕ ПЛАЧТЕ, НЕ ЖУРІТЬСЯ 
ВИ, ХЛОПЦІ-ЮНАКИ» 

Автори пісні невідомі, вона написалася ще за німецької окупації і 
була поширена в УПА, а згодом - і в народі. 

«НУ, І ЩО Ж, ЩО ЯК ПРИЙДЕТЬСЯ 
НАМ УМЕРТИ» 

Повстанська пісня із репертуару бандуриста-віртуоза Зіновія Што- 
калка (1920-1968 рр.). 

«ОЙ ВИ, ХЛОПЦІ, ПОСХОДІТЬСЯ» 

Слова поета-упівця Василя Прийми, автора широко відомої пісні 
«Там на півночі на Волині». 

«ОЙ ДАВНО Я В МАТІНКИ БУЛА» 

Народна пісня, але дівчата-повстанки, знаючи, яка доля їх чекає, 
співали пісню, переробивши у ній слова, до своєї трагічної долі. У 1949 
році її виконували навіть у Кременецькій тюрмі, чекаючи етапу в Сибір. 

«ОЙ ПІДУ Я, ПІДУ ПОМІЖ ЛАНАМИ» 

Автори невідомі. Пісня про чотового Беркута родом із Сокальщи- 
ни. Був чотовим у курені Ема, пізніше сотенним. Загинув у 1944 р. 

«НЕ ОДНА ВЖЕ ХМАРА» 
(«Про бій під селом Уневом») 

Автори пісні невідомі. Бій під селом Уневом Перемишлянського 
району на Львівщині - один з найбільших боїв УПА з більшовиками. 
Він відбувся ЗО вересня 1944 р. Проти куреня УПА, яким командував 
Яструб (Дмитро Карпенко), виступило понад тисячу більшовицького 
війська, що від 9 до 23 години при підтримці гармат, мінометів, танків 
провели на розташування повстанців 22 безуспішних наступи. Уве¬ 
чері повстанці непомітно вийшли з оточеного лісу, не натрапивши на 
жодну ворожу заставу. Більшовики, не знаючи цього, другого дня на¬ 
ступали на ліс з кількох сторін і почали бій між собою. Остаточно по 
кількагодинному бою порозумілись і, згубивши повстанський слід, ма¬ 
ючи великі втрати, вернулись у Перемишляни. А першого жовтня та¬ 
кий же безуспішний бій ішов біля села П’ятин цього ж району. Втра¬ 
ти ворога - понад п’ятсот вбитих і ранених. 

«ТУЧІ І ЗАВОЇ» 

Автори пісні невідомі. Цю пісню співали молоді повстанці, дівчата 
і хлопці, які відбували тяжку каторгу у Сибірі. Коли їх звільнили, то 
додому не пускали, а залишили «вільними» на повалі лісу. Коли їх 
арештовували, то вони були ще підлітками, мали лише по 15-16 років, 
тому їм дали «невеликий строк» по 5 років, бо то були ще «діти». 
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«НА ПРОЩАННЯ З ДРУГОМ ГОВОРИЛА» 

Автори пісні невідомі, очевидно це колективна творчість. Пісня 
вийшла з Кременецької тюрми. Її співали повстанки перед виселкою 
на каторгу. 

«БУВАЙ ЗДОРОВ, КОХАНИЙ МІЙ» 

Автори пісні невідомі. З великим почуттям пісню співали повстанки 
у кременецькій тюрмі. Співаючи цю пісню, вони подумки звертались 
до свого минулого, до коханих, а хто не мав ще коханого, то звертались 
до вимріяного, передбачаючи, що може ніколи такого не будуть мати, бо 
йдуть на жорстоку каторгу. Життя їх гнало ворожою волею на Колиму, 

Воркуту, звідкіля рідко хто повертався. Тих, хто вижив, відбув строк, 

додому не відпускали. Вони «вільними» продовжували виконувати 
каторжні роботи. 

«СВІЧА ГОРИТЬ РОЖЕВИМ СВІТЛОМ» 

Пісня створена (очевидно колективно) ще у тридцятих роках у 
польських тюрмах. Вона була дуже популярною в У ПА у роки німець¬ 

кої окупації. Таку ж широку популярність мала в часи сталінських 

репресій. 

«ДОЛЯ З МЕНЕ ВСЕ ГЛУЗУЄ» 

Слова і мелодія Петра Болехівського-Бояна. Пісня написана десь у 
1943-1944 роках в німецькому концтаборі «Авшвіц». Потім стала по¬ 

пулярною в загонах УПА і в народі. 

«ОХ ЯК Я ЛЮБЛЮ ТІ НАШІ ГОРИ» 

Автори пісні невідомі. Її співали у школі «Олені», а також у під стар¬ 

шинській школі в лісах на Самбірщині між селами Звір і Сприня. 

Вона мала великий успіх у численних загонах УПА, а потім і в народі. 

«Я НЕ ХОЧУ ТЛІТИ ПОВІЛЬНО» 

Автори пісні невідомі (очевидно це колективна творчість). Пісня 
про Катерину Гусак - Ракету, яка народилась у 1921 році в селі Ново- 

сілки Підгаецького району на Тернопіллі. За професією вона була 
вчителькою, член ОУН - з 1940 року. Районна УЧХ, підпільниця. 

Схоплена енкаведистами у 1947 році. Не хотіла жити каторжним 
життям і отруїлась в Підгаєцькій тюрмі, написавши своїм подругам 
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передсмертну записку. Після смерті нагороджена Бронзовим Хрес¬ 

том Заслуги. 

«А ХТО ХОЧЕ ВОЮВАТИ» 

Слова і мелодія сотника Степана Голяша «Мар», політвиховника. 

Пісня створена восени 1944 року, коли сотня «Нечая» сиділа у засідці 
на Старосамбірщині, чекаючи на військові машини з спецвідділами 
НКВД, які їхали на чергову облаву. Досить швидко пісня набула попу¬ 

лярності в інших повстанських загонах та в народі. 

«ЧИ ТО ГРІМ ГРИМИТЬ» 

У 1943 році у місті Львові цю пісню написав відомий композитор, 

прозаїк, автор багатьох' стрілецьких пісень Роман Купчинський. Пісня 
написана спеціально для галицької дивізії «Галичина». Коли частина 
дивізійників влилася в загони УПА, вони принесли з собою цю, уже 
досить відому пісню. Невдовзі такої популярності вона набула в УПА, 

перейшла до народу. 

«МИ ПАРТИЗАНИ» 

Мелодію написав Мілько Халепа, а слова - Рональд Різак. Написа¬ 

на вона у 1944 році у бункері біля села Недільна на Самбірщині. Вона 
була дуже популярна в УПА. На Закерзоння (нині Польща) її перенес¬ 

ли вояки з сотні «Сокола» і першої сотні куреня «Прута» у липні 1945 

року. Мілько Халепа родом із Самбірщини, був гімназистом другої 
академічної гімназії у Львові, член ОУН, упівець. 

•к * * 

Частину мелодій взято зі збірника «Літопис Української Повстан¬ 

ської Армії», том 25. Видавець - спільне українсько-канадське підприє¬ 

мство «Літопис УПА», Торонто - Львів, 1997. 

Решта пісень, які не вказані у примітках, відтворені з власної па¬ 

м’яті упорядника. Кілька мелодій записано у селі Кимир Пере- 

мишлянського району Львівської області в різні роки від односельчан, 

з якими їх співав і вони міцно закарбувались у юначій пам’яті. 
Повстанські пісні були дуже популярні як на Волині, так і в Гали¬ 

чині, в інших регіонах, де тільки діяла славна УПА. 

Внаслідок народної обробки (у більшості випадків вони передава¬ 

лись з уст в уста) в різних місцевостях, навіть у близьких сусідніх 
селах побутували відмінні варіанти мелодій і тексту. На повні груди 
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співались ці улюблені пісні у західноукраїнських селах. Особливо вільно 
почувала себе молодь, коли не було «облавців» (солдатів-червонопагон- 

ників, емгебістів), яких і перевдягнутих люди добре навчились розпіз¬ 

навати. Навіть собаки лагідніше гавкали, як їх не було у селі. 
Упорядник передавав перевагу тим варіантам пісень, які викону¬ 

вались старшими поколіннями, а відтак - ближчі до часу їх створення. 

До усіх мелодій упорядник дописав інші голоси, здійснив просту 
гармонізацію (обробку). Зроблено це спеціально, щоб пристосувати їх 
для широкого й зручного масового співу. 

Щира подяка пані Галині Марчук - заступнику голови Волинсько¬ 

го відділення товариства «Україна» - за матеріали про автора пісні 
«Гей на півночі, на Волині» (колишнього повстанця й поета Василя 
Прийму), Богдану Самохваленку, композиторам Мирославу Стефани- 

шину, Віктору Герасимчуку. 



СКОРОЧЕННЯ 

ОУН 
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УВО 
УГВР 
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УНР 
ЛВУ 
ЗЧОУН 

УГА 
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СУНМ 
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СВУ 
УДП 

УРДП 
АБИ 

УВВ 
УНА 
УНДО 

ОВКУГ 

21 Зам. 475 

— Організація українських націоналістів 
— Провід українських націоналістів 
— Українська повстанська армія 
— Українська військова організація 
— Українська головна визвольна рада 
— Українська національна рада 
— Українська народна республіка 
— Ліга визволення України 
— Закордонні частини організації 

українських націоналістів 
— Українська галицька армія 
— Українська народна самооборона 
— Українська народна революційна армія 

(нова назва УПА Г. Бульби-Боровця 
від липня 1943 р.) 

— Українська національна повстанська 
організація 

— Українська революційна повстанська 
організація 

— Революційна українська партія 
— Західноукраїнська народна республіка 
— Організація українських націоналістів 

самостійників-державників. 
— Дружина українських націоналістів 
— Спілка української молоді 
— Великий збір об’єднаних українських 

націоналістів 
— Легія українських націоналістів 

(створена в 1925 р. в Чехії, м. Подеброди) 
— Союз української націоналістичної молоді 
— Українське національне відродження 
— Спілка визволення України 
— Українське державне правління (оголосило 

відродження Української самостійної держави) 
— Українська революційно-демократична партія 
— Антибільшовицький народний фронт 

(Мехіко) 
— Українське визвольне військо (Німеччина) 
— Українська національна армія (Німеччина) 
— Українське національно-демократичне 

об’єднання 
— Організація вищих кляс українських 

гімназій ( розповсюджували нелегальну 
літературу, проводили свята «стрілецьких 
могил», збирали гроші на бойовий фонд УВО, 
у 1924 р. видала журнал «Метеор») 
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УССД 
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УНФ 
УДП 
СОУ 
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КЕОУН 
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ГУНМ 
ВЗУН 
УВФ 
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Екзекутива 
УНК 

ФУР 

— Об’єднання бувших вояків-українців 
— Об’єднання бувших вояків-українців 

в Америці 
— Українська соціал-демократична 

революційна партія 
— Український національно-демократичний 

союз 
— Український конгресовий комітет 
Америки 

— Українська суверенна соборна держава 
— Організація оборони чотирьох свобід 
України в СІЛА 

— Союз гетьманців-державників 
— Східноукраїнські землі 
— Західноукраїнські землі 
— Європейська рада свободи 
— Народно-визвольна революційна 

організація 
— Референтура зовнішніх закордонних 

зв’язків 
— Фронт національної Європи 
— Тактичний відтинок 
— Українська крайова студентська рада 
— Українська самостійна соборна держава 
— Союз українських воєнних інвалідів 
— Український національний фронт 
— Українське державне правління 
— Спілка офіцерів України 
— Союз українців Британії 
— Українське студентське спортивне 

товариство 
— Крайова екзекутива організації українських 

націоналістів 
— Виховна спільнота української молоді 
— Державний центр 
— Група української національної молоді 
— Великий збір українських націоналістів 
— Український визвольний фонд 
— Волинське українське об’єднання 
— Виконавчий орган, виконавча влада 
— Український Національний Комітет: створе¬ 

ний у Кракові в день війни 22 червня 1941 р. 
— Фронт Української Революції. 



Ніл Хасевич. Дереворит (портретна серія, III варіант) 
«Організатор і командир УПА на ПЗУЗ полковник Дмит¬ 
ро Клячківський (Клим Савур-Охрім). 

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ 
визвольних змагань, 

подвиги яких 
оспівані в піснях 



Симон ПЕТЛЮРА (10.05.1879 — 25.05.1926 рр.) - головний ота¬ 
ман військ Української Народної Республіки, голова директорії УНР 
(1919-1926), народився у Полтаві в родині старовинного козацького 
роду. Початкову освіту здобув у церковно-приходській школі. З 
1895 р. вчився в духовній семінарії і брав участь у діяльності та¬ 
ємної української громади, за що в 1901 р. й виключено з семінарії. 
Ще в 1900 р. у Полтаві стає членом Української революційної партії 
(УРП). Уникаючи арешту, в 1902 р. виїжджає на Кубань, вчителює, 
потім працює над архівом Кубанського війська. В 1903 р. був арешто¬ 
ваний, а, звільнившись, в 1904 р. виїжджає до Львова і редагує орган 
РУПу «Селянин». В 1905 р. він вже в Києві. Після перетворення 
РУПу в Українську соціал-демократичну партію як делегат в 1906 р. 
бере участь у з’їзді галицької УСДРП. Того року переїжджає до Пе¬ 
тербурга і працює в редакції місячника соціал-демократичного напрям¬ 
ку «Вільна Україна». Повернувшись до Києва, секретарює в газеті «Рада», 
а з 1907 р. по 1908 р. - співредактор «Слова», органу УСДРП. Був 
причетний до редагування наукового журналу «Україна». 

У 1909 р. переїжджає до Москви, а з 1912 р. разом із О. Солі- 
ковським редагує журнал «Украинская жизнь» (виходив до 1917 р.). 
У Москві одружується з Ольгою Нільською. В 1916-1917 рр. працює у 
«Союзі Земств», який допомагав фронту, став його уповноваженим на 
західному фронті, завжди активний і діяльний у громадсько-політич¬ 
ному житті. Можна стверджувати, що він створив умови для подій 
Української Національної Революції, у якій, зрештою, зіграв чільну роль. 

Навесні 1917 р. С. Петлюру призначають головою Українського 
військового Комітету західного фронту. Як делегат І Всеукраїнського 
з’їзду (18—21.05. 1917 р.), що відбувся в м. Києві, він обраний головою 
Українського Генерального Військового Комітету. З утворенням Цен¬ 
тральної Ради у червні 1917 р. Симон Петлюра став Генеральним 
секретарем військових справ і займався створенням Українських зброй¬ 
них сил. 

Не погоджуючись із рішенням уряду Винниченка, восени 1917 р. 
виїжджає на Лівобережжя й організовує там Гайдамацький кіш Сло¬ 
бідської України, який під його проводом у лютому 1918 р. відіграв 
вирішальну роль у боях за Київ і в ліквідації більшовицького повстан¬ 
ня на Арсеналі. 

Після гетьманського перевороту (квітень 1918 р.) очолює Київське 
губернське земство і Всеукраїнський союз земств. Арештований геть¬ 
манським урядом, після чотиримісячного ув’язнення переїхав до Білої 
Церкви, взяв участь у протигетьманському повстанні, ввійшов до скла¬ 
ду Директорії й очолив Армію УНР як головний отаман. 

Після від’їзду В. Винниченка за кордон, 11 лютого 1919 р. С. Пет¬ 
люра виходить з УСДРП і стає головою Директорії. У надзвичайно 
важких умовах очолив і згуртував Армію УНР і УГА, воює проти більшо¬ 
виків, денікінців. Уряд УНР на чолі з С. Петлюрою 5.12. 1919 р. виїхав 
до Варшави в пошуках союзника проти Червоної Армії. Армія УНР за 

324 



його наказом пішла у перший зимовий похід. Після укладення «Вар¬ 
шавського договору» й військової конвенції з Польщею війська УНР, 
очолювані С. Петлюрою, разом з поляками виступили проти більшовиків 
і 7.05. 1920 р. зайняли Київ. У червні під тиском переважаючих сил 
ворога об’єднаним арміям довелось відступати. Тоді С. Петлюра про¬ 
довжив боротьбу власними силами, після перемир’я між Польщею і 
Росією (жовтень 1920 р.) з’єднані Армії УНР перейшли в листопаді 
Збруч і були інтерновані в Польщі. 

Спочатку уряд С. Петлюри перебував у Тарнові, згодом у Варшаві. 
Більшовики вимагали видачі С. Петлюри, і він виїхав до Будапешту, 
потім до Відня і Женеви, а в 1924 р. - до Парижу, де керував діяль¬ 
ністю екзильного уряду УНР і заснував тижневик «Тризуб». 

Розпочавши публіцистичну працю ще у 1902 р., він її не залишив. 
Тематика його статей різна і мала значний вплив на формування націо¬ 
нальної свідомості задовго до революційних років. У Польщі відновив 
публіцистичну діяльність, видав в 1923 р. брошуру «Сучасна українсь¬ 
ка еміграція і її завдання», а в «Тризубі» писав про недавні визвольні 
змагання, про становище України під більшовиками. Свої праці підпи¬ 
сував як прізвищем, так і псевдонімами В. Марченко, В. Салевський, 
І. Рокитний, О. Ряст та криптонімами. 

З принципових позицій не сходив ні як публіцист, ні як військовик, 
ні як політик. З його іменем пов’язана збройна боротьба за визволен¬ 
ня України від ворожої окупації. Як талановитий організатор і коман¬ 
дувач, зумів згуртувати видатних і досвідчених військових, політичних 
діячів. Будучи головою Директорії, виявляв щирий демократизм, гу¬ 
манність і водночас був визначним політиком. 

Загинув Симон Петлюра в Парижі на вулиці Расі 25 травня 1926 р. 
від семи куль більшовицького агента Шльоми Шварцбарда, який стріляв 
нібито з помсти за єврейські погроми в Україні, хоча С. Петлюра був 
рішучим противником всіляких погромів. Похований на цвинтарі 
Монпарнас у Парижі. 

Вбивця Шварцбард народився в Смоленську в 1896 р., жив під Оде¬ 
сою. В 1908 р. під час пограбування магазину у Відні був ув’язнений. 
В 1910 р. він уже у Франції, а в 1917 р. - в Росії. Після жовтневого 
перевороту - в Червоній Армії. В 1920 р. їде в Париж, підтримує кон¬ 
такти з російськими більшовицькими агентами М. Вороніним, Володі- 
ним. Разом з Володіним він відшукав адресу С. Петлюри і виконав 
завдання своїх зверхників. 

Євген КОНОВАЛЕЦЬ (14.06. 1891 - 23.05. 1938 рр.) народився в 
с. Зашкові Жовківського повіту на Львівщині у сім’ї сільського вчите¬ 
ля. Став визначним діячем, організатором і першим головою проводу 
ОУН, активний учасник визвольних змагань, соратник Симона Петлю¬ 
ри. З його іменем пов’язана легендарна доба України - від боротьби до 
утвердження УНР, до всеохоплюючого націоналістичного руху. 
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Вихований в патріотичній родині, ще гімназистом бере активну 
участь у таємних гуртках. З 1909 по 1914 рр. студент юридичного 
факультету Львівського університету. Проходив курс історії у профе¬ 
сора Михайла Грушевського. Цікавився соціологією і політологією. 
Ще студентом стає перед судом на голосному процесі за українські 
демонстрації в університеті. З вибухом війни як старшина довго пере¬ 
буває на російському фронті. У боях на Маківці попадає в полон. 

У таборі полонених (Чорний Яр, Царицин) віднаходить давніх това¬ 
ришів (А. Мельника) і складає план на майбутнє. Передбачає крах 
імперіалізму, використовує ситуацію, організовує військово-наукові кур¬ 
си, перекладає на українську мову військові підручники, статути. 

Березнева революція окрилює їх діяльність. Над Дніпром окрес¬ 
люється українська державність, і ось грудневої ночі 12 старшин з 
Є. Коновальцем, А. Мельником втікають з табору і, долаючи десятки 
кілометрів снігових буранів, йдуть у розпорядження українського уря¬ 
ду. Це був трудний час, коли під впливом популярної тоді соціалістич¬ 
ної ідеології розкладались боєздатні українські частини. Проти тієї 
течії Є. Коновалець 6 січня 1918 р. формує Галицько-Буковинський 
курінь з полонених. Цей курінь став головною частиною, що задушила 
московське повстання в Києві, боровся проти вишколеної армії Му- 
равйова, прикрив відступ Центральної Ради до Житомира. 

У лютому 1918 р. курінь звільняє столицю, а в березні перетворює¬ 
ться у полк Січових Стрільців (СС), першу соборну військову формацію, 
якій судилася першорядна роль в українській збройній боротьбі і 
політичній історії. Розходячись у поглядах з тодішнім урядом, Є. Ко¬ 
новалець не йшов шляхом криз, а прагнув до конструктивної праці. 
Робить спробу відвернути катастрофу, обіцяючи Скоропадському ло¬ 
яльність, коли він стане на самостійну позицію. Отримавши від нього 
маніфест про федерацію, Січові Стрільці вирушають на Київ. У боях під 
Мотовилівкою (20.11. 1918 р.) перемагають московські офіцерські дру¬ 
жини і 14 грудня здобувають столицю. 

Корпус Січових Стрільців ждуть для оборони Львова від поляків. 
Але 12. 11. 1918р. в Білій Церкві Стрілецька Рада ухвалила не йти на 
Львів, бо доля держави вирішувалась у центрі України. Через 2 місяці 
Київ проголосив злуку всіх земель України, що сприяло створенню 
військової сили. Є. Коновалець віддається розбудові Корпусу, пізніше 
Дивізій Січових Стрільців. Потім командує нею в боях під Гребінкою, 
Фастовом, Бердичевом, Полонним, Проскуровом, Старокостянтиновом, має 
Карабачіївську перемогу, але разом з рештою Української Армії в ли¬ 
стопаді 1919 р. опиняється у Чотирикутнику Смерті, між чотирьох 
ворожих сил. 

На нараді в Новій Чорторії 6 грудня 1919 р. постановою Стрілець¬ 
кої Ради розпускається Група Січових Стрільців, як окрема одиниця, 
їм дано до вибору вирушати в партизанку в зимовий похід у складі 
інших частин, або йти в підпілля. Саму Раду, як керівний військово- 
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політичний орган Є. Коновалець затримує. В усі більші осередки Ук¬ 
раїни висилаються посланці для організації роботи на місці. Полков¬ 
ник бачить перспективу нових форм боротьби, бо настає доба ворожої 
окупації. В 1920 р. він їде за кордон з метою організації Української 
армії з інтернованих в Чехії галицьких частин. 

Вислані Є. Коновальцем сотники Іван Адрух, Микола Опока закла¬ 
дають восени 1920 р. Український Революційний Комітет, на Закар¬ 
патті постає організація «Воля», започатковуються основи під УВО. 
Повоєнна ситуація ще не стабілізована, Версальська Європа ще не впливає 
на становище речей на Сході, справа Галичини не визначена. Такий 
стан вимагає від українства постійної готовності. Є. Коновалець повер¬ 
тається до Львова і перебирає команду УВО, але, виявлений поляками, 
мусить жити нелегально. Восени 1922 р. переносить Провід за кордон. 
По розвіянні останніх надій на світову справедливість, запанувала гли¬ 
бока депресія, наставала інертність. Треба було яскравих поривних дій, 
різкого слова, щоб наново запалити вірою серця і зрушити націю до 
боротьби. Це знову зробив Є. Коновалець. Роки 1925-1926 - героїчно- 
легендарний період Революції. Упорядкована польська держава не може 
дати ради з українським підпіллям, росте порив боротьби. Полковник 
умів завжди схопити суть доби, знайти її розв’язку, прийняти рішення 
і в цьому головна ознака його вождівства. 

Піднялася свідомість громадянства, і націоналістичні групи, що 
постали з УВО, треба було об’єднати в єдину політичну організацію. 
Є. Коновалець скликає Першу конференцію ОУН (3-7.XI. 1927 р.), 
визначається провід. Вже 8-9 квітня 1928 р. відбувається Друга кон¬ 
ференція. Акція завершується Першим конгресом ОУН (27.01. - 
3.02. 1929 р.), де закладено Всеукраїнську ОУН і проголошено Є. Ко- 
новальця головою Проводу. Ведеться широка боротьба за політичне 
становлення української суспільності. Провідник прибуває до Північної 
Америки, щоб створити там політичний резонатор і фінансову базу для 
революційної акції (квітень-травень 1929 р.), потім в Канаду. Хвиля 
національної революції наростає на Східно-Українських землях, на 
Закарпатті, Буковині. Як людина великого політичного хисту, стратег і 
тактик суспільно-політичної роботи, покликав до життя новітній 
революційний рух в умовах ворожої окупації, підпілля й незмірних 
жертв. Він постійно в русі, в праці, в зустрічах із зв’язковими, на різних 
конференціях, побаченні з чужинцями. 

Вороги його боялися, погрожували, а він зневажав небезпекою, відмов¬ 
лявся від охорони. Вже у 1936 р. швейцарська поліція викрила наміри 
Москви на вбивство полковника руками місцевих комуністів. Ця міжна¬ 
родна група під проводом Нормана отаборилась у віллі навпроти бу¬ 
динку, де мешкав Є. Коновалець у Женеві. Норман втік, залишивши в 
руках Женевського судді 20000 швейцарських франків і на цьому тоді 
все скінчилось. 

Потім злочинна чекістська трійка за дорученням Москви (Валюх, 
Полуводько, Хом’як), пролізши в довір’я закордонного ОУН, готувала 
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вбивство аж 5 років, спланувавши передачу важливих паперів для 
Є. Коновальця. Полковник хоче особисто бачити «зв’язкового», дещо 
уточнити. Зустріч мала бути 23 травня о 4 годині 1928 р., але неспо¬ 
дівано відбулася передчасно о 12 год. в кав’ярні «Атланта». Вона ко¬ 
ротка. Гість скоро відходить, лишаючи в руках полковника невеликий 
пакет. Розрахувавшись, Є. Коновалець прямує до готелю «Централь», 
де зупинився у номері 104 під іменем Йозефа Новака. По дорозі на 
головному бульварі Роттердаму Колгісен вибух чекістської бомби стря¬ 
сає місто. Пошматоване тіло Є. Коновальця падає на чужий брук, як 25 
років тому в Парижі тіло його великого попередника С. Петлюри. 
Вбивця Валюх одержав за це звання генерала радянської таємної міліції. 

Похований Є. Коновалець на цвинтарі Кросвік, у м. Роттердамі. 

Полковник Андрій МЕЛЬНИК (1890-1964 рр.) - провідний діяч 
націоналістичного руху, вояк і філософ, сотник УСС, оборонець УНР. З 
1917 р. співтворець і помічник Є. Коновальця в організації і в Команді 
Корпусу СС у Києві. В 1919 р. - начальник штабу дійової армії УНР, у 
1920-1921 рр. - ревізор військових місій УНР у Парижі, з осені 1922— 
1924 рр. - у Львові крайовий комендант УВО після Є. Коновальця, по¬ 
літичний в’язень у Польщі в 1924-1928 рр. У 1923-1938 рр. - голова 
Головної Ради організації української католицької молоді «Орли Гали¬ 
чини». Організатор діяльності ОУН на окупованій території та за ме¬ 
жами України у 1930-1950 роки. Очолював ОУН у часи одного з най- 
героїчніших піднесень націоналістичного руху в історії України. 

Вже з гімназійних років брав участь у різних виявах служби укра¬ 
їнській визвольно-державницькій ідеї. Жодні труднощі і перепони не 
захитали його віри в правильність успадкованих від батька ідеалів. 
Загартований у боротьбі, він був суворим до себе, але теплим до інших. 
Це людина незламної волі, кришталевої вдачі з непересічними органі¬ 
заційно-провідницькими здібностями та розумом державного мужа. 

В 1914 р. А. Мельник зголосився добровольцем до легіону Укра¬ 
їнських Січових Стрільців. Особиста відвага здобула йому любов і по¬ 
шану стрілецтва і старшин Легіону в окопах першої світової війни. 
Ходили легенди про його героїзм в бою на Маківці й Лисоні. Москов¬ 
ський полон дає йому змогу познайомитись з перспективами українсь¬ 
кого національного руху. Разом з Є. Коновальцем та іншими старши¬ 
нами творить корпус СС, що був однією з найкращих формацій армії 
УНР. Він віддано служить у всіх українських арміях, відстоює свя¬ 
щенні ідеї самостійності і соборності України. Після підписання 
П. Скоропадським документу про союз і федерацію з Росією, Коно¬ 
валець і Мельник очолюють стрілецтво у протигетьманському по¬ 
встанні Симона Петлюри. 

15 грудня 1918 р. Директорія УНР призначає Є. Коновальця і 
А. Мельника отаманами військ УНР. Мельник став начальником 
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штабу діючої армії УНР. Тут він здобув пошану старших віком і ран¬ 
гами старшин, які бачили в ньому провідника і державного мужа. Ці 
події закріпили і особисту дружбу Петлюри, Коновальця, Мельника. 
Петлюра, як президент УНР, віддається політико-дипломатичній акції, 
а на Є. Коновальця і А. Мельника лягає обов’язок організувати бороть¬ 
бу підпільними методами. Так постала Українська військова організа¬ 
ція (УВО), очолена Є. Коновальцем. А в 1922 р., коли Коновалець виї¬ 
жджає за кордон, він призначає А. Мельника першим крайовим ко¬ 
мендантом УВО. На цьому посту він був до 1924 р., до арешту поляка¬ 
ми, які присудили йому 5 років тяжкої тюрми. В’язні згадували, що 
полковник був для них гідним прикладом стійкості, витримки, бо 
слідство, тортури, побиття, карцер не зламали його духу. 

У 1929 р. новостворена ОУН стає найвпливовішою силою національ¬ 
ного буття, що організувала боротьбу з усіма окупантами. Тоді Є. Конова¬ 
лець, наче відчуваючи присуд долі, викликає на зустріч свого най¬ 
ближчого соратника А. Мельника і наказує йому бути готовим очолити 
ПУН-ОУН, якщо б з ним самим щось сталося. Є. Коновальця вбили в 
Роттердамі 23. 05. 1938 р. 12 жовтня 1938 р. А. Мельник, виконуючи 
волю Є. Коновальця, перебирає кермо ОУН і Українського націоналі¬ 
стичного Руху. Наприкінці серпня 1939 р. в Римі відбувся II Великий 
збір українських націоналістів (ВЗУН), який одностайно затвердив 
А. Мельника головою ПУН і ОУН. Він прийшов до керма ОУН у часі 
державного будівництва Карпатської України. ОУН взяла на себе відпо¬ 
відальність за оборону краю в складі військової формації - Карпатської 
Січі - стала на боротьбу з переважаючими у силі угорськими окупан¬ 
тами. Однак у ці дні, коли потрібна була непохитна єдність усіх націо¬ 
налістичних сил, у кадрах провідного членства ОУН вже визрівало 
розходження стратегічних концепцій. Стався розкол, були втрати. Мель¬ 
ник заборонив у відповідь проливати братню кров. 

Досвід короткої, але героїчної історії Карпатської України, настано¬ 
ви Є. Коновальця — не довіряти сумнівній доброзичливості засланих і 
підступних сусідів, а орієнтуватись на власні сили, були йому дорого¬ 
вказом. Перебравши головування Проводу ОУН, не спокушався вла¬ 
дою, а служив зразком тієї ідеальної людини, до якої прагне українсь¬ 
кий націоналізм. Його особа й життєвий приклад були, як писав Юліан 
Вассеян, «відкликом до ідеї духовного братерства й життєвого побра¬ 
тимства в серцях українських людей». Націоналістичний рух був для 
нього не тільки збройним чином, але намаганням переродити украї¬ 
нську людину і перетворити її індивідуалізм з анархічності у творчу 
співпрацю людей, свідомих своєї особистої гідності, сповнених пошани 
і почуття дружби до інших членів національної суспільності й готових 
жертвувати собою в боротьбі за національні ідеї. 

В його розумінні революція мала служити тільки конкретним на¬ 
ціональним і державницьким справам, бо кожна зайва пролита крап¬ 
лина крові — це національна втрата. Відмовився дати наказ до повстан¬ 
ня в Західній Україні в 1939 р., коли розпадалась Польща, за що потім 
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був звинувачений у бракові революційності. Під його проводом ОУН 
не піддавався спокусі розгорнути масову партизанську боротьбу в Ук¬ 
раїні під час німецько-радянської війни, воліючи на короткий час по¬ 
жертвувати своїм організаційним впливом, аби зберегти людей. В 1941 р. 
німці запропонували ОУН формувати легіон із кількасот людей для своїх 
пропагандистських цілей. Відкидаючи цю пропозицію, А. Мельник 
відповів: «Ми хочемо армії з українським командуванням, підпоряд¬ 
кованої українському державному проводові». Він завжди вимагав від 
чужинців трактувати Україну як рівну з рівними, не вислужувався для 
чужих цілей. Цю принциповість зберігав завжди: і при розколі ОУН в 
1940 р., і при арешті його самого і його дружини - відданої співробіт¬ 
ниці ПУН Софії Мельник (до шлюбу Федаківської). 

Принциповість А. Мельника і вірність його українській справі 
підтверджує той факт, що звільнені з німецьких концтаборів лідери 
українських організацій (включно з політичними противниками, у тому 
числі й С. Бандерою) надали А. Мельнику уповноваження вести пере¬ 
говори з німцями від імені українських політичних сил. 

Як досвідчений діяч, полковник знав, що світ рахується лише з 
сильними. А щоб бути українству сильними, треба бути об’єднаними. 
Тому в перших повоєнних роках він ініціює переговори всіх українсь¬ 
ких політичних формацій для об’єднання в одному державному центрі. 
Цього вдалося досягнути в 1948 р. створенням Української національ¬ 
ної ради і реорганізацією державного центру в рамках традицій, запо¬ 
чаткованих С. Петлюрою 1920 р. Одночасно А. Мельник доручає кад¬ 
ровим діячам ОУН, які поселилися в різних країнах, включатися в 
громадське і церковне життя, вберігати українську спільноту від 
денаціоналізації і відчуження від Батьківщини. Він не обмежується 
закликами, але сам береться до копіткої праці втілення ідеї в життя. 
Реалізувати це вдалося в листопаді 1967 р., коли в Нью-Йорку відбувся 
Перший світовий конгрес вільних українців (СКВУ) за участю всіх 
українських формацій по світу. 

Скромний, уникав героїчної пози, проте заслуги його дуже вагомі і 
вимагають вдумливого аналізу. 

Понад 50 років чесно прослужив на провідних і командних постах 
українського військового, громадського, підпільно-революційного і по¬ 
літичного життя. По вдачі він людина діла, не писав словами історії, а 
практично творив її. Був скупим на слова, багатим на чини, рішучим 
у команді, непохитним у прийнятих рішеннях. 

У роки ранньої молодості й університетських студій він малові¬ 
домий суспільності, лише з доби визвольних змагань звернув на себе 
увагу якостями провідника й коменданта, холоднокровної відваги, 
військового старшини, відповідального за долю своїх вояків. Ось так 
вимальовується його портрет зі спогадів колишніх товаришів по зброї. 
Цитуємо: «Є в нас окрема група старшин, які творять свій гурт, такий 
цікавий і відмінний від інших. Маю на увазі наше новочесне лицар¬ 
ство, людей твердих жовнірських характерів, наче вроджених до меча. 
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щоб воювати, людей, які в бою знаходять себе і які творять історію. Це 
не сентиментальні стрільці, офіцери, а поважні, строгі вояки, провідні 
стовпи відродженого нашого війська, люди, які творять характери, які 
вчать своїм прикладом, на собі будують храм будучності». 

Головна його прикмета - непохитна логіка, відчуття реальності. 
Інтереси справи ставить вище власних амбіцій. Ці риси сполучені з 
гострим і надзвичайно розвинутим інтелектом та інтуїцією. Він 
твердий у досягненні мети, толерантний в особистих взаєминах. 

Чоловік, що мав обличчя і постать аристократа, був у дійсності сй- 
ном галицького селянина. Його відзначали як генія такту, вказуючи 
на природну вихованість, вроджену інтелігентність і природну 
органічність. 

Напередодні смерті він залишив заповіт, який актуальний до на¬ 
ших днів і вказує, наскільки реалістично розумів полковник ситуацію 
в Україні. 

Степан БАНДЕРА (1.01.1899 - 15.10.1959 рр.) народився в с. Уг- 
ринів Старий Калушського повіту Станіславської (нині Івано-Франківсь¬ 
кої) області в сім’ї священика. Виховувався в атмосфері українського 
патріотизму, живих національно-культурних традицій. В їх домі часто 
бували видатні люди, була велика бібліотека. У жовтні-листопаді 1918 р. 
пережив хвилюючі події побудови Української держави. Батько орган¬ 
ізував військові відділи з навколишніх сіл, потім був послом до парла¬ 
менту ЗУНР, військовим капеланом, парохом в с. Угринів. 

В 1915 р. вступає до Стрийської гімназії, має добрий успіх у на¬ 
вчанні, активний учасник молодіжних організацій «Пласт», «Сокіл», 
працює у «Просвіті», бере участь у хорі, театральному гуртку. В Угри- 
нові заснував спортивне товариство «Луг». В 1928 р. вступає до 
Львівської політехніки, бере участь у різних товариствах, співає у хорі, 
грає на гітарі, мандоліні, займається спортом. За активну діяльність був 
ув’язнений, потім став підпільником у розвідувальному, пропаганди¬ 
стському відділах, очолював відділ підпільних видань. В 1931 р. керу¬ 
вав відділом доставки підпільних видань за кордон. В 1932-1933 рр. 
призначений крайовим провідником і комендантом УВО на ЗУЗ. За 
кордон виїжджає конспіративно, бере участь у конференціях у Празі, 
Берліні, спілкується з Є. Коновальцем. 

До 1934 р. був кілька разів арештований, сидів у Львові, Кракові, 
Варшаві. В 1935 р. відбув процес разом з одинадцятьма членами за 
приналежність до ОУН і замах на міністра внутрішніх справ Польщі 
Станіслава Перацького. В 1936 р. на другім процесі засудили як 
крайового провідника ОУН на довічне ув’язнення. У Березі Картузькій 
сидів до 1939 р. Вийшов на волю під час війни, його з строгої ізоляції 
визволили в’язні націоналісти. 

З Бреста бічними дорогами дійшов на Волинь. З Ковельщини зв’я¬ 
зався з діючою організацією ОУН, що вже тоді творила партизанські 
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відділи. Прибувши до Львова, наводить контакти з провідниками ОУН, 
розробляє план протибільшовицької боротьби. Тоді ж з Берези Кар- 
тузької вийшов і ув’язнений його брат Василь. За рішенням Проводу 
в другій половині 1939 р. брати Бандери з чотирма членами ОУН 
виїхали до Кракова, де вже діяв таємний український осередок куль¬ 
турного і політичного життя. В листопаді провів низку нарад в Словач¬ 
чині, Відні. Разом з провідником Тимчієм-Лопатинським поїхав до 
Італії на зустріч з тодішнім Головою Проводу ОУН полковником 
А. Мельником, щоб представити ряд проектів, справ, вимог 
внутрішньополітичного життя організації. 

Після смерті Є. Коновальця були певні розходження між крайо¬ 
вим проводом й активом організації ПУН. Причина - недовір’я до 
окремих прибічників А. Мельника, зокрема - Ярослава Барановського 
по фактах його роботи. Зростала настороженість крайового активу до 
політики закордонного проводу по Віденському договору в справі За¬ 
карпатської України. Розмова з А. Мельником була негативною, бо він 
не погодився звільнити Я. Барановського і не схвалив плану револю¬ 
ційно-визвольної боротьби. С. Бандера з Тимчієм-Лопатинським 
відстоювали думку, що боротьба ОУН в Україні мусить залежати від 
внутрішньої політики СРСР в Україні. У разі знищення і виселення 
національного активу, ОУН повинна розгорнути широку революційно- 
партизанську боротьбу. В 1940 р. С. Бандера був у Римі, де ОУН керу¬ 
вав професор Євген Онацький. Там він зустрівся з братом Олександром, 
який уже захистив докторат з політико-економічних наук. У лютому 
1940 р. створено революційний Провід ОУН, очолений С. Бандерою. 
Через рік на великому зборі ОУН його вибрано головою Проводу. Під 
керівництвом С. Бандери ОУН стає кипучою революційною організа¬ 
цією, започатковуються похідні групи ОУН, що були за кордоном. Він 
засновує український легіон, організовує визвольну боротьбу. Перед 
вибухом війни ініціює створення Українського національного комітету 
для консолідації політичних сил у боротьбі за державність. Рішенням 
проводу вже ЗО червня 1941 р. проголошено у Львові відновлення 
Української держави. Через кілька днів провід був арештований німцями 
і до грудня 1944 р. С. Бандера став в’язнем концтабору. Звільнився з 
тюрми, поринає у роботу. Німці пробують приєднати собі ОУН і УПА як 
союзника проти Москви. Бандера і інші члени ОУН рішуче відкидають 
цю пропозицію. 

У лютому 1945 р. на нараді Проводу ОУН вибрано нове бюро Про¬ 
воду, до якого окрім С. Бандери ввійшли В. Шухевич, Я. Отецько та 
інші. Затверджений конференцією ЗЧОУН, в 1942 р. С. Бандера стає 
Головою всього ОУН і вирішує вести боротьбу проти усіх поневолю¬ 
вачів. 

В 1950 р. С. Бандера планує перейти на Україну, і головування у 
Проводі ЗЧОУН тимчасово переходить до С. Ленкавського, з квітня 
1951 р. - до Я. Отецька, а С. Бандера продовжує керувати усією ОУН. 
На Україну його не відпустили. В 1955 р. П’ята конференція ЗЧОУН 

332 



наново обирає головою Проводу С. Банд еру. Тоді особлива увага при¬ 
діляється організуванню теренів, крайовим зв’язкам і зовнішній по¬ 
літиці. А 15 жовтня 1959 р. С. Бандера впав жертвою з наказу КДБ. 

Головне значення Степана Бандери для українського визвольного 
руху в тому, що він у складних обставинах зумів знайти спосіб і методи 
ведення не тільки політичної, ідеологічної діяльності, але й збройної 
боротьби. 

ПОХОРОН ПРОВІДНИКА 

У м. Мюнхені (Німеччина) у цвинтарній крипті «Вольдфрідгофі», 
де почалися приготування до похорону, з обличчя покійного знято 
гіпсову маску, тіло наряджено й вкладено в домовину. У вівторок 20 
жовтня о 9-ій ранку в українській церкві св. Івана Хрестителя по вул. 
Кірхен, 46 отець прелат Петро Голинський відправив у співслуженні 
п’ятьох отців і в присутності Апостольського екзарха для українців у 
Німеччині преосвященнійшого єпископа Кир Платона Корниляка зау¬ 
покійну службу божу, під час якої співав хор під керівництвом Мико¬ 
ли Філя. 

Після св. літургії відправлено панахиду за упокій душі. Обидві 
служби знімав на фільм Іван Процик. Церква була переповнена чис¬ 
ленними делегаціями з Австрії, Франції, СІЛА, Іспанії, Англії, Канади, 
Бельгії, Німеччини та інших країн. 

Похорон назначено на 15.30, але з самого ранку цвинтар був уже 
переповнений народом. У почесній варті стояли члени ОУН. О 15.30 
заслону перед вікном крипти опущено, цинкову труну закрито вічком 
із скляним віконцем, запаяно та вкладено в другу - дубову, яку опови¬ 
то синьо-жовтим прапором і перевезено до цвинтарної каплиці, при¬ 
браної зеленню, квітами. Заупокійну відслужили отці Петро Галинсь- 
кий, Василь Туркевич, Іван Леськович, Іван Гриньох, Василь Малкович, 
Микола Іванців, Володимир Арвай, Степан Дмитришин, Юліан Мики- 
тин. У молитовному єднанні стояли митрофорний протоєрей Палладій 
Дубицький, декан УАБЦ на Баварію і румунський священик о. Василь 
Запартан. На дворі біля каплиці формується похоронний похід, до яко¬ 
го прилучається багато тисяч людей. Після панахиди труну підхопили 
на рамена три пари друзів: Василь Олеськів - Ярослав Бенцаль, Данило 
Чайковський - Роман Малащук, Петро Цимбалістий - Ярослав Рак. 
Біля них на зміну стали: Іван Кашуба - Григорій Васькович, Григорій 
Драбат - Теофіл Кудлик, Осип Тюшка - Дмитро Штикало. Хрест до 
могили ніс Степан Пиріг, з Бельгії. За ними несли частину вінків і 
йшло одинадцять священиків, далі хор Миколи Філя і чотири 
прапороносці з оповитими крептом блакитно-жовтими, червоно-чорни¬ 
ми і жалобними прапорами. На невеликій відстані йшло двоє друзів 
Борис Вітошинський в супроводі Володимира Микули і Антона Тисяч¬ 
ного та Павло Шевчук в супроводі Омеляна Коваля і Євгена Гановсько- 
го. Вони несли на багряних подушечках чаші з грудкою землі з Украї- 
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ни і водою з Чорного моря. За труною, оточеною молоддю СУМу і 
Пласту, йшла родина Провідника - дружина Ярослава й діти Наталя, 
Леся, Андрій у супроводі Осипи Демчук, Михайла Кравціва і Ярослава 
Отецька. Після того йшли члени Проводу ЗЧОУН, представники ОУН 
полковника А. Мельника генерал Микола Капустянський, професор 
Юрій Бойко, Євген Мацяк, Яків Маковецький, представники Українсь¬ 
кої Національної Ради і її Виконавчого Органу Микола Лівицький, Іван 
Багряний, Олександр Юрченко, Євген Гловінський й інші, члени деле¬ 
гації дружніх з Україною багатьох народів, політичних, наукових, суспіль¬ 
но-громадських та інших організацій і багатотисячні маси народу. По 
обох боках дороги лежали вінки, квіти. Написи на стрічках сотень 
вінків засвідчували велику шану до покійного. Десятки фото- і кіно¬ 
репортерів знімали на плівку цей історичний жалібний похід. При¬ 
сутніми були десятки пресових репортерів і журналістів, які дуже 
широко висвітлювали цю подію у різних виданнях, по радіо, телеба¬ 
ченні. 

Передмови екзильних політиків над могилою заставляли не думати 
про чвари серед окремих емігрантських груп. Біля відкритої, вимоще¬ 
ної бетоном могили, похоронний похід зупинився, і домовину опущено 
вниз, складено на ній чаші з землею з України і водою з Чорного моря. 
Коли затихли останні слова панахиди, прелат П. Голинський попро¬ 
їдав покійного від української католицької церкви, апостольського ек¬ 
зарха Кир Платона, високопреосвященнійшого архиепископа Кир Іва¬ 
на Бучка в Римі, врешті від усього українського духовенства на чу¬ 
жині. Після того промовляв митроф. протоєрей о. Палладій Дубиць- 
кий, парох УАПЦ в Мюнхені. Потім по черзі виступали різні про¬ 
мовці: Ярослав Стецько, Михайло Кравців - від колишніх бойовиків в 
УВО, за ними представники уярмлених Москвою народів. Від укра¬ 
їнської спільноти виступали Іван Вовчук з СІЛА, Роман Малащук з 
Канади, Т. Кудлик з Англії, О. Коваль з Бельгії, О. Кушпета з Голландії 
та інші. Від УПА вояцький салют віддав над могилою голова Братства 
колишніх вояків УПА ім. св. Юрія Переможця останній політвихов- 
ник Микола Фриз-Вернигора з Парижу, від куреня пластунів загону 
«Червона калина», членом якого був і Є. Бандера, прощав провідника 
Ярослав Рад з Чікаго. 
Ще багато промовців хотіло виступити, але короткий осінній день 

уже скінчився, і темінь ночі запала над жалібною громадою. Спонтан¬ 
но з тисяч грудей вирвались слова гімну-приречення «Не пора, не 
пора, не пора москалеві, ляхові служить» і розбурханою хвилею поле¬ 
тіли в простори. По закінченні гімну ще хвилину стояла уся громада 
у цілковитому мовчанні, з похиленими головами, і тільки чути було 
останній трепет осіннього листя на деревах перед злетом на землю. 

Він також, як останній листок, у пам’ятний день 15 жовтня 1959 р. 
упав на землю чужого міста, бо життя йому - повне і бурхливе працею 
для рідного народу - обірвала скритовбивча рука нашого відвічного 
ворога. Обірвала так, як Є. Петлюрі, Є. Коновальцю, Т. Чупринці та 
іншим героям України. 
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Роман ШУХЕВИЧ - Тарас ЧУПРИНКА (30.04.1907 - 5.03. 
1950 рр.) народився у Львові, походив із славетного роду Шухевичів, 
який понад півтори сотні літ був своєрідним українським національ¬ 
ним бастіоном. Р. Шухевич - генерал-хорунжий. Головний коман¬ 
дир У ПА, голова Проводу ОУН на рідних землях, Голова Генерально¬ 
го Секретаріату УГВГ. Мав різні псевда: Щука, Дзвін, Тур, Роман 
Лозовський (в УГВР), Чернець, літературне - Чагар. 

Син повітного судді. Після закінчення академічної гімназії в 1926 р. 
стає студентом Львівської політехніки, де успішно навчається до 1931 р., 
студіює в Гданську. Закінчив Львівський музичний інститут ім. М. В. 
Лисенка як піаніст. Ще в дитячі роки в будинку своєї бабусі зустрі¬ 
чався з Є. Коновальцем, і той на нього надзвичайно вплинув, бо часто 
чув з ним розмови старших, знав роль Є. Коновальця як військовика, 
політика в українській справі. Ідеї Є. Коновальця запали глибоко в 
душу і загорілись тою спасенною іскоркою, яка згодом спалахнула 
незгасним полум’ям безмежної відданості Україні. Разом з своїми 
побратимами - Зеноном Коссаком, Дмитром Грицаєм, Олексою Гаси- 
ним і іншими пройшов добрий пластовий вишкіл (1922-1930 рр.). Ще 
гімназистом брав участь в нелегальній організації і разом з Володими¬ 
ром Янівим був її провідником у Львові. З друзями пильно вивчав, 
досліджував і аналізував історію XX ст., робив висновки, утверджував 
свою політичну думку. Доводив, що не було відповідної політичної підго¬ 
товки у наспіх створених Українських збройних силах, мала місце 
розпорошеність, були отамани-розкольники, не було ідейно-політично¬ 
го спрямування. Живою залишалась ідея нації. Молоді військовики 
як патріоти-ентузіасти стали на висоті завдань, зберегли політичну 
свідомість, рівновагу руху і взялися за організацію УВО, що мала бути 
кістяком Українських збройних сил. Активним членом був Р. Шухе¬ 
вич. Він один з перших в’язнів Берези Картузької. Одружується з 
Наталкою Березинською (1910 р.н.) - сестрою революціонера-бойови- 
ка Юрія Березинського (1912 р.н., виконавця атентату на комісара 
Чеховського, загинув у бойовій акції у Городку 30.11.1932 р.). 

На базі УВО і низки сконсолідованих націоналістичних об’єднань 
створено могутню ОУН, де визначне місце займала військова референ- 
тура з колишніх учасників армій УНР і УГА. Згодом штат її попов¬ 
нився молодими учасниками Карпатської Січі, УПА Михайлом Кло- 
зінським, Романом Шухевичем, Зеноном Коссаком, Осипом Карачевсь- 
ким, Дмитром Клячківським, Василем Івахівим, Омеляном Грабовцем, 
Федором Польовим, Осипом Линдою, Мирославом Онишкевичем і інши¬ 
ми, усі вони загинули за волю і державність України. 
Ще в 1933 р. політичні якості Р. Шухевича помітив Є. Коновалець 

і стверджував, що він не лише добрий бойовик-революціонер, а прекрас¬ 
ний організатор підпільних формацій. Наполягав, щоб західноукраїнську 
Крайову екзекутиву ОУН очолив звільнений з тюрми Р. Шухевич. 

Після падіння Польщі в 1940 р. він бере активну участь у створенні 
в Кракові революційного Проводу ОУН С. Бандери, очолює організа¬ 
цію на Холмщині, Лемківщині, Підляшші, Засянні. Організовує курси 
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національної, культурної та суспільної праці, проводить військові виш¬ 
коли. У березні 1941 р. організовує ДУН (Дружина українських націо¬ 
налістів) - пізніше загони УПА. В червні 1941 р. гине його брат Юрій 
(1910-1941) - закатований енкаведистами у Львівській тюрмі. Восе¬ 
ни (21-22 листопада) 1943 р. - учасник Першої конференції поневоле¬ 
них народів сходу Європи й Азії, що проходила в с. Будераж на Рівнен¬ 
щині. Р. Шухевич виступав з рішучим закликом до злиття ОУН і 
УВО. Погоджуючись з політичним курсом С. Бандери, вважав, що 
роздвоєння має свої негативи. Хоч УПА постійно росла, проте на його 
думку в боротьбі й будівництві держави мають право брати участь всі 
громадяни, незважаючи на партійну приналежність. Боротьба має бути 
всенародною, всеукраїнською силою. Так, за його погодженням як 
Головнокомандувачем УПА, начальником військового штабу УПА- 
«Північ» був не член ОУН, а прихильник середовища УНР - полковник 
Ступницький (посмертно генерал-хорунжий), командиром старшинсь¬ 
кої школи УПА «Олені» був член мельниківської ОУН майор Федір 
Польовий. Таких прикладів багато. 

Виходячи з таких засад 28 листопада 1944 р., коли А. Мельник був 
у концтаборі в Заксенгаузені, а кермо його ОУН було в руках Олега 
Кандиби - Ольжича, Шухевич ввійшов у контакт з ним, закликаючи до 
зближення на базі УПА - всеукраїнських збройних сил. Олег Канди- 
ба трактував це як виважений і доцільний крок. Але арешт Ольжича 
гестапівцями у Львові і його знищення в канцтаборі Заксенгаузен 
поклало край цій спасенній думці Р. Шухевича. 

Весною 1943 р. (11-13 травня) на нараді Проводу ОУН пост од¬ 
ноосібного провідника ОУН замінено бюро Проводу з трьох осіб. Усі 
його члени мали рівні голоси у вирішуванні найголовніших проблем, 
хоч за першим членом бюро залишалось «прімус інтерпарес» — першо¬ 
го серед рівних; ним був Р. Шухевич. Він завжди надавав великого 
значення консолідації політичних сил. В УГВР вибраний головою ге¬ 
нерального секретаріату (уряду) і секретарем військових справ. Завж¬ 
ди далекоглядний у визначенні інтенсивності збройно-революційної 
боротьби. Уже в 1947 р. постійно дотримуватись повстанських форм 
боротьби було дуже важко, тому Р. Шухевич переводить боротьбу на 
партизанську, враховуючи тогочасну політичну ситуацію, дбаючи про 
те, щоб боротьба не згасла. У цій організації він виявив незвичайні 
провідницькі прикмети. Вміло сплановує, поступово, послідовно робить 
зміни тактики боротьби з повстанської на партизанську, а потім на 
чисто підпільну. Щораз більше акцентується не військова, а політично- 
пропагандивна ділянка. Зменшуються відділи УПА, їх операції, зате 
зміцнюється підпілля, ОУН і її мережа. Командні та вояцькі кадри 
УПА переходять в організаційно-дійові форми ОУН. Всі ці плани 
здійснює Р. Шухевич як головний командир УПА і як провідник 
ОУН на рідних землях з метою, щоб у слушний час розгорнутися на 
всю широчінь. 
Ще на засіданні головного Проводу ОУН, що відбувся в 1945 р. біля 

Бережан (Тернопільщина), розглянуто питання дальшої розбудови й 
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укріплення організаційної мережі у тодішніх обставинах. Обговорено, 
як зберегти високу ідейність, готовність, активність і ініціативність 
організації, недопущення зайвого поспіху, враховуючи безпеку, недо¬ 
пущення проникнення ворожих елементів в ОУН. Він почувався відпо¬ 
відальним за долю усіх, хто був під його командою, дбав про рядових 
стрільців. Не допускав думки про виїзд за кордон. 

У контактах з людьми був врівноважений, коректний, відвертий, 
стриманий, хоч поєднував в собі риси військовика високого рангу і 
політика. До нього звертались «друже командире», а в кадрах ОУН - 
«друже провіднику», мав надзвичайно високий авторитет. Був високо¬ 
освіченою особою, розумівся на усіх дисциплінах збройних сил. Пре¬ 
красно знав історію України, літературу, музику і кілька іноземних 
мов. Нагороджений Золотим хрестом бойової заслуги І класу. Він 
генерал-хорунжий УПА, автор багатьох статтей на політичні і військові 
теми. 

Роман Шухевич - велет національно-визвольного руху, національ¬ 
ний герой України. Його героїчну боротьбу, як і багатьох його побра¬ 
тимів, оспівано в народних піснях, думах, легендах, переказах, звеличе¬ 
но в поезії та увічнено в наукових дослідженнях, що видаються різни¬ 
ми мовами світу. Він завоював безсмертя, навічно закарбувавшись в 
історичній пам’яті українського народу. 

Загинув на сорок третьому році життя 5 березня 1950 р. у селі 
Білогорща Пустомитівського району на Львівщині, де, згідно з офіцій¬ 
ною версією, що існувала, спецслужба випадково вийшла на конспіративну 
квартиру у с. Білогорща. Виявляється, що ще в 1944 р. в оточення 
Шухевича проникла агент НКВС Марія, полька за національністю. 
5 березня 1950 р. вона знаходилась разом з Шухевичем у Білогорщі. 
Операцією по захопленню генерала УПА керувала Москва. Безпосе¬ 
редньо справу контролював начальник управління спеціальних опе¬ 
рацій Судоплатов, а здійснював операцію Нікітін. О шостій годині ран¬ 
ку агент Марія повинна була підсипати Шухевичу в каву велику дозу 
снодійного, щоб він прокинувся тільки через п’ять годин. Але Марія 
спізнилася на одну годину. І в цей день Шухевич, наче щось передчу¬ 
ваючи, кави не пив. Два офіцери НКВС спокійно ввійшли до квартири 
за сонним генералом, але їх зустріли пострілами. Шухевича вбили в 
перестрілці. Агент Марія виїхала до Москви, перед цим вона назвала 
НКВС усі конспіративні квартири головнокомандуючого. 

Головною сенсацією інтерв’ю відставного офіцера КДБ СРСР 
Львівській газеті «Експрес» став той факт, що колишній офіцер КДБ на 
карті показав місце первісного поховання Шухевича. Він вважає, що 
прах генерала знаходиться на території слідчого ізолятора СБУ в Львові. 
Там же можна знайти і інші поховання жертв НКВС. Можливо, остан¬ 
ки пізніше таємно переховали. 

Тіло генерал-хорунжого довго тримали непохованим. У НКВС 
не вірили, що в перестрілці був дійсно вбитий Р. Шухевич. З таборів 
у Львові виводили засуджених, що знали генерала, показали тіло й 
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17-річному сину Юрію Шухевичу. Згідно з оперативною справою, тілс 
генерала замотали в дві водонепроникні плащ-палатки, зв’язали сім 
разів дротом і поховали в центрі міста. Там зараз знаходиться слідчий 
ізолятор СБУ. 

Останнім часом випливає інше свідчення про поховання тіла Ро¬ 
мана Шухевича. Загиблого провідника везли десь на Східну Україну, 
подалі від Львова і мали на меті там таємно поховати. По дорозі пола¬ 
малась машина (на мості через ріку Случ) у м. Кам’янець-Подільсько- 
му. Дальше рухатись було не можливо і щоб скрити цей злочин, каде- 
бісти вирішили спалити тіло. Його спалили, а недопалені останки ви¬ 
кинули неподалік мосту у ріку. При недавньому пошуку, деякі обвуг¬ 
лені рештки знайшли. На це місце приїжджав син Юрій, багато пов¬ 
станців і побратимів генерала Р. Шухевича. На цьому місці відправле¬ 
но панахиду, поставлено пам’ятний знак. Цей факт тепер ретельно 
досліджується. 

Професор Леонід Залізняк у газеті «Час» від 21-27 серпня 1947 р. 
писав: «Західні історики визнають УПА кращим партизанським ру¬ 
хом у Другій світовій війні. Не маючи ні матеріальної, ні моральної 
підтримки з-за кордону, як інші рухи Опору того часу, українські 
повстанці змогли понад десять років протистояти військовим маши¬ 
нам двох найстрашніших за всю історію людства тоталітарних імперій 
- Німеччини та більшовицької Росії». 

Розбрат - не вина простих вояків, а біда їх командирів, про що 
свідчить невміння йти на компроміси, на примирення з іншими з’єднан¬ 
нями задля боротьби проти спільного ворога. Тепер відомо про тисячі 
боїв УПА проти фашистів. Зокрема, про бій у с.Новому Загорові на 
Волині (Локачинський р-н), де вояки УПА (чоти Берези) за три дні 
знищили 540 гітлерівців і близько 1000 поранили. Неподалік Горохова 
(Волинь) вбили командира 45-ї дивізії вермахту Фон Лютцева. Біля 
с. Гуменики сотня Орла знищила вісімнадцять німецьких офіцерів, 
які вертались з будинку відпочинку до Рівного. 

Є неспростовні докази, що загони енкаведе, переодягнені в місцеву 
форму з тризубами, під виглядом УПА - бандерівців, коїли злочини, до 
яких фашистам далеко. Як свідчить ветеран Другої світової війни, 
учасник бойових дій В. Кондратенко, навіть прокурор військ МВС 
Українського округу полковник юстиції Кошаровський не витримав і 
описав серію злочинів цих загонів, звертаючись до Хрущова: «Уймите 
их, они же восстанавливают население против нас, невозможно рабо- 
тать». 

І проти цих банд, що заперечували українській нації на право існу¬ 
вання і чіпляли фальшиві наліпки нашим героям, УПА вело запеклу 
боротьбу. Понад півмільйона осіб пройшло через Український рух опо¬ 
ру фашизмові і більшовизмові у Другій світовій війні - це цифра, яка 
робить брехливими будь-які твердження про антинародність ОУН- 
УПА. 
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Отаман Тарас БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ (9.3.1908 - 15.05.1981 рр.) - 
діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, наро¬ 
дився в с. Бистричі Костопільської округи на Рівненщині у родині 
багатодітного селянина Дмитра Боровця. Предки були козаками. З 
чотирнадцяти років працює в каменоломні. Наполегливим навчан¬ 
ням здобуває загальну освіту, а революційно-політичною діяльністю - 
авторитет серед робітників. В 1930 р. відбув військову службу у 
польській армії, а в 1937 р. одружився з донькою чеського колоніста 
в Луцьку Анною Опаченською. 

В 1932 р. разом з друзями заснував підпільну організацію «Укра¬ 
їнське національне відродження» (УНВ), що підтримувала державницьку 
сторону С. Петлюри. Був активним і допитливим. Щоб переконатися, 
як живуть люди у розхваленому в пресі більшовицькому «раю», він 
нелегально переходить кордон. Побував у Житомирі, Києві, Харкові, 
побачив те «щасливе» життя на власні очі - як вимирали селяни у 
колгоспах, містах. 

У 1939 р. Боровець у Варшаві і бачить німецькі руйнування міста. 
20-го червня 1940 р. в таємному засіданні державного уряду УНР 
взяли участь президент Андрій Лівицький, Тарас Бульба-Боровець, пол¬ 
ковники Логвиненко, Валійський, Садовський, інші. Тоді був остаточно 
затверджений президентом план Боровця, що передбачав перетворен¬ 
ня УНВ у повстанську армію. З Польщі Боровець перебирається на 
Україну і особисто керує роботою штабу. Таємним наказом головного 
отамана війська УНР Боровець був призначений керівником усього 
підпілля УНР та командиром майбутньої повстанської армії. Одночас¬ 
но йому присвоєно звання отамана, а згодом генерал-хорунжого. 

У ніч на 1 серпня 1940 р. Боровець разом із розвідницею-кур’єром 
Валентиною Кульчицькою перепливає ріку Буг поблизу м. Влодави і 
потрапляє під сильний обстріл прикордонників. Кульчицька загину¬ 
ла, а Боровець до місця призначення пішов сам. Там зайнявся під¬ 
готовкою кадрів для майбутньої «Поліської Січі», У ПА. До початку 
війни він діяв під псевдами Байда, Гонта. Потім усі накази уже підпи¬ 
сував подвійним іменем Тарас Бульба-Боровець. 

«Поліська Січ» до глибокої осені 1941 р. діяла зовсім легально. А 
коли в м. Олевську з’явилась цивільна німецька адміністрація, таке 
існування стало неможливим, бо вже наприкінці 1941 р. німці її хотіли 
розігнати. Тоді Бульба повів своїх бійців у ліси для боротьби з окупан¬ 
тами. Командування повстанців дислокувалось у Людвиківському, зго¬ 
дом у Корецькому районах в нелегальних умовах. Отже легендарна 
УПА народилась на Поліссі, в районі Олевська. 

Влітку 1941 р. Боровець звернувся до бандерівського проводу у 
Львові надати допомогу у старшинських кадрах. Йому запропонували 
підпорядкуватись їхньому проводу і залишитись командиром.' Таку 
допомогу надали мельниківці. Боровець планував вкрити мережею 
військових загонів усю Україну. В цьому проявилась його мудрість, 
організаційні здібності, глибоке військово-політичне мислення страте¬ 
га партизанської війни, ясновидства. 
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У взаємодії з командувачем Білоруської самооборони Всеволодом 
Родзюком очистив майже все Полісся від частин Червоної Армії, які 
залишились у «котлі», і змусив їх спішно покинути Україну і Білору¬ 
сію. Весь 1942 р. німці відчували на собі болючі удари навіть від 
розрізнених боївок У ПА. Діяла й молодіжна організація «Січ» (понад 
3000 чол.), що входила у склад У ПА Бульби. Бойові кадри готувались 
у школах м. Луцька, селах Лаврова, Полічанова, Шпаново під Рівним, у 
Почаєві. 

Від початку 1942 р. фашисти розпочали в Україні нечуваний терор, 
масові розстріли. Рухливі відділи У ПА під командуванням Боровця 
активно включались у боротьбу з німцями. Руйнували залізничні колії, 
відбивали гнаних до Німеччини, нападали на військові крамниці, в’яз¬ 
ниці, звільняли арештованих. Штаб У ПА на чолі з полковником Пет¬ 
ром Смородським звертався листовно до комісара Еріха Коха з вимо¬ 
гою припинити терор, грабунки. За невиконання вимоги народні мес¬ 
ники нападали на залізничні станції, руйнували колії, забирали німець¬ 
ку зброю, боєприпаси. 
Москва і німці хотіли переманити партизан Бульби на свій бік, але 

згоди не було нікому. В 1943 р. (9 квітня) ОУН знову запропонувала 
Боровцю підпорядкуватись. Отаман не прийняв пропозиції Лебедя і 
відповів, що УПА має підпорядковуватись урядові, а не осередкам. За 
це його звинуватили в отаманстві, анархії, самостійництві. Лебідь пе¬ 
рейменував свої партійні боївки в УПА, відтак в Україні постали дві 
УПА. Створено було головний штаб УПА, командувачем призначили 
легендарного Романа Шухевича. Тоді головна команда УПА винесла 
постанову (20.07.1943 р.) за підписом Отамана Тараса-Бульби про пе¬ 
рейменування своїх загонів на «Українську народну революційну ар¬ 
мію» (УНРА). 
М. Лебідь у книзі «УПА» писав, що в серпні 1943 р. сотня УПА під 

командою Дороша оточила цілу групу Бульби і перебрала її без жодно¬ 
го пострілу. Існують інші спогади очевидців. Це було так, згадує Боро- 
вець. ОУН(р) заочно винесла вирок штабу УПА, її партійна боївка 
напала на «бульбівців» 19 серпня 1943 р. у лісі Людвиківського району, 
захопила в полон полковників Савченка, Новицького з дружиною, Тройка 
з родиною, поручика Гудимчука та Анну Боровець (дружину Т. Буль¬ 
би), якій приписали шпіонаж на користь Польщі. Вона загинула 
14 листопада 1943 р. Доля інших невідома. Оперативна частина 
штабу на чолі з Боровцем проривом вирвалась з оточення. 

Згодом, коли в боротьбу включилось багато людей, які не були в 
ОУН, тоді з ініціативи ОУН (Б) в 1944 р. неподалік Самбора таємно 
зібрались делегати різних політичних партій та представники східних 
українців і утворили Українську головну визвольну раду (УГВР), що 
значно розширило політичну платформу боротьби з окупантами. 

Т. Бульба-Боровець виношував плани створити Українську народну 
революційну армію (УНРА), а 1 грудня 1944 р., при спробі об’єднати 
зусилля своїх вояків і німців у боротьбі проти більшовиків, був підступно 
арештований німцями і потрапив до концтабору в Саксенгадзені, де 
його застала капітуляція Німеччини. 
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Після війни він жив у Мюнхені, написав книжку спогадів «Армія 
без держави», організував Українську національну гвардію, видав часо¬ 
пис «Меч і Воля» (1951-1953 рр.) Помер 15 травня 1982 р. на 73 році 
життя. 

Він не жалів свого здоров’я, ні свого життя, борючись за Україну. 
Сотні разів дивився смерті в очі, відбув польський і німецький конц¬ 
табори, пережив муки й знущання. Боровся за Україну, в якій, мов у 
дзеркалі, відбивалися б широкий діапазон української вільної душі, 
християнські чесноти, вільна воля, любов, щирість, лагідність, доброзич¬ 
ливість. Таким кришталево чистим він і залишився в пам’яті свого 
народу назавжди. 

Ярослав СТЕЦЬКО - ДАНКІВ (19.01.1912 - 5.07.1986 рр.) наро¬ 
дився в м.Тернополі в родині священика. Закінчивши з відзнакою 
гімназію, студіює право й філософію у Краківському і Львівському 
університетах (1929-1934 рр.) Ще юнаком включається у національ¬ 
но-визвольну боротьбу, стає членом нелегальної організації «Українсь¬ 
ка націоналістична молодь», підпільник УВО та ОУН. З 1932 р. — член 
крайової екзекутиви ОУН, ідеологічний референт і редактор підпільних 
видань, в 1934 р. був засуджений польськими окупантами на 5 років 
ув’язнення. Звільнений в 1937 р. за загальною амністією. 

В січні 1938 р. Є. Коновалець доручає йому підготувати черговий 
Великий Збір і у 1939 р. Я. Отецько бере участь у Римському конгресі 
ОУН. У лютому 1940 р. він - ініціатор створення у Кракові революцій¬ 
ного Проводу ОУН, на II Великому зборі ОУН у квітні 1940 р. в Кракові 
його обрано заступником С. Бандери. 

З вибухом війни Я. Отецько із групою однодумців одразу за фрон¬ 
товою лінією пробирається до Львова, скликає Національні збори, які 
30.06.1941 р. проголосили відновлення української держави й обрали 
його прем’єром Українського державного правління. Гітлер висунув 
ультиматум відкликати Акт відновлення Української держави. За 
відмову покоритись ультиматиму Я. Отецька заарештували і запро¬ 
торили в бункер смерті концтабору Саксенгайдзен, в якому він сидів 
до вересня 1944 р. Після звільнення втік з-під нагляду гестапо до 
американської окупаційної зони, по дорозі був важко поранений. У 
1945 р. крайова конференція ОУН обирає його членом бюро Проводу 
ОУН, до якого належали С. Бандера, Р. Шухевич. У 1946 р. Я. Отець¬ 
ко очолив АБН, президентом якого був до кінця життя і чесно вико¬ 
нував свої обов’язки. 

Після війни розгортає широку діяльність на всесвітній анти¬ 
комуністичній арені. Успіхом було підписання домовленості з Ки¬ 
тайською антикомуністичною лігою на Формозі про співпрацю і ство¬ 
рення в Тойпеї місії АБН (1957-1960 рр.), а згодом (до 1971 р.) - 
представництва АБН. Бере активну участь у підготовці й заснуванні в 
1970 р. «Світової антикомуністичної ліги», де був постійним членом 
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екзекутиви. З його ініціативи постала Європейська рада свободи, яка 
обрала його довічним членом почесної президії ЄРС. У 1968 р. його 
обрано головою революційної ОУН. На цій посаді був до кінця життя. 
Помер Я. Отецько 5.07.1986 р. в Мюнхені, де й похований. 

Микола ЛЕБІДЬ (23.11.1910 - 8.07.1998 рр.) - ветеран визвольної 
боротьби України, народився в с. Стрільці Бібрського повіту на Львівщині. 
Син кравця став активним революціонером і політиком. Псевдоніми: 
Максим Рубан, Олег, Ігор, Ярополк, Вільний, Марко. Діяч ОУН, в 1930- 
1932 рр. - організатор і керівник юнацтва як в гімназії, так і на Західно¬ 
українських землях, зв’язковий між крайовим Проводом та Проводом 
українських націоналістів за кордоном. За бойову діяльність та співу¬ 
часть в організації вбивства міністра внутрішніх справ Польщі С. Піраць- 
кого засуджений на Варшавському процесі (разом із С. Бандерою) до 
смертної кари, замінену на довічну тюрму. В тюремній каплиці одру¬ 
жився з політв’язнем (15 років тюрми) по цьому ж процесі Дарією 
Гнатківською. Звільнений з тюрми під час війни у вересні 1939 р. 

Виступав в ОУН за концепцію С. Бандери. Учасник Другого (Кра¬ 
ківського) збору ОУН (1-3.IV. 1941 р.), де обраний другим заступни¬ 
ком провідника ОУН. У державному правлінні в липні 1941 р. призна¬ 
чений на пост міністра державної безпеки. Після арешту С. Бандери і 
більшості членів правління як «урядовий провідник» організував про- 
тинімецький спротив. До 1943 р. очолив ОУН на Українських землях 
під псевдонімом Максим Рубан, спричинився до виникнення У ПА. 
Організатор Першої (вересень 1941 р.). Другої (квітень 1942 р.). Третьої 
(лютий 1943 р.) конференцій ОУН. Учасник Третього надзвичайного 
великого збору ОУН (21-25.VIII.1943 р.), обраний головою Головної 
Ради ОУН і керівник РЗЗ (референтури зовнішніх закордонних зв’язків 
1943—1944 рр.). Учасник УГВР, обраний на генерального секретаря 
закордонних справ. 

В 1949 р. виїхав до СІЛА для дипломатичної діяльності. Тривалий 
час очолював дослідницько-видавниче бюро «Пролог». З-під його пера 
виходить мемуарно-документальна праця «Українська Повстанська Ар¬ 
мія» та багато публіцистичних статей. У 1992 р. офіційно відвідав 
Україну, взяв участь у Всесвітньому форумі українців, побував у Львові, 
мав зустріч з громадськістю, молоддю. 

В історії визвольної боротьби його ім’я стоїть поруч з іменами Євге¬ 
на Коновальця, Степана Бандери, Романа Шухевича, Андрія Мельника, 
Ярослава Стецька та інших борців за волю України. Помер 18 липня 
1998 р. на 88-му році життя. 

Дмитро ГРИЦАЙ (1.04.1907 - 22.12.1945 рр.) народився в с. До- 
рожеві Дрогобицького району на Львівщині в селянській родині. Псев- 
до Перебийніс. Вчився в Дрогобицькій гімназії, після її закінчення 
стає студентом математично-фізичного факультету Львівського універ- 
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ситету, бере активну участь у національно-визвольному русі. Виконує 
завдання ОУН, член пластового куреня «Чорноморці», учасник УВО 
від 1928 р., а з 1929 р. член ОУН. Проходив вишкіл у відділах польсько¬ 
го війська. Наприкінці травня 1932 р. в крайовій екзекутиві ОУН на 
західно-українських землях, очоленої Богданом Кордюком і його за¬ 
ступником Степаном Бандерою, організаційним референтом став 
Зенон Коссак, бойовиком — Роман Шухевич, а військовим — Дмитро 
Грицай. 

У червні 1933 р. на Берлінській конференції ОУН крайову екзе- 
кутиву очолив С. Бандера, а військовим референтом надалі залишив¬ 
ся Д. Грицай. На цей пост він призначається і в 1939 р. Довготрива¬ 
лий в’язень у Березі Картузькій, а з осені 1939 р. продовжує свою 
діяльність у Кракові, де в лютому 1940 р. разом із Р. Шухевичем 
і іншими стає членом революційного Проводу ОУН, який очолив 
С. Бандера, проводить військові вишколи. В 1941 р. організовує такі 
курси на західно-українських землях (ЗУЗ). Як поставлений військо¬ 
вик, зіграв велику роль в розбудові й боротьбі збройних сил нашої 
нації. В очоленій Р. Шухевичем УПА він начальник головного штабу, 
права рука Р. Шухевича з усіх військових питань. 

В 1942 р. (4 грудня) він з групою товаришів був арештований 
гестапо. За три місяці катувань німці навіть не дізнались його псевда. 
Він разом з Ярославом Старухом був викрадений з тюрми у Львові, 
що на вул. Донського. Наглядачами у цій тюрмі були два буковинці, 
зв’язані з ОУН, з їх допомогою, з фальшивими документами в’язнів 
вдалось вивести ніби на нове переслухування. Всі чотири опинились за 
брамою, чекали на них друзі в автомобілі. Обидва буковинці залиши¬ 
лись у підпіллі. Ця смілива і блискуче проведена операція була 
підготовлена й здійснена легендарним працівником СБ ОУН Костем 
Цмоцем - Модестом (він же Град, Юра) у вересні 1943 р. 

Опинившись на волі, Д. Грицай продовжує удосконалювати військові 
вишколи націоналістичної молоді, бере участь в боях з німцями, керує 
головним військовим штабом ОУН. Він кваліфіковано готує інст¬ 
руктивні матеріали для усіх нижчих структур, опрацьовує обов’язки і 
завдання співробітників, займається зборами відомостей про кадровий 
склад збройних сил, матеріалів для присвоєння старшинських сту¬ 
пенів, призначень, нагород, впорядкуванням системи військових знань, 
територіального розташування сил, дбає про підготовку бойових пра¬ 
вильників (уставів). Редагував і доповнював підпільні військові підруч¬ 
ники для УПА, займався навіть медичним забезпеченням, спричинив¬ 
ся для надійної безпеки засідань Першого великого збору УГВР (11-15 
липня 1944 р.) в Карпатах біля с. Недільної Старосамбірського району 
на Львівщині. 

Виникла термінова необхідність узгодити ряд питань стратегії, 
тактики боротьби, політики, ідеології націоналістів в Україні та поза її 
межами. З цією метою для зустрічі з С. Бандерою та іншими провідни¬ 
ками ОУН, УГВР і командування УПА висилають за кордон Дмитра 
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Грицая - Перебийноса та Дмитра Маївського - Тараса (у той час зас¬ 
тупника голови Бюро Проводу ОУН). Провів ряд зустрічей за кор¬ 
доном. Успішно обминаючи російсько-чехословацькі засідки, наблизи¬ 
лися до меж Баварії . 

Залучивши великі сили КДБ та чесько-комуністичних найманців, 
ворогам вдалося оточити невелику групу Грицая і Маївського на кор¬ 
доні з Баварією. У бою Д. Маївський був поранений, встиг застрели¬ 
тись. Д. Грицай відповідно до попереднього задуму повинен був діяти 
таким чином, щоб керівництво ОУН на українських землях і команду¬ 
вання У ПА якнайскоріше могло дізнатись про невдачу їхньої групи. 
Залишившись один, змушений був дати себе полонити і пошукати між 
чехами, словаками людину, яка б повідомила про все українське під¬ 
пілля. Сталося це 19 грудня 1945 р. Страшні тортури, побиття, фізичні 
і моральні катування через три доби довели ув’язненого до смерті 
(22.12.1945 р.). 

За особливу самовіддану, багаторічну і жертовну працю УГВР 
9 лютого 1946 р. підвищила військовий ступінь Перебийноса до 
генерала-хорунжого. Досі не встановлено місце його поховання. 

Олег КАНДИБА - ОЛЬЖИЧ (8.07.1907 - 10.06.1944 рр.) наро¬ 
дився в Житомирі. Син видатного поета О. Олеся. Виростав у Києві, з 
одинадцяти років - на еміграції у Відні, Празі. Закінчив філософський 
факультет Карлового університету, відвідував лекції з передісторичної 
археології та історії. Поет, політичний діяч, публіцист, археолог з світо¬ 
вим ім’ям, мав докторську ступінь, добре малював, грав на піаніно, скрипці, 
цікавився фольклором. Вчився на літературному факультеті Українсь¬ 
кого педінституту ім. М. Драгоманова. У 1924 р. стає членом ОУН, 
налагоджує військовий вишкіл. В 1936 р. в Римі зустрічається з 
Є. Коновальцем, сходиться з ним поглядами на історичний про¬ 
цес. Коновалець його високо оцінив. Керована Ольжичем культурна 
референтура (об’єднувала 15 комісій), розгорнула широку ідеологічну, 
освітню, видавничу, пропагандистську діяльність. Як заступник голо¬ 
ви проводу А. Мельника - у самому центрі карпатських подій. Його 
називали військовим міністром. Був у полоні в угорців, терпів тортури. 
Учасник підготовки і проведення в 1939 р. у Римі нелегального Дру¬ 
гого великого збору ОУН. Боляче переживає розкол. Пише працю 
«Дух руїни», де розглядає причину розколу. Перебирається в Краків, 
звідти керує підготовкою до близького походу на Схід. Підсумовував 
сили, укладав плани, вишколював людей. З вибухом війни 22 червня 
1941 р. підготовлені похідні групи вирушають на Україну, з ними й 
він як організаційний керівник східноукраїнської землі. Тут поборює 
холод, голод, ворожі розвідки, що проникали в ОУН, наводить кон¬ 
такти з Р. Шухевичем. У Києві діє під іменем О. Ольжич, псевдо 
Доктор. Найголовнішим завданням вважав утворення українського 
парламенту. Організував міську управу і перші збори Української на¬ 
ціональної ради (УНРада), яка налічувала 130 членів. До неї входили 
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генерал М. Омелян-Павленко, інженер Осип Бойдуник, професор Кость 
Мацієвич, Лесина сестра Ізидора Косач-Борисова, Олена Теліга, Улас 
Самчук та інші. У той час більшовицькі агенти вже здебільшого були 
співробітниками гестапо і німецькими руками нищили найкращі сили 
українців. Із ними вів боротьбу Ольжич. Його кипуча діяльність сприяла 
росту членів ОУН із Наддніпрянщини. 

На окупованій території УНРада не могла діяти вільно, а лиш 
нелегально. Вона випускала заклики до населення, висилала меморан¬ 
думи до закордонних посольств, налагоджувала українське життя. Це 
німцям не подобалось, і наказом з Берліна 27 листопада 1941 р. 
УНРада була заборонена, розігнано усі її установи, причетних арешто¬ 
вано. Зліквідовано газету «Українське слово». Натомість стало виходи¬ 
ти колаборантське «Нове Українське слово» на підтримку політики 
німців. 13 грудня із службових кабінетів арештовано 27 співробітни¬ 
ків міської управи. Ольжич наказує розконспірованим членам виїхати 
на Захід, іншим переходити на нелегальне становище. В підпілля пішла 
УНРада. 

ОУН разом з Тарасом Боровцем-Бульбою приступили до створення 
УПА. В січні 1942 р. Ольжич таємно їде на зустріч з А. Мельником. 
Повернувся він з вимогою голови ПУН вивести з-під вогню членів 
ОУН. О. Теліга відмовилась виїжджати, а 9 лютого 1942 р. її заареш¬ 
товано у Спілці письменників і невдовзі разом з чоловіком Михай¬ 
лом, І. Ірлявським та іншими розстріляно в Бабиному Яру. Це був 
страшний удар для Ольжича. З кожним днем терор посилювався, але 
днями і ночами відбувались таємні наради, вирішувались проблеми. 

У березні 1942 р. Ольжич залишає Київ. Організовує травневу кон¬ 
ференцію ОУН в Почаєві та серпневий з’їзд ОУН у Києві. Проана¬ 
лізувавши ситуацію, було вирішено, що настав час відверто нищити 
німецьку систему, плани, бо майже 95 відсотків членів ОУН, що рушило 
на Схід у похідних групах, загинули. Як свідчать факти, навіть Еріх 
Кох підтримував тісні зв’язки з радянською розвідкою. Значним здо¬ 
бутком було те, що порозумівшись з ОУН, чимало офіцерів Червоної 
Армії очолили бойові загони УПА. 

У серпні 1942 р. цілком несподівано Ольжич одружується з доч¬ 
кою професора Л. Білецького - Катериною. Шлюб був таємний у 
с. Яблінка на Турківщині у православній церкві. З метою конспі¬ 
рації жили вони окремо і на людях вдавали, що не знають один одного. 

26 січня 1944 р. гестапо провело широкомасштабні арешти членів 
ОУН, навіть на квартирі батьків Ольжича у Празі зробили обшук, забра¬ 
ли численні літературні та наукові праці. Тоді арештовують А. Мель¬ 
ника, і обов’язки голови ПУН перебирає О. Ольжич. 27 січня він відправ¬ 
ляє вагітну дружину до батьків і повністю віддається організаційній 
справі. Налагоджує зв’язки, перегруповує сили, переправляє архів на 
Захід, знаходить нових членів. 

Бандерівський провід обстоював концепцію масового партизанського 
руху найширших верств населення. Ольжич не вірив в успіх відкритої 
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збройної боротьби з армією, яка розгромила вермахт. Він переводив 
організацію на інший режим. Всі члени ОУН, які засвічені, мають 
негайно виїхати в Європу і там діяти, виходячи з обставин. Молоді 
залишаються в підпіллі. Юнаки призовного віку мали йти до радянсь¬ 
кого війська, пройти службу, легалізуватись, проникати в комуністичні 
структури і вже звідти виконувати вказівки зверхників, впливати на 
перебіг подій. Демонстративна агресивність виключалась. Органі¬ 
заційна структура мала розпастись на невеликі групи, зв’язок між 
ними дотримувався б виключно через Провід. Ольжич мав надію на 
підтримку західних союзників. Послані ним кур’єри Андрій Луцев і 
Роман Лисий, хоч пройшли всю Європу, були схоплені і до кінця війни 
просиділи в іспанському концтаборі. 

У квітні 1944 р. Ольжич організовує зустріч між головою УНРади 
в Києві М. Величківським (він тоді був у Львові) з почесним головою 
УНРади у Львові митрополитом Андреєм Шептицьким. З цього по¬ 
стала Всеукраїнська національна рада, очолена М. Величківським, в 
яку влилась Народна рада Закарпаття. 

У травні 1944 р. гестапо через провокаторів перехопило рукопис 
книги «Революція рве кайдани», в якій подано історію антинімецької 
боротьби ОУН на сході України з додатком великої кількості фото¬ 
графій, автентичних документів. Дізнавшись, що її автором є Ольжич, 
гестапо зробило все можливе, аби схопити його і покарати. 25 травня 
1944 р. Ольжича арештовано у Львові на квартирі літературознавця 
Романа Маланчука. Під посиленою охороною його відправили до Бер¬ 
ліна, згодом до концтабору Саксенгаузен у секретний об’єкт «целле- 
бау». Це залізобетонний барак-бункер, де тримали небезпечних і дуже 
важливих осіб. Там сиділи високі офіцери - американці, англійці, фран¬ 
цузи, син Сталіна Яків, пленінник Молотова Гриша, але найбільше було 
українців: весь провід, Бандера, Стецько, Габрусевич, Ільницький, Бой- 
дуник, Андрієвський, Мушинський, Онацький, Штунь-Жданович, Буль- 
ба-Боровець, А. Мельник. Це барак посиленого режиму, де працювали 
гестапівські специ індивідуально з кожним. 

5 червня 1944 р. Володимир Стахів, брат Євгена Стахіва, увічненого 
О. Фадеєвим у «Молодій гвардії», бачив на коридорі бараку Ольжича. 
«Він йшов рішучим кроком, волосся розкуйовджене», ішов з камери 
№ 14, де перебували в кайданах смертники, це трималося у великій 
таємниці, але в’язні багато знали. Камера № 14 - кам’яний мішок, 
карцер смертників. Закутого в’язня тримали на ланцюгу прикріп¬ 
леного до цементної долівки і дуже коротко: ступити можна лише на 
4 кроки, щоб не дістатись ні до вікна, ні до дверей. Поряд в камері № 15 
сидів колишній ад’ютант Пілсудського Єжі Кунцевич, прислухаючись, 
мав уяву про тюремне буття Ольжича: ось упали кайдани - значить 
дають обід, ось забряжчало - знову повели на допит, повертається - 
ледь волочив ноги. 

Вранці бачив Кунцевич Ольжича біля камери і почув від нього: 
«Б’ють страшенно». «Тримайтесь», - тільки й спромігся мовити Кунце¬ 
вич. 
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Ольжич кивнув головою. 
Катували його троє: оберштурбанфюрер, урядовий радник з україн¬ 

ських питань, керівник 4 відділу у відомстві Гімлера Вольф, гаупт- 
штурбанфюрер, кримінальний радник з Берліна Шельце, прибалтійсь¬ 
кий німець Вільгельм Вірзінг, лютий кат, що видавав себе за латиша, 
проте, як свідчать факти, був прихованим енкаведистом. На допити 
тягали ніч і день, зізнань не добились. Опухлими руками Ольжич олів¬ 
цем написав заяву, що він ні про свою працю в ОУН, ні про друзів 
говорити не буде. До нього застосували найжорстокіші заходи, він втра¬ 
чав свідомість, опритомнював і знову був катований. Востаннє забрали 
на допит 9 червня. Вночі до камери занесли напівживе тіло. Кунцевич, 
хоч як прислухався, не чув ні стогону, ні дзенькоту кайданів. Ранком 
наглядачі виявили в камері № 14 неживого Ольжича. О 19.45, точно за 
розкладом, небіжчика понесли в крематорій. 

Героїчна смерть Ольжича вразила весь неоднорідний контингент 
«целлебау». Владислав Гураль - єпископ з Любліна — відправив у 
своїй камері святу літургію. Божу службу за упокій душі загиблого 
Незнаного Вояка. І всі в’язні, кожний на своїй мові, молилися за 
Ольжича. Із зміною політичної ситуації був звільнений А. Мельник і 
інші. Мельник звернувся до коменданта концтабору Кейделя з про¬ 
ханням віддати тіло Ольжича рідним для людського поховання. Цьо¬ 
го не зробили, бо попіл спалених відправляли на мильний завод на 
мило для рейху. Немає на білому світі могили О. Ольжича, відоме лише 
місце, де його катували, збереглася оселя Ольжича, де встановлено його 
погруддя. У Львові відкрили меморіальну дошку на вул. Личаківській, 
32, де гестапо схопило його. 

22 липня 1944 р., довідавшись про загибель сина, в Парижі помер 
батько О. Ольжича - Олександр Іванович Кандиба, пішов з життя вели¬ 
кий поет О. Олесь. А 31 липня 1944 р. прийшов на світ син Ольжича. 
Дружина нарекла його Олегом і, виконуючи волю покійного чоловіка, 
записала сина на своє ім’я для його безпеки. І вже згодом, як наказав 
О. Ольжич, по війні Катерина Білецька оприлюднила шлюбне свідоцтво 
з Ольжичем, і малий Олег одержав справжнє батькове прізвище - 
Кандиба. 

Олег Ольжич — честь нації, символ її нескореності і величі, талант 
неординарний, сильний і мужній духом. 

Олекса ГАСИН — Лицар (8.07.1907 - 22.01.1948 рр.) народився 
в с. Конюхів Стрийського повіту на Львівщині в селянській сім’ї. 
Після закінчення Стрийської гімназії стає студентом Львівської 
політехніки, яку успішно закінчив. Активний член пластової органі¬ 
зації (курінь «Червона калина»). З відзнакою закінчив школу під¬ 
хорунжих у польському війську. Його часто арештовують польські 
власті - в 1931,1933,1937 рр., а з 1934-1935 рр. він в’язень концтабору 
у Березі Картузькій. 

У складі крайової екзекутиви ОУН західно-українських земель зай¬ 
мав пости організаційного і військового референтів. З 1938-1939 рр. 
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Гасин - член військової референтури Проводу українських націоналістів 
за кордоном у ранзі сотника. В 1940 р. - член революційного Проводу 
ОУН, очоленого Степаном Бандерою, активний учасник Другого вели¬ 
кого збору ОУН у Кракові (1-3 квітня 1941 р.). У складі уряду (дер¬ 
жавного правління) у Львові в 1941 р. Гасин - заступник міністра 
оборони. Після Дмитра Грицая з 1946-1949 рр. він займає пост на¬ 
чальника головного штабу УПА, від 1947 р. - член головного Проводу 
ОУН на рідних землях. Підвищений до рангу полковника УПА (22 
січня 1948 р.). Один з найближчих друзів і довірених помічників, 
побратим Р. Шухевича. 

Загинув смертю героя недалеко від головної пошти у Львові 
31 січня 1948 р. 

Зенон КОССАК (1.04.1907 - 19.03.1939 рр.) народився в м. Дро¬ 
гобичі. Був невтомним революційним діячем, бойовиком УВО й ОУН, 
членом крайової екзекутиви на західно-українських землях, військо- 
виком-поручником Карпатської Січі. Після Першого конгресу україн¬ 
ських націоналістів (28.01.—3.02.1929 р.), що створив ОУН, Степан 
Ленкавський склав Декалог «Десять заповідей українських націо¬ 
налістів». Доповненням Декалогу стали «12 прикмет характеру україн¬ 
ського націоналіста», а також 44 правила життя українського націона¬ 
ліста», складених Зеноном Коссаком. Це систематизована сукупність 
обов’язкових моральних приписів, за якими рекомендується виховува¬ 
ти та гартувати характер високоідейних, самовідданих, жертовних і 
незламних борців за Україну. 

Зенон Коссак мав природний потяг до філософії і величезний 
діапазон знань. Студіював правничі науки у Львівському університеті. 
Особливою темою зацікавлення Коссака була проблема провідництва. 
Великого значення надає вихованню молодого покоління. Він сам 
пройшов солідний пластовий вишкіл, був членом 18-го пластового пол¬ 
ку ім. Івана Франка, а як студент став старшим пластуном Дрого¬ 
бицького коша. У 20-х роках українські гімназисти створили Органі¬ 
зацію вищих кляс українських гімназій. Ця нелегальна організація 
видавала свій журнал, закликала учнів проводити святкування заборо¬ 
нених польськими властями українських революційних річниць, вив¬ 
чати українознавство, допомагала розповсюджувати підпільні листівки. 
Активним у цій справі був 3. Коссак. 

Зенок Коссак - ровесник і найближчий побратим Р. Шухевича, 
заступник бойового референта крайової екзекутиви на західно-укра¬ 
їнських землях. Загинув, будучи комендантом Карпатської Січі, в бою 
з мадярами 19 березня 1939 р. 

Микола МІХНОВСЬКИЙ (1873-1924 рр.) - засновник українсько¬ 
го націоналістичного руху, народився в с. Туровці Прилуцького повіту 
на Полтавщині в сім’ї священика, нащадок козацького священицького 
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роду, де свято береглись національні традиції. Закінчивши Прилуцьку 
гімназію, вступає до Київського університету, студіює право, полемізує з 
соціалістами. Розробляє основні засади «Братства Тарасівців», метою 
яких є повна автономія України. В 1892 р. організовує таємний його 
з’їзд, прагнучи виробити програму конкретних дій переходу 
від організаційно-виховної стадії до політичної акції. У 1893 р. 
організація була розкрита і перестала існувати. 

Переїхавши в 1898 р. на працю до Харкова, стає одним із заснов¬ 
ників нової партії РУПу (Революційної української партії). Пише її 
програму, яка фактично стала першим програмним документом 
українського націоналізму. Досліджує Переяславську угоду 1654 р. і 
доводить, що незалежна Україна була загарбана Росією, ставить метою 
РУПУ повернення прав Україні. Він перший висуває гасло «Одна єди¬ 
на, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Сяну до Кавказу». 

Революція 1917 р. застала його в Києві. Він, офіцер запасу, вклю¬ 
чається в політичну роботу, займається створенням Української армії, 
скликає військовий з’їзд 23.03.1917 р., де обрано військове бюро. Після 
поразки полку ім. Полуботка царські сатрапи арештовують «бунтів¬ 
ників» і відправляють М. Міхновського на румунський фронт. У 1916 р. 
він повертається до Києва. Пропозиції гетьмана П. Скоропадського ста¬ 
ти його радником не приймає, бо не згідний з його політикою. Тримає 
зв’язки з Є. Коновальцем і при його підтримці їде до кращого 
українського військовика Балбачана. По дорозі захворів на тиф. Поки 
лікувався, Балбачана більшовики арештували і розстріляли. У лікарні 
і Міхновського арештовують, але йому вдалось вирватись. З 1919 - 
1923 рр. - викладач педінституту на Кубані. За ним постійно стежить 
ЧК. В 1923 р. повертається до Києва, зв’язується з таємними українсь¬ 
кими організаціями, зустрічається з Єфремовим. З травня його знайш¬ 
ли повішеним у саду. Це був непоборний характер. Точно не відомо, 
хто вчинив цю розправу. Одначе недремне чекістське око, що стежило 
за кожним кроком борця, на цей раз вдало, що нічого не знає. 

«Братство ТАРАСІВЦІВ». На початку 90-х років XIX ст. полтавсь¬ 
ке губернське земство запровадило перепис рухомого майна по всій 
Полтавщині. Цю роботу було доручено відомому статисту О. Русову. 

Як українофіл, він намагався притягнути до роботи українців. Так 
утворився гурток, який не пристав ні до українофілів, ні до інших 
течій. Вони називали себе «свідомими українцями». 

Літом 1891 р. на могилі Т. Г. Шевченка в Каневі студенти Бацьке- 
вич, Боровик, Іван Липа заснували таємне «Братство Тарасівців». «Тут 
ми й ухвалили заснувати таємне українське політичне товариство і на 
честь Нашого поета й того місця, де ця Думка виникла, назвати його 
«Братство Тарасівців», - згадував один із його членів Іван Липа. Вони 
склали свою програму, яку надрукували в 1893 р. у Львові. Коли робота 
з переписом закінчилась, студенти роз’їхались по домівках, пропагую- 
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чи свої ідеї. У Києві до них приєднався М. Міхновський. Метою орга¬ 

нізації була повна автономія України. Наголошували, що Україна - 
окрема нація і є під гнітом. Наголос ставили на націоналізм у культурі 
та громадсько-політичному житті. Соціальні мотиви не зазначені. Відо¬ 
мостей про «Тарасівців» небагато, бо проіснувало товариство всього 2 

роки. Крім Києва, відомі його групи у Харкові, Одесі, Катеринославі, 
менше у Полтаві й Чернігові. Пізніше до «Тарасівців» приєднались 
Борис Грінченко, М. Костомаров, В. Самійленко, В. Степаненко, Є. Тим- 
ченко, О. Чернявський, В. Шемет та інші. 

Микола СЦІБОРСЬКИЙ (1897-1941 рр.) народився в м. Жито¬ 
мирі. Видатний діяч ОУН, теоретик українського націоналізму, публі¬ 
цист, учасник визвольних змагань 1917-1921 рр., підполковник армії 
УНР, співзасновник ОУН. Емігрував вимушено. Закінчив Українську 
господарську академію в Подебрадах, інженер. Автор багатьох публі¬ 
цистичних праць, видрукуваних у журналах «Розбудова нації», «Сур¬ 
ма», «Державна нація», тижневику «Українське слово», різних альма¬ 
нахах. 

У творі «Націократія», виданому в 1935 р. у Парижі, передбачив 
крах соціалізму, комунізму. Причиною, за його визначенням, є духовне 
спустошення, антирелігійність, збайдужілість, відсутність у громадян 
почуття власності, бездушність та безініціативність стероризованих 
каральною системою «гвинтиків імперії». В боротьбі за незалежність 
прагнув опиратись на внутрішні сили нації. 

У творі «Передпосилка національної революції» (1932 р.) застері¬ 
гав, що національна революція досягне успіху за умов підготовленого 
духовного грунту та сильної організації. В іншій праці «Земельне 
питання (1936 р.) пропонує власну націоналістичну концепцію зе¬ 
мельної політики, в основі якої вбачає залежність розвитку Українсь¬ 
кої держави від розвитку інтенсивного трудового селянського госпо¬ 
дарства, де найбільша підтримка надається середньому прошарку села. 

У галузі релігійної політики наголошував на необхідності визнан¬ 

ня державою її, як великої цінності, що сприяє розвитку духовно- 

моральних сил людини, суспільства, нації. В 1940 р. написав проект 
Конституції Української держави, яка і сьогодні вражає своєю виваже¬ 

ністю і довершеністю. Серед українських теоретиків йому одному най¬ 

повніше вдалось накреслити всі етапи боротьби за незалежність та 
розбудову держави і тому його спадщина заслуговує великої уваги. 

Влітку 1941 р. очолював похідні групи ОУН. Підступно вбитий в 
Житомирі ЗО серпня 1941 р. 
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Василь КУК (11. 01. 1913 р.). Полковник, потім Генерал-хорун- 
жий. Головний командир УПА (1950-1954 рр.). Псевдоніми Василь 
Коваль, Леміш, Ле, Лука Лемішка, Юрко, Юрко Медвідь, Василь Лема- 
нич, Безіменний та інші. Син Степана і Парасковії з дому Постолюк. 
Народився в селі Красне Золочівського повіту Тернопільського воєвод¬ 
ства (нині Буського району Львівської області) у багатодітній селянсь¬ 
ко-робітничій сім’ї, в якій було восьмеро дітей. Двоє померли малими, 
всі інші стали членами ОУН. Його два рідні брати Іларій та Ілько були 
страчені польськими окупантами. Згодом червоні зайди засудили усю 
родину до тюремного ув’язнення з конфіскацією усього майна. 

У Золочівській класичній гімназії товариства «Рідна школа» на¬ 
вчався з 1923 по 1932 роки. З 1927 року уже належав до молодіжної 
організації «Пласт», а з 1929 року - член Юнацтва ОУН. Членом Золо- 
чівської повітової екзекутиви Проводу ОУН став у 1932 році. 

Закінчивши гімназію, вступає до Люблінського Католицького уні¬ 
верситету на юридичний факультет. Там очолив студентську групу 
членів ОУН. До 1934 р. виконував доручення Крайової екзекутиви і 
був зв’язковим до Кракова, на Волинь, перевозив нелегальну літерату¬ 
ру, зброю, вибухові матеріали. 

За активну революційну діяльність в 1933-1936 рр. кілька разів 
був арештований польською поліцією, а у 1934 році засуджений на два 
роки тюрми. Вийшов на волю у 1936 році і очолив Золочівський по¬ 
вітовий провід ОУН. Його революційна діяльність не могла не привер¬ 
тати уваги поліції. Щоб не бути знову арештованим, у 1937 р. перехо¬ 
дить у підпілля. Проводить нелегальні нічні вишколи ремісничої мо¬ 
лоді у Львові, а з осені організовує у Підгаєцькому повіті підпільну 
друкарню КЕОУН «Мандоліна» і керує нею до жовтня 1939 року. У 
1940 році за дорученням КЕОУН на західно-українських землях пере¬ 
буває у м. Кракові і організовує нелегальні переходи кур’єрів і зв’яз¬ 
кових ОУН через німецько-радянський кордон, одночасно співпрацює 
з референтом Романом Шухевичем. 

Сучасна наука ще лише починає осмислювати і належно оцінювати 
історичне значення Другого Великого Збору ОУН у Кракові (1-3 квітня 
1941 р.), у роботі якого брав активну участь Василь Кук. На цьому 
форумі Українських націоналістів він став членом проводу ОУН. Одер¬ 
жав завдання працювати організаційним референтом. Навесні 1941 р. 
організовує і очолює Центральний штаб Похідних груп ОУН для пе¬ 
реходу у східні області України, Крим, Кубань (понад п’ять тисяч членів). 
Очолив Львівську похідну групу (20 осіб) і першим 28 червня прорвав¬ 
ся з групою до Львова. Протягом двох днів разом підготували скли¬ 
кання Народних зборів. На своєму засіданні ЗО червня 1941 р. кращі 
представники нашої нації проголосили історичний Акт відновлення 
Української Держави. 

Як і тисячі інших націоналістів, його вабила Центральна, Східна, 
Південна і Північна частини України. Саме туди направив його Провід 
ОУН, керований невтомним Степаном Бандерою. Ретельно підготував 
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і відправив похідні групи націоналістів, усього близько 5 тисяч осіб, їде 
як один з керівників усієї цієї великомасштабної акції. Самостійниць¬ 
кий рух у Наддніпрянщині і Україні набуває такого розмаху, що це 
викликало в гітлерівських окупантів нову хвилю озлоблення. І вони 
нещадно нищать членів ОУН, особливо бандерівців. У Василькові біля 
Києва 31 серпня 1941 року арештовують Василя Кука. Жорстокі побої, 
нелюдські умови, голод не зламали його волі до життя. Разом з леген¬ 
дарними борцями за Українську Державність Дмитром Мироном і 
Тарасом Онишкевичем йому вдається підготувати і успішно здійсни¬ 
ти втечу і продовжити боротьбу у підпіллі. Основним місцем перебу¬ 
вання він обрав місто Дніпропетровськ, де очолює протягом 1942-1943 
років крайовий Провід ОУН Південно-Східних Українських земель. 
Потім його «Юрка Лемеша» досвідченого борця призначають провідни¬ 
ком Середньо-Східних Українських земель (1943-1949 рр.). Він стає 
командиром «УПА-Південь». В умовах сталінського режиму, треба було 
мати великий хист, винахідливість, відданість до самопожертви, щоб 
вести на тих теренах визвольну боротьбу. 

Від весни 1947 р. одержує нове високе призначення на пост зас¬ 
тупника Голови Проводу ОУН на рідних землях, заступника Голови 
Генерального секретаріату УГВР і заступника Головного командира 
УПА. Стає другою особою усього визвольного руху в Україні після 
славетного генерал-хорунжого Романа Шухевича (Тараса Чупринки, 
який геройськи загинув у бою з емгебістами 5 березня 1950 р. в 
Білогощі під Львовом). Практично після загибелі «Тараса Чупринки» 
усі обов’язки лягли на заступника. 8 липня того року йому присвоєно 
звання полковника і офіційно призначено головним командиром УПА. 

З 8 липня 1950 р. і до підступного полонення Василя Кука 23 
травня 1954 р., був надзвичайно важкий період для націоналістичного 
підпілля. Кинувши численні і Найлютіші сили спецслужб, московсь¬ 
ким окупантам вдалось проникнути до ряду низових українських 
націоналістичних структур і завдати болючих ударів. Це героїчна смерть 
провідника ОУН Західно-Українських земель Романа Кравчука (Пет¬ 
ра), 12 грудня 1951 р., члена поводу ОУН, члена УГВР і заступника 
голови Генерального Секретаріату УГВР Осипа Дяківа - Горнового (28 
листопада 1950 р.), керівника Бюра інформації УГВР, члена Головного 
Проводу ОУН і члена УГВР, заступника Голови Генерального Секрета¬ 
ріату УГВР Петра Федуна - Полтави (22 грудня 1951 р.), члена УГВР, 
членна закордонного представництва УГВР Василя Охримовича - 
Пилипа (19 травня 1954 р.), організаційного референта подільського 
краю Подільського краю Григорія Голяша (весна 1951 р.), виконуючо¬ 
го обв’язки провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Косачина - 
Вівчара (13 грудня 1951 р.), провідника ОУН Західного краю «Дніпро» 
на ПЗУЗ Івана Литвинчука - Дубового (19 січня 1952 р.), керівника 
Служби Безпеки ОУН Карпатського краю Миколи Твердохліба - Гро- 
ма (17 травня 1954 р. та інших). 
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Гинули тисячі патріотів, але націоналістичне підпілля продовжува¬ 
ло боротьбу навіть тоді, коли регулярні зв’язки між його структурами 
були припинені. В. Кук підтримував мудрий, стратегічно далекогляд¬ 
ний принцип роботи з керівними кадрами і рядовими борцями виз¬ 
вольного руху; хоч були в ізоляції, але мали перед собою чітку зазда¬ 
легідь вироблену перспективу і могли роками діяти самостійно. Удос¬ 
коналювалась конспірація, політично-виховна робота з молоддю, яка 
мала забезпечити масову спадкоємність безсмертної ідеї визволення 
України, велику роль тоді відігравала усна пропаганда, підпільні видан¬ 
ня. Якщо не було можливості технічного тиражування, їх переписува¬ 
ли на шкільних зошитах. Це навіть робили учні старших класів Гали¬ 
чини, Волині. Юні патріоти наших сіл мали рукописні збірники по¬ 
встанських пісень, які збуджували в людей глибокі почуття, віру у 
справедливу боротьбу за волю України, державність. Цього справжньо¬ 
го, непідробленого патріотизму пізніше не могли знищити ніякі зусил¬ 
ля радянсько-комуністичної тоталітарної агітації і пропаганди. Трива¬ 
ли і бойові дії збройного підпілля, але виходячи з реалій. До них вда¬ 
вались у разі крайньої необхідності, самооборони. Така тактика давала 
можливість зберегти загартовані й випробувані кадри. Ці настанови 
Василя Кука були на той час історично виправданими, з військово- 
політичного погляду раціональними і відповідали тактиці і стратегії 
закордонних частин ОУН на чолі з Степаном Бандерою. Його органі¬ 
заторський і теоретичний геній, поєднані з талантом і волею всього 
Головного Проводу ОУН, не лише започаткували нову революційну по¬ 
встанську боротьбу, але й систематично спрямовували та удосконалю¬ 
вати її на усіх етапах, в тому числі й у першій половині 1950-х років. 
Враховуючи тодішню ситуацію, розширювати збройну боротьбу проти 
влади уже не було сенсу, втрачати потенційні кадри не хотіли. Особли¬ 
во молодь переходила на напівлегальні методи роботи: отримувала освіту, 
щоб продовжити національну агітацію у владних установах, школах, 
вузах. Невеличкі групи ветеранів У ПА продовжували зі зброєю в ру¬ 
ках залишатись в лісах, але і їм дальшу боротьбу уже було сказано 
вести. 
Щоденно нишпорило і відслідковувало Василя Кука КГБ, але служба 

безпеки вчасно викривала ворожу агентуру. Нещастя трапилось ви¬ 
падково. З двома зв’язковими і дружиною Василь Кук відправився із 
Бережан на Волинь. 23 травня 1954 року після виснажливих нічних 
маршів лісовими нетрями вони зупинились в Круківському лісі в одно¬ 
му із зв’язкових пунктів. За два роки, що він не був на Волині, бункер 
був викритий. Один зв’язковий, що там перебував, загинув, а другий 
під тиском погодився працювати на МГБ; Прибувши до пункту, вони 
засумнівались у своїй безпеці. Виникла якась підозра, але прийшла 
думка, що за одну ніч нічого поганого не може статись. Вони заночува¬ 
ли. Та як тільки заснули, «зв’язковий» радіосигналом повідомив орга¬ 
ни про прибуття гостей. Велика зграя спеціально вимуштруваних 
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московських посіпак примчала до бункера і захопила усіх сплячими. 
Понад шість років Василь Кук зазнавав тюремних порядків, кату¬ 

вань, знущань, принижень, фізичних і морально-психічних тортур. 
Допитували його в Києві, Москві. МГБ цікавила підпільна організація, 
яка в той час була уже розгромлена. Багато разів йому пропонували 
писати заяву про помилування, від чого він щоразу відмовлявся. Казав, 
що знає радянські закони і впевнений, що його розстріляють. Перебу¬ 
ваючи під слідством, він звернувся до Верховної Ради СРСР з прохан¬ 
ням швидше довести справу до суду, розстріляти чи ув’язнити за 
статтею. Але на його здивування, він отримав акт про помилування. 
Суду над ним так і не було, його дружину і зв’язкових також звільни¬ 
ли. Дружина працювала на пошті, але захворіла і у 1972 р. померла. 
Повернули їм і сина. Останнього з дворічного віку від 1949 р. тримали 
заручником в дитбудинку під прізвищем Чеботарьов. Він був записа¬ 
ний як росіянин, нічого не знав про своїх батьків, хто вони і де. Згодом 
син закінчив фізико-математичний факультет Київського університе¬ 
ту. У 1972 р. захистив дисертацію, але через батька йому її не зараху¬ 
вали. Захистив лише у 1988 р. 

Винищивши десятки мільйонів українців, імперська система час від 
часу залишала живими окремих визначних своїх противників, щоб 
послабити загальносвітовий осуд російського окупаційного режиму в 
поневолених країнах. Приспавши увагу громадськості, згодом підступно 
їх знищувати. Василя Кука випущено з тюрми за Указом Верховної 
Ради СРСР 27 липня 1960 року - через чотири роки після демагогіч¬ 
ного гучного XX з’їзду КПРС, на якому один з організаторів тривалого 
придушення українського національно-визвольного руху Микита Хру¬ 
щов задля особистого звеличення нищівно розкритикував культ особи 
Сталіна та практикований ним масовий терор проти окремих осіб і 
цілих народів. Тоді на короткий час настала певна корисна політична 
«відлига». Переглянуто справи відомих членів ОУН Михайла Степа- 
няка, Миколи й Петра Дужих, Василя Гал аса та інших. А митрополи¬ 
тові Йосипу Сліпому дозволили виїхати за кордон. Новий курс Мики¬ 
ти Хрущова був потрібен, щоб дозволити виїхати за кордон. Новий 
курс Микити Хрущова був потрібен, щоб втримати цілісність СРСР, 
створити власний культ. Отже позвільняли людей із тюрм, гулагів не 
з гуманних мотивів, а під сильним тиском обставин. Керівництво чер¬ 
воної імперії починало усвідомлювати, що без лібералізації суспільного 
життя йому не вдасться довго утриматися при владі. 

Після звільнення Василь Кук влаштувався на роботу науковим 
співробітником у центральному історичному архіві УРСР у м. Києві. 
За два з половиною роки закінчив екстерном (1961—1964) історико- 
філософський факультет Київського Держуніверситету. 23 червня 1964 
року одержав диплом історика, архівіста, викладача історії. Щоденно 
за його діяльністю пильно стежило КДБ, обставивши з усіх боків дос¬ 
відченою агентурою. Але він це добре знав. Після закінчення студій, 
він непомітно для КДБ та його нишпорок поскладав усі кандидатські 
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екзамени і добре підготувався до захисту дисертацій на тему: «Роль 
селянського поземельного банку в проведенні Столипінської аграрної 
реформи». Дав нову оцінку реформи і показав як і хто розбагатів за 
рахунок селян. Коли про це довідалося КДБ, Університетові заборони¬ 
ли видати Василю Куку документ про здачу кандидатських екза¬ 
менів. А заступник начальника КДБ Шульженко прямо заявив: «У 
підпіллі ви писали «колгоспне рабство», тепер напишіть дисертацію 
про щасливе колгоспне життя. Другої теми вам не дозволимо». 

Із 1 квітня 1969 р. Василь Кук працював в інституті Академії Наук 
УРСР у відділі історіографії та джерелознавства на посаді виконуючого 
обв’язки старшого наукового співробітника. Досліджував тему «Ук¬ 
раїнські політичні партії в Галичині». Але у вступній статті «Марк- 
сизм-ленінізм про українське національне питання» вказав на нега¬ 
тивне ставлення верховних теоретиків комунізму до нашої держав¬ 
ності, за що його негайно звільнили з інституту і заборонили працюва¬ 
ти в школах та наукових установах. 

Довгий час Василя Куку ніде не брали на роботу. Лише у 1972 році 
вдалося влаштуватися рядовим постачальником в «У крпобу трек ла¬ 
му». Там, під контролем КДБ, марнував час і творчі сили до виходу на 
пенсію (1986 рік). 

Публіцистична і наукова робота Василя Кука була поставлена в 
надзвичайно несприятливі умови навіть після виходу з тюрми. За нор¬ 
мальних умов ця видатна постать з її небуденним талантом, хистом і 
працьовитістю, поза всяким сумнівом, могла зробити незрівнянно більше 
в дослідженні рідної історії і культури. На жаль, і те, що встиг зробити, 
написати науковець Василь Кук, досі не зібрано і належним чином не 
проаналізовано, не оцінено. Наукові зацікавлення Василя Кука стосу¬ 
ються історії Запорізького козацтва, адміністративного устрою Украї¬ 
ни, розвитку освіти, архітектури, музики і насамперед національно- 
визвольної боротьби ОУН, УПА. В його працях добре аргументована 
новизна. 

У найважчий період свого життя, перед виходом з тюрми, коли 
змушений був формально погодитися на публікацію «Відкритого лис¬ 
та» до Ярослава Отецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкавського, Дарії 
Робет, Івана Гриньоха та всіх українців за кордоном, він вклав переваж¬ 
но до чужого тексту й такі думки, які застерігали від нових жертв 
патріотів, що мали намір і прагнули повернутись на Батьківщину, кори¬ 
стуватись старими підпільними явками, які були в руках КДБ. 

Організаційна, політична, військова, науково-публіцистична і патрі¬ 
отично-пропагандистська діяльність Василя Кука надзвичайно бага¬ 
тогранна і дуже важлива. Своє життя і талант він повністю присвятив 
боротьбі за визволення України. І нині не демобілізований генерал у 
свій 95-й рік відомий як невтомний громадський діяч, член Головної 
Булави Всеукраїнського Братства ОУН-УПА, голова Наукового відділу 
Братства УПА. Він повен енергії, активно працює на благо України і 
рідного народу. Це людина-легенда, яка послужить добрим взірцем не 
одному поколінню нашої нації. 
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Олена ТЕЛІГА (21. 07. 1906 - 21. 02. 1942 рр.). Поетка, публіцист, 
політичний діяч, учасниця похідних груп ОУН. Народилася у Петер¬ 
бурзі в родині відомого гідротехніка, директора водного департаменту 
Міністерства рільництва Російської імперії Івана Шовгеніва, рід якого 
походив з українського Слов’янська (за іншими версіями - з Єсен- 
тук). 

Про Україну Оленка мала уявлення хіба що за картиною художни¬ 
ка Куїнджі, що була окрасою їх садиби. 

Під час національної революції в Україні родина Шовгенівів пере¬ 
їжджає до Києва. Тут батько Олени викладає у КПІ. Невдовзі він 
обирається міністром Української Народної Республіки. Після крива¬ 
вої муравйовщини змушений був емігрувати з Києва до Чехословаччи- 
ни, де згодом виконує обов’язки ректора у щойно заснованій Ук¬ 
раїнській господарській академії в Подебрадах. 

В той час в Україні дуже посилився «червоний терор», який заг¬ 
рожував й Олені, тодішній учениці Київської трудової школи. Ця 
пряма загроза виникала за діяльність і працю батька на українську 
справу у формуванні УНР. З кожним днем небезпека для життя вкрай 
загострювалась і мати з дочкою змушені були у 1923 році покинути 
Київ. Оскільки комуністична влада не давала законної візи на виїзд, то 
вони наважились нелегально перейти кордон біля Кам’янця-Подільсько- 
го. Перетнувши кордон, деякий час поневірялися по чужині, але в 
Подебрадах їх чекав І. Шовгенів з синами - вояком Армії УНР Андрієм 
та зросійщеним Сергієм, що у Празі горнувся до російських літератур¬ 
них гуртів «Скит позтов», «Далиробка». Під впливом сестри Олени він 
пізніше дуже захоплювався лірикою Ю. Липи, перекладав поезії 
О. Ольжича на російську мову. 

Пережите у Києві сприяло різкому перелому у свідомості Олени 
Теліги. Останньою краплею став її конфлікт з товариством російсь¬ 
ких монархістів на великому балу у Празькому народному домі. Почув¬ 
ши цинічне глузування з української мови, вона з притаманною їй 
безкомпромісністю обурилась: «Ви хами! Та собача мова — моя мова! 
Мова мого батька і моєї матері. І я вас більше не хочу знати». Тоді вона 
назавжди відкрила у собі свідому українку й непримиренного против¬ 
ника агресивного російського великодержавництва, властивого як білог¬ 
вардійцям, так і більшовикам. 

Закінчивши матурні курси, Олена вступає на історико-філологіч- 
ний факультет Українського педагогічного інституту ім. М. Драго- 
манова у Празі. Тут вона ввійшла в коло нових друзів, зблизилась з 
Наталею Лівицькою-Холодною, уже досить відомою своїми поетични¬ 
ми публікаціями, прозаїком Тетяною Пироговою. Познайомилася з 
В. Куриленком, через нього увійшла в середовище Ю. Драгана, Є. Мала- 
нюка, Л. Мосендзи, який один з перших щиро допомагав їй оволодіти 
тонкощами української мови. Пізніше відбулось знайомство і збли¬ 
ження у поглядах з О. Ольжичем, М. Черкаським, М. Гривою, Галиною 
Мазуренко та іншими талановитими письменниками. 
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На одній із вечірок української молоді Олена зустріла колишнього 
старшину армії УНР Михайла Телігу - кубанського козака зі станиці 
Ахтирка, учасника трагічного і героїчного зимового походу через Збруч 
21 листопада 1926 року. Між ними спалахнула щира дружба, потім 
любов і вони побрались. Після весілля щаслива пара подалась до Вар¬ 
шави, де Олена доглядала хвору маму, там і вчителювала. Тут вона 
створила кращі свої поезії, входила до складу короткотривалого літера¬ 
турного угрупування «Так», очолюваного Н. Лівицькою-Холодною. 
Олена не поривала творчих зв’язків з українськими «парижанами» 
Л. Мосендзом, О. Ольжичем, Ю. Кленом - київським «неокласиком», 
котрий 1931 року емігрував до Німеччини. Усі вони друкували свої 
твори на сторінках Львівського часопису «Вісник» (1933-1939) до 
1933 року - «Літературно-науковий вісник», редагований Д. Донцо- 
вим). їхні публікації були помітним явищем українського літератур¬ 
ного життя, пройняті могутньою волею до свободи, боротьби за ствер¬ 
дження людської і національної гідності. Далеко не особистими моти¬ 
вами переповнювалось глибоко інтимне слово Олени Теліги. Воно було 
наскрізь соціально заангажоване, але не мало нічого спільного з повер¬ 
ховою агіткою. Особисті почуття переплітались з національними, гро¬ 
мадськими, загострювались вольові пориви і не залишалось місця сумно¬ 
звісному «малоросійському» мелодраматизму. Як вважав С. Гординсь- 
кий, О. Теліга за поетичним темпераментом, інтонацією була близь¬ 
кою до Лесі Українки. Про це небезпідставно писали В. Державин, 
Ю. Бойко та інші. 

У творчості О. Теліги пульсувала гаряча драматична сучасність, 
панував вічний бунт, змагання за оздоровлення світу і людини в ньо¬ 
му. Вчувався рішучий протест проти безбарвної «нудоти життя», ста¬ 
тичності, вона «кресала вогонь із кременів». В її світобаченні героїчна 
боротьба проголошувалась як найвища чеснота у визволенні рідного 
народу - розірваного ворогами. Таким духом переймалась тогочасна 
українська еміграція, яка важко переживала трагічні наслідки визволь¬ 
них змагань 1917-1921 рр. Вона наполегливо шукала шляхів до віднов¬ 
лення історичної справедливості. О. Теліга константувала, що «Україну 
може врятувати новий тип українця». Ці принципи сформувались у її 
поезіях «Поворот», «Відповідь», «Сучасникам», «Безсмертя», «Засу¬ 
дження» та інших, що потім стало основою її чину. Поезії О. Теліги 
свідчили про безмежні сили, які таїла в собі велика поетка і які вона 
саможертовно зафіксувала разом з життям своєї нації. 

В основу своїх творів покладає не плакатність, чи хронікальність, а 
образність, «прапори духа». Вважала, що концепцією «нового мистецт¬ 
ва» має стати романтика нації, романтика змагань, романтика життя. В 
середовищі «празької школи» сформувався новий тип особистостей 
не лише на теренах літератури. Саме там група Української націона¬ 
лістичної молоді та Подебрадська легія українських націоналістів, до 
складу яких входили і представники молоді та УВО, були фундаторами 
ОУН, утвореної на І Конгресі українських націоналістів у Відні (23 
січня - 3 лютого 1929 року) на чолі з полковником Є. Коновальцем. 
Метою ОУН була вільна, незалежна Україна в колі суверенних народів. 
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Ще у 1937 році побувала О. Теліга і на Волині. Тут вона гостювала 
у селі Заліси Ратнівського району у батьків свого знайомого і друга 
Олега Штуля. Це підтверджує дружина Дмитра Донцова Марія Ба- 
шицька-Донцова. Вона згадувала, як пані Олена проводила ціле літо у 
типовому поліському селі над розлогим озером Тур у батьків Олега. 
Село - з гарними краєвидами. Там ткали чудові, з старосвітськими 
взорами, рушники, спідниці, запаски. Батько братів Олега та Василя 
отець Данило був священиком у селі Залісах. Це була неординарна, 
колоритна особистість. Отець Данило виголошував промови переважно 
про Україну. За спогадами професора Івана Денисюка, з ініціативи 
отця Данила біля церкви у селі Залісах насипали козацьку могилу. У 
селі були синьо-жовті прапори, а в оселі священика навіть за радянсь¬ 
ких часів висів вишитий тризуб. Між Оленою Телігою і Олегом Шту- 
лем зав’язалась міцна дружба. Зваблива, мудра, романтична, весела - 
вона користувалась повагою у всіх, хто її знав. 

Святослав Гординський писав: «Особисто вона мала незаперечну 
чарівність, що підкреслювала ще більше її, сказати б, столичні манери, 
елеганцію справжньої варшав’янки». З розповіді старожилів цього 
села, вона ніби двічі побувала там до війни. 

Вплив Д. Донцова на О. Телігу і її ровесників був незаперечним, бо 
викристалізував їх волю. Як духовному батьку Олена присвятила йому 
свої поезії «Подорожній», «Без назви». Але потім обрала ідейну плат¬ 
форму празького осередку, очолюваного поетом і вченим-археологом 
Олегом Ольжичем — одним з керівників Проводу ОУН, де інтелекту¬ 
альні, етичні принципи поєднувались із політичними. Дещо осуджува¬ 
лись терористичні акції. Це був тонкий елітарний пласт ОУН. Деякі 
суперечності потім призвели до розколу ОУН, особливо після загибелі 
Є. Коновальця від рук агента НКВД Валюха 23 травня 1938 року. З 
цього часу з’явились два напрямки - мельниківський та бандерівсь¬ 
кий. 

Працюючи головою проводу мистецького товариства «Зарево» на 
Холмщині та Підляшші, О. Теліга намагалася протистояти розколу. 
Мала розмову з О. Сеником-Грибівським, М. Сціборським. Доводила, 
що німецькі окупанти, поневоливши Польщу, скористаються розбра¬ 
том українців. Ця її тривога виявилась небезпідставною, бо уся енер¬ 
гія пішла не на боротьбу з ворогом, а на міжусобиці і нищення один 
одного. Таким станом користались агресивні та мілітарні сусіди. Відки- 
даючи ці небезпечні прояви роздору, О. Теліга закликала до братер¬ 
ства. Вона завжди переймалася недовірою до німецьких зайд. Поба¬ 
чивши як «нова влада» рушила в нещадний наступ на українські 
початкові школи у Холмщині, Підляшші, переконалась, що третьому 
рейху Україна як вільна держава не потрібна. Це підтвердила траге¬ 
дія Карпатської України - демократичного острівця, розчавленого 
угорськими хортистами із згоди фюрера. У цій боротьбі за волю 
Закарпатської України згинули віддані сини Батьківщини М. Клод- 
зінський, 3. Коссак, С. Гинилевич та інші. 
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Переконавшись у підступності гітлерівців, позбавились ілюзій щодо 
підтримки ними розвитку незалежної України інші оунівці. Тоді на¬ 
ступила нова фаза боротьби. На Лемківщині, Посянні, у Львові готува¬ 
лись похідні групи мельниківців, бандерівців, незважаючи навіть на 
фракційну позицію, арешти і перебування керівників у німецьких та¬ 
борах. Були внутрішні суперечності, але усі робили спільну справу у 
боротьбі з окупантами. 

Олена Теліга поривалась в Україну. Коли до Кракова прибув Олег 
Ольжич, вона негайно з ним зустрілась, щоб дістати дозвіл на виїзд. 14 
липня разом з Уласом Самчуком прибула до Ярослава, а вже наступ¬ 
ного дня по полудню перейшли річку Сян, яку пильно охороняли 
німецькі патрулі і прибула до Львова. 

В середині вересня разом з О. Штулем-Ждановичем переїхала до 
Рівного, де перебував кат України рейхскомісар Е. Кох. 

О. Теліга марила Києвом. Прибувши до столиці України, побачила 
похмурі руїни, страждання людей і наругу чужинців. Побачене вик¬ 
ликало у неї ще більший гнів і потребу боротися з ворогом. Спочатку 
вона мешкала на Короленка, 45, потім перебралась на Караваївську 
вулицю. Одразу завітала до перенесеної з Житомира редакції газети 
«Українське слово», яку очолював талановитий журналіст із Закар¬ 
паття І. Рогач (1913-1942 рр.). Він народився у Великому Березному 
на Закарпатті. Колишній студент теології, журналіст, член ОУН, актив¬ 
ний національний діяч серед молоді, студенства був заарештований 
чеською владою 17 вересня 1938 р. І. Рогач один із організаторів 
«Української національної оборони» Карпатської України, був особис¬ 
тим секретарем прем’єра Авдотина Волошина. Після завоювання 
Карпатської України мадярами І. Рогач перейшов на захід і став вірним 
Проводові Українських націоналістів на чолі з полковником А. Мель¬ 
ником. У 1941 р. разом з сестрою Анною був у Похідній групі «куль¬ 
турників» (Вона теж розстріляна разом з братом). Співробітниками 
були О. Штуль, О. Лащенко, Г. Гайовий, П. Олійник, М. Ситник та інші. 
Незважаючи на жорстку німецьку цензуру, І. Рогач спромагався дру¬ 
кувати матеріали, покликані пробуджувати національну свідомість у 
численних читачів. О. Теліга, як керівник культурницької референту- 
ри комісії ОУН, перебрала на себе від М. Ситника «Літературний 
додаток» цього видання. Вона перетворила його на тижневик під но¬ 
вою назвою «Літаври» (вийшло всього 4 числа). У цьому тижневику 
публікувались твори еміграційних літераторів та українських пись¬ 
менників, замордованих у сталінських катівнях (Є. Плужника, Д. Фаль- 
ківського, І. Косинки, О. Близького та інших). З презирством стави¬ 
лась до улесників новії влади. Дуже журилась тим, що кращі українські 
письменники виїхали на схід. Плекала творчі сили - з чого утворилась 
нова Спілка українських письменників. До Спілки залучала таланови¬ 
ту молодь, навіть початківців. Діяльність Спілки, що йшла в розріз з 
політикою третього рейху, не могла довго тривати. На початку 1941 
року редакція «Українського слова» зазнала погрому, а І. Рогач зі 
співробітниками (О. Оршан-Чемеринським, Л. Олійником та іншими) 
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були заарештовані і невдовзі розстріляні. Це лише одна з кривавих 
репресивних акцій фюрера проти українства. Після маніфестації на 
могилі героїв Базару, гітлерівці замордували близько семисот її учас¬ 
ників. ОУН протиставила обом режимам (сталінському, гітлерівсько¬ 
му) шлях, накреслений у постанові II Конференції про збройне по¬ 
встання проти поневолювачів (згодом на Волині діятиме УПА). 

Зерна, кинуті періодичним виданням «Українське слово» і діяль¬ 
ністю таких патріотів як О. Теліга, знайшли вдячний ґрунт. Дарма, що 
замість розгромленої газети постало « Нове українське слово», редаго¬ 
ване К. Штепою — пропагандистом ідей третього рейху, боротьба про¬ 
довжувалась. Попередня газета не пропала безвісти, бо воскресла у 
повоєнному Парижі стараннями О. Штуля-Ждановича, котрий продов¬ 
жив справу І. Рогача, його соратників, як і О. Теліги, твори якої видав 
окремою книжкою у 1977 року. 

Кость Штепа старався приборкати непокірну О. Телігу. Коли його 
провокаційні виступи проти українських патріотів не спрацювали, 
«Літаври» напередодні Різдва перестали виходити. Тоді усю свою енер¬ 
гію О. Теліга віддала Спілці письменників, покладаючи на неї великі 
надії. Але невдовзі змушена була припинити благородну культурно- 
виховну роботу, бо Київ захлинувся від арештів. Уже станом на 7 люто¬ 
го в гестапівські катівні потрапило близько 200 осіб, причетних до Північної 
похідної групи. У цей тривожний час до Києва приїхав О. Ольжич і 
умовляв О. Телігу виїхати з Києва. Відчуваючи свою відповідальність 
перед Спілкою (Ірлявським, професором К. Гупалом, В. Кобрином, 
І. Кошиком, Ю. Ігнатенком, І. Рогачем та іншими), не могла кинути 
її напризволяще і припинити боротьбу за волю України. Останніми її 
словами Ольжичу були: «Я з Києва вдруге не поїду». 

9 лютого о 15-й годині на вулиці Трьохсвятительській О. Телігу 
заарештовано разом із спілчанами (близько 40 осіб) і відвезено в казе¬ 
мати на Короленка, 33 (нині Володимирська), у 30-і роки там знаходи¬ 
лося НКВД, у роки війни - гестапо. Про страшні тортури, допити 
О. Теліги лишили спогади в’язні, зокрема сестра Лесі Українки Ісидо- 
ра Косач-Борисова. 21 лютого тридцятий’ятилітню О. Телігу з її чоло¬ 
віком Михайлом (всього 7 чоловік) гітлерівці вивезли до Бабиного 
Яру. Разом зі своїми побратимами О. Теліга була розстріляна і перей¬ 
шла в легенду, цілком свідомо в ім’я високої мети — волі України, 
обравши для себе тернисту і небезпечну долю. В одній із камер знай¬ 
дено напис: «Тут сиділа і звідси іде на смерть Олена Теліга». 

Героїчна смерть О. Теліги - то неспростовна відповідь на постійні 
наклепи комуністичної радянської демагогії про її «співробітництво, 
як і всієї ОУН з третім райхом». 

О. Теліга лишила нащадкам досить скромну поетичну спадщину. 
Невеликий за обсягом її ліричний доробок, вагомий своїми художн¬ 
іми та змістовними якостями викликав захоплення серед сучасників. 
Дві збірки «Душа на сторожі» (1946 та «Прапори духа» (1947) з’яви¬ 
лись уже посмертно. За повідомленням редактора часопису «Дороги» 
Б. Гошовського вона ще у 1939 році підготувала рукопис, а поет і маляр 
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С. Городницький зробив макет видання. Але за певних обставин ав¬ 
торка відмовилась від друку. Основним мотивом відмови слугувало 
переконання, що у відповідальну добу, коли нависла небезпека над 
Україною і на карту ставилась доля Вітчизни, недопустимо було стояти 
осторонь і займатись лише естетичними проблемами. Вона завжди 
спиралася на героїчний максималізм творчої інтелігенції (Т. Шевчен¬ 
ка, Б. Грінченка, І. Франко) і офірувала свій талант, своє життя Ук¬ 
раїні. Олена Теліга належала до визвольних натур, які свідомо вибира¬ 
ють тернистий шлях боротьби за людську гідність, високі ідеали. Вільна, 
ні від кого незалежна Україна, була її найвищим ідеалом. Вона - честь 
нації, символ її нескореності та величі. 

Ніл ХАСЕВИЧ - Зот (1905-1952 рр.) 
народився в с. Дюксин колишнього Де- 
режнянського району Рівненської області. 
Закінчив Рівненську гімназію. У тринад¬ 
цять років на Оржевському переїзді через 
необережність потрапив під поїзд, втратив 
ногу, ходив на протезі. 

Покоління, що виросло в огні боротьби 
за волю, у вирі революції, дало цілий ряд 
визначних митців, графіків-ксилографів не 
лише українського, але й світового мис¬ 
тецтва (Олена Сахновська, Леонід Хи- 
жанський). Серед численного гурту захі¬ 
дноукраїнських митців, зокрема, галицьких 
графіків - Модест Сосенко, Олена Куль- 
чицька, Святослав Гординський, Микола Бу- 
тович, Ярослав Музика. А на чільне місце 

вийшов Павло Ковжун, який репрезентував модерний напрям укра¬ 
їнської графіки. Це оригінальний талант великого динамізму мис¬ 
тецької творчості в ділянці українського екслібрису. 

Така творча атмосфера благотворно вплинула на підростаюче поко¬ 
ління митців. У передвоєнний час у Варшаві постав значний гурт 
українських митців, об’єднаний у товариство «Спокій». Це було по¬ 
важне вогнище творчої праці в усіх галузях пластичного мистецтва, 
оформлення і розвитку української мистецької культури. Одним із 
основоположників товариства «Спокій» (націоналістична студентська 
орга-нізація) став Ніл Антонович Хасевич - український маляр і графік. 
У Варшаві Хасевич був добре знайомий з лідером варшавських оунівців 
Степаном Бандерою і його дружиною Ярославою Опаровською. Брав 
активну участь в усіх акціях нового ватажка націоналістів, ілюстрував 
книги й листівки. 
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Здобувши фахову освіту, присвятив себе мистецтву художнього 
оформлення книжки. Його прегарні ініціали, скомпоновані ще у 1932 р., 
можна сміливо поставити поруч з аналогічними творами Нарбута, які 
здобули молодому митцю загальне визнання. 

Головною ділянкою творчої праці митця був бібліотечний знак. 
Протягом шести років (від 1932) він виконав понад 20 екслібрисів, 
виборовши сильну позицію поміж сучасними українськими графіка¬ 
ми. Створив в українській екслібриці окремий свіжий тон, оригі¬ 
нальні думки, розв’язки. 

Звертався до шляхетних технік, виконуючи переважно дереворит, 
потім квасорит у різних його відмінах та, врешті, й штрихах. Для його 
творчості характерна зосередженість, вибуховість йому чужа. Голов¬ 
ний напрямок — поміркований реалізм зі спокійним класичним ви¬ 
разом. Уникав безідейності, ідолопоклонства форми. Він прихильник 
сумлінного творчого зусилля, ворог дріб’язкового підходу до мистецт¬ 
ва, противник усіх модних універсалізмів у фахових зацікавленнях. 
Прагне до зосередження намірів на ділянках, що відповідають його 
духовним потребам, технічним знанням. 

Його екслібрис давно перестав бути лише знаком власності, він і 
мистецький твір, і один із знаків книжного мистецтва. Хасевич як 
мало хто добре розумів значення і завдання екслібрису. Усвідомлював, 
що бібліотечний знак не лише вказує ім’я і прізвище власника. Ви¬ 
хідною точкою для нього при компонуванні бібліотечного знаку є особа 
бібліографа, його духовна структура. Він уміє відчувати атмосферу бібліо¬ 
теки і внутрішній стан її власника, відкрити його філософське, націо¬ 
нальне чи суспільне кредо. Його екслібриси мають у собі достоїнства 
великої ідеї, показаної лаконічно без тіні зайвого пафосу. Фантазія Ха- 
севича не розчаровує, тут присутня свідома логіка мистецької межі. Він 
не розкидається засобами експресії, в нього переважає ощадність в ужи¬ 
ванні шляхетних ефектів, міцних у своїй вимові. Як ксилограф Хасевич 
прагне до гострого контрасту білого з чорним, до міцної й виразної 
тенденції. Умів винятково талановито зв’язувати напис з рисунком. 
Напис у кожному його бібліотечному знаку творить невід’ємну частину 
композиційної цілісності мистецького твору. Він однаково знамени¬ 
тий митець букви. Проблема гарної букви захопила його ще з перших 
початків графічної творчості. Серед графіків Хасевич займає почесне 
місце як оригінальна індивідуальність, що внесла до мистецтва свій 
власний самостійний стиль. Він творчо невичерпний. 

Під час Другої світової війни — член УПА. Був близьким до коман¬ 
дуючого відділами УПА і керівника проводу ОУН Клима Савура (Дмит¬ 
ра Клячківського). 

Після загибелі Савура (12.02.1945 р.) Хасевич деякий час пере¬ 
бував у референтурі пропаганди Богдана Козака - Смока (загинув у 
лютому 1949 р.), потім на хуторі Пеньки. Високохудожні роботи Зота 
мали великий емоційний й моральний вплив на повстанців, цивільне 
населення, що не могло не стривожити окупантів. 
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Чекіст Борис Стекляр у травні 1951 р. отримав завдання від кері¬ 
вника обласного управління КДБ (по завданню Москви) терміново 
розшукати і знищити автора антирадянської пропаганди. Для цього 
була створена спеціальна оперативна група. Вивчаючи надіслані з Мос¬ 
кви матеріали, чекісти прийшли до висновку, що роботи виконані місце¬ 
вим художником - професіоналом. На окремих роботах (під лупою) 
помітили ініціали автора «Н» і «X». Почались пошуки, збір інформації. 
Вияснили, що єдиним місцевим професіоналом був Ніл Хасевич. Вста¬ 
новлено його інші клички: Старий, Бей і цифрову - 333. Чекісти 
пішли по слідах заступника Савура Горбенка (Ростислава Волошина - 
Березюка вбито, а його дружину Ніну, зв’язкову Домаху арештовано і 
піддано страшним тортурам). Оперативна група прийшла до висновку, 
що Хасевич може перебувати на території, де ще діяли повстанці Буй¬ 
ного, Орлана, Чорного, Ореста, Острого. 

З перехоплених донесень дізнались, що Зот не тільки основний 
виконавець націоналістичної літератури і документів, керівник техніч¬ 
ної ланки центрального і крайового проводів ОУН, але на Рівненщині - 
й єдиний член УГВР (Української головної визвольної ради). 

Групи, на які спирався Хасевич, були ліквідовані (Буйного, Ореста у 
Клеванському, Бориса і Тараса - у Острозькому районах). 

У бункері, де жив Буйний, виявили багато документів і грипсів, які 
згодом вдалось розшифрувати. Із них довідались адресу, по якій ще не 
встиг переправити грипси і інші речі Буйний - замаскований бункер 
на хуторі (всього 6 хат) в кілометрі від села Суховці. Довгий час че¬ 
кісти таємно спостерігали за хутором. Обшук почали з хати, яка стояла 
ближче до лісу 4 березня 1952 р. Оточили обійстя Лавріна Стасіва, 
допитали господарів і встановили, що бункер у сараї, закиданий зверху 
дровами. Відкинувши дрова, чекісти запропонували повстанцям зда¬ 
тись, ті почали відстрілюватись. Бункер закидали гранатами і димови¬ 
ми ракетами. Так загинули три герої - Хасевич, його охоронець Павло, 
помічник Богдан. 

У бункері виявлено масу різних пропагандистських листівок, мат¬ 
риць, прокламації. Тепер широковідомі високохудожні роботи Хасеви- 
ча періоду перебування в УПА: «Ми стали волі на сторожі», «До спо¬ 
гадів», «До зброї», «Воїн з автоматом під зламаним деревом», «Олесь» 
(воїн з рушницею на відпочинку), «Портрет воїна», «На бойовий фонд 
ОУН» (квитки вартістю 50, 100, 500 крб.) та багато інших. 

Деякі з його робіт (ілюстрації до листівок, пісень УПА) вміщені у 
цьому збірнику повстанських пісень «За волю України». 

363 



ТВОРЧІСТЬ НІЛА ХАСЕВИЧА 

Т^^АВТРА війна, 
7 ’ хлклг •'■^•і/лниги С«Г 

проти кЩтого кремля повстале! 

ВОРОГ НАСКОЧИТЬ БУРАНОМ ~ 

РАДЯНСЬКИЙ НАРОД,; 
як аюдийа одна/ 

л 

Ла я 
.///// 

т 

•її 
■•♦V 

• - ■ , 

•> і. ^ «V 

ш 
& -і 

•V 

йл 

ч* V 

і«Г •. 

г- ♦ ♦ 

Г> 4 

..«йЧ ' 1 

У* 
V*». І ^ • 

364 



КАРУ СМЕРТІ В СССР СКАСОВАНО, 
ЗДМШЮШЧИ її НА 25 ЛІТ КАТОРГИ 

ш Мій иІиГМИИИНІО ЖРШПП]© 
©штігаїмзйі звишгпо 

365 



366 



367 





369 





371 



Ніл Хасевич. До спогадів. Гравюра. 1945 р. 

майстри 
КРИВАВИХ 
ВБИВСТВ 



Кіндрат Микитович ПОЛУВЕДЬКО народився 10.03.1895 р. на 
Вінниччині. Закінчивши учительську школу, після жовтневого перево¬ 
роту піднімався крутими сходами від учителя до співробітника Нарко¬ 
му «Товариш Павло». В 1934 р. відбуває за кордон виявляти ворожі 
радянській владі плани націоналістичних центрів. Ввійшов у довір’я 
ОУН під псевдо Тогобічний. У лютому цього року їде до Фінляндії і 
зголошується до Української громади в Гельсінках до Василя Бара- 
нецького як утікач із Соловецького табору. Щоб ввійти в довір’я, лука¬ 
во і замасковано прикриваючи справжнє обличчя, писав статті в націо¬ 
налістичному дусі, зокрема, в «Українському Слові» (Париж). Просте- 
лює дорогу в ОУН, стає її членом, знайомиться з проводом. По від’їзді 
В. Баранецького до Аргентини в 1935 р. перебирає провід ОУН і 
зв’язки з східно-українськими землями (СУЗ). В. Баранецький має 
повернутись до Фінляндії, але гине там при загадкових обставинах. 
Це робота НКВД - Полуведька. 

Раніше, ще перед Полуведьком, за кордоном появився Хом’як (ко¬ 
лишній старшина Січових Стрільців), що прибув з СРСР на початку 
1933 р. в Брюсель для знайомства з Є. Коновальцем і полковником 
Сушком. Хом’як заявив, що був заарештований в 1928 р., звільнившись, 
закінчив фінансові курси і втік. У Коаліції зголосився як Найденко. В 
1934 р. виїхав на Україну, а в березні 1935 р. Хом’як повідомив, що 
приїде до Фінляндії і просить приїхати туди на зустріч з ним Є. Коно- 
вальця, але відповіді не отримав. Там, де діяв Полуведько, Хом’як привіз 
з собою «молодого вчителя», що «розчарувався в комунізмі». Ним був 
25-28-річний чоловік, якого в різний час називали Приймаком, Павлу- 
сем, Вельмудом, Норбертом, а по Роттердамській трагедії - Валюхом. 
Злочинна чекістська трійка за дорученням Москви 5 років готувала 
вбивство Є. Коновальця, пролізши в нутро ОУН, і користувалась до¬ 
вір’ям. Підісланий вбивця - чекіст Валюх - більшовицькою бом¬ 
бою 23 травня 1938 р. у Роттердамі вбив полковника Є. Коновальця. 

Після цього деякий час Полуведько знову працює вчителем на Чер¬ 
нігівщині. У червні 1941 р. він був викликаний до Києва на розмову з 
чекістом Іваном Даниловичем Кудрею і йому доручено знову вступи¬ 
ти у сутичку з українськими національними подвижниками. Він отри¬ 
мав документ на ім’я Половенка - викладача німецької мови, їде до 
Станіслава (Івано-Франківська). Війна застала його у Львові. Тут ним 
зацікавилась бандерівська СБ, треба було піти в підпілля або вкоріни¬ 
тись до їх табору. Він те робить. Реалізовує свої наміри в Києві у штабі 
А. Мельника, ще в жовтні 1941 р. переїхав туди і там представився 
співробітником мельниківського проводу. Зразу зв’язався з чекістом 
Кудрею, отримав доручення проникнути до складу харківської орга¬ 
нізації українських націоналістів. Вже 25 жовтня він з делегацією 
українських націоналістів вітав армію фюрера. Добре знав німецьку 
мову, тому його призначили секретарем міської управи Харкова, одно¬ 
часно він став донощиком шефа гестапо Гершвандера. «Влаштовує» 
кілька своїх людей на адміністративні посади в самій управі, в районах, 
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у поліції, на біржі праці. Тепер він був завжди у курсі подій, тримав 
контакт з більшовиками і передавав плани ОУН. При допомозі чекі¬ 
стської сітки руками фашистів ліквідовує членів ОУН, патріотів. Під 
фальшивою намовою прийняття присяги ніби необхідної для історії, 
отримав від якогось Крамаренка довгий список українців для цієї мети. 
Частину з цього списку знищили самі німці, а решту — більшовики. 
Цю масову «присягу» українських націоналістів «затіяв» Б. Коник. 
Вона відбулася в театрі Харкова і тоді стверджено, що Полуведько був 
одним з ініціаторів цієї трагічної імпрези і доніс про неї в гестапо. 
Детальніше про чекістську злочинність стало відомо із статті Ярослава 
Галаса «Переломний рік» у збірнику «ОУН-1929—1954». На стор. 295 
(«Похід на Схід») пише про ріст більшовицької агентури проти ОУН 
і потребу супротивної боротьби проти неї, бо проникли вороги уже в 
бандерівську систему і ліквідовують людей. 

Ліквідація українських патріотів гестапом при допомозі більшо¬ 
виків була на теренах повсюдно. Більшовицькі банди, які боролися з 
націоналізмом, маскувались по-різному. Розпалювали українські роз¬ 
дори, які приписували німцям. Другі - самим українцям. До вбивства 
двох провідних членів ПУНу Омеляна Сеника-Грибівського та Миколи 
Сціборського, яке було вчинено ЗО червня 1941 р. в Житомирі, причет¬ 
ний теж Полуведько. З мельниківських публікацій Євгена Онацького 
«Шляхом на Роттердам» в «Українському Слові» (Париж) та Якова 
Шуменди «Похід ОУН на Схід» в «ОУН-1929—1954» повідомлялось, що 
з початком війни Полуведько був уже у Львові. 

Він з’явився з М. Сціборським і Грибівським (псевдо Сеник) і 
вони, вибираючись на Україну, беруть з собою Полуведька. З ними їхав 
0. Ольжич-Кандиба. їх подорож докладно описав Я. Дедаль у статті 
«Незабутнім шляхом» в альманасі «Відродження» за 1951 р. 
Полуведько їхав з конкретним завданням - шукати в Україні Пав- 

луся та Хом’яка. Є. Онацький стверджує, що Сеник, Грибівський і 
інші члени вірили Полуведькові. Ворожа агентура у ворожий спосіб 
перекинула на бандерівців вбивство цих видатних осіб. Бандерівці за¬ 
судили і категорично відкинули звинувачення, але не всі цілком по¬ 
вірили і конфлікт наростав з мельниківцями, розвалював ОУН на час¬ 
тини. Полуведько, як уродженець Сходу, в мельниківській групі, що 
йшла на схід, вважався експертом. Він добре знав плани і завдання 
ОУН, СУЗ, які мали виконати Сеник і Грибівський. 

Так зрадник Полуведько, як юда в українському середовищі з нака¬ 
зу Москви спричинився до смерті Є. Коновальця і до страти сотень 
українських патріотів, закінчив життя в харківській в’язниці, як вияв¬ 
лений більшовицький агент. Найбільш підступних ударів Україні во¬ 
рог завдав своєю агентурою при допомозі зрадників, яничарів, викори¬ 
стовуючи нашу легкодушність, пасивність, сліпоту, чого не можна недо¬ 
оцінювати і у наш час. 
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Богдан Миколайович СТАШИНСЬКИЙ народився 4.11.1931 р. в 
с. Борщовичах на Львівщині в селянській родині. В 1950 р. як студент 
педінституту за безбілетний проїзд (зайцем) був заарештований за¬ 
лізничною міліцією, що підлягала КДБ.На допиті кадебіст Ситніковсь- 
кий дав йому до вибору: або постраждають його батьки, сестри, які 
сприяли українському підпіллю (про це знало КДБ), або він погодиться 
на співпрацю з КДБ. Він погодився на ганебну службу. Першим його 
завданням було викрити виконавцю вбивства (1949) Я. Галана. Обду¬ 
ривши рідну сестру, яка працювала для підпілля (сказав, що його 
розшукує КДБ), з її допомогою дістався до відділу УПА. Там розвідав 
у знайомих хто покарав Я. Галана, потайки втік і видав борців-револю- 
ціонерів - Романа Щепанського, Михайла Стахура і Іллярія Лукаше- 
вича. Стахур загинув у бою, а інші були спіймані і за їх кров зрадник 
купив собі ласку КДБ. Потім з групами НКВД він ходив по лісах на 
облави і підступами допомагав виловлювати повстанців. 

З 1952 р. до 1954 р. він був у шпигунському вишколі у Києві, 
посилено вчив німецьку мову. Потім як молодий «утікач з Помор’я» 
на прізвище Йозеф Леман прибув до Берліна-Карльсгосту. Заявив, що 
батьки загинули у війні, і він як сирота мусив 9 років прожити серед 
німецького оточення між поляками, тому й не знає досконало німецької 
мови. Знайшов працю на заводі в м. Хемніц і до кінця 1955 р. вдоско¬ 
налив німецьку мову. На початку 1956 р. перебирається до Східного 
Берліна і на цьому його вишкіл закінчився. Забезпечений різними 
документами, він подорожує по Західній Німеччині, Європі, перевозить 
агентів, збирає листи з таємних місць. Старався завербувати одного 
українського емігранта, постачав секретні поштові місця грішми, кода¬ 
ми для агентів, спостерігав скупчення американських військ, пробував 
роздобути інформацію про політичну, фінансову та іншу співпрацю між 
ОУН і урядом Німеччини. 

За завданням Москви у квітні 1957 р. він під іменем Зігфрід 
Дрегер поїхав у Мюнхен збирати інформацію про колишнього провід¬ 
ника КЕ ОУН на західно-українських землях, українського політич¬ 
ного діяча, ідеолога, письменника і професора Льва Ребета (1912 - 
1957 рр.). Вияснив якою дорогою ходить до праці, знайшов будинок, 
де він жив, сфотографував його. Для спостереження виїжджав тричі 
по кілька днів. У липні 1957 р. чоловік з Москви привіз наказ вбити 
Л. Ребета, показав зброю, пояснив як нею користуватись. У лісі 
разом випробовували зброю на собаці. Привезена зброя була захована 
в консервній банці. Банок було дві, одна - з ковбасою (на випадок 
перевірки), а друга — зі зброєю і протиотрутними пігулками, грішми 
і документами. Четвертий раз в 1957 р. прибув до Мюнхена, щоб у 
середу 9 жовтня вбити Ребета, та Ребет не заявлявся. Лише у суботу 
після 10 години побачив, як він ішов від зупинки трамваю в напрямку 
до нього (з розповіді на суді). Тоді шпигун повернувся і пішов до входу 
в його будинок, вийняв зброю з кишені, піднявся по сходах на поверх 
вище, коли почув, що Ребет входить у будинок, пішов йому назустріч з 
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лівого боку сходів. Порівнявшись з ним, підняв праву руку і вистрілив. 
Ребет похитнувся і впав. Не затримуючись, вбивця вийшов, заховав 
зброю, вийняв ампулу, роздушив, вдихнув з неї випар (для безпеки від 
отруєння) і пішов до площі Лембах, викинув зброю в воду. В готелі 
спалив документи на Лармана і з паспортом Дрегера поїхав до Фран- 
кфурта, а на другий день - до Берліна, зв’язався із Сергеєм, прозвітував 
йому усно і письмово. 

У січні 1959 р. Сташинський знову одержав з Москви завдання 
поїхати до Мюнхена і спостерігати за С. Бандерою. Зв’язковий Сергей 
повідомив, що Бандера живе під прізвищем Степан Попель і дав при¬ 
близну адресу, вона була невірна. Тоді передивився усі телефонні до¬ 
відники і знайшов письменника Степана Попеля за адресою: Мюнхен, 
вул. Краймана, 7. Уважно оглянув вулицю, дім, знайшов прізвище біля 
квартирного дзвінка. На другий день о 9.15 побачив Бандеру біля 
гаража - він порався коло машини (синій «Опель»). 

З тим результатом повернувся в Берлін і доповів Сергеєві. В кінці 
1959 р. одержав наказ прибути до Москви. Сергей дав йому документи 
на прізвище Крилов. У Москві його зустріли, поселили в готель і через 
кілька днів далй новий наказ: «Ліквідувати С. Бандеру тим способом, 
що і Ребета». Наказ виходив від ЦК КПРС і Уряду. Високий чин 
Георгій Арсентійович (псевдо) показав нову вдосконалену двоцівкову 
зброю, пояснив функції, попередив, що Бандера завжди носить зброю і 
має охорону. З новою зброєю він прибув у Берлін. Через кілька днів 
виїхав до Мюнхена. Перша зустріч з Бандерою знову була біля гаража, 
та вбити його тоді не наважився. Відійшов убік і вистрілив у землю, 
зброю викинув у рів, а сам повернувся до Берліна, збрехав, що була 
охорона, яка його ніби помітила. 

Відбувши відпустку, 14 жовтня знову виїхав до Мюнхена з такою 
ж зброєю, таблетками проти отрути, мав нові ключі до будинку Банде- 
ри (за першим приїздом два ключі зламав у замку вхідних дверей 
провідника). Біля 11 год. 15 жовтня побачив синій «Опель». Перед 
12 год. Бандера і працівниця дому Визвольного Руху Євгенія Мак 
поїхали до крамниці. Зробивши покупки, на Цеппелінштрасе, жінка 
висіла, а Бандера повернувся до свого будинку в гараж (гараж був 
відкритий). Шпигун зрозумів, що провідник скоро піде додому, тому 
поспішив першим підійти до будинку, відкрив вхідні двері своїм 
новим ключем, ввійшов, піднявся по сходах вище помешкання Банде- 
ри і вдав, ніби чекає ліфта. Коли почув, що хтось відчиняє двері і вже 
ввійшов, здогадавшись, що то Бандера, вбивця пішов йому назустріч. 
Побачив, як Бандера лівою рукою виймає ключ з вхідних дверей (у 
правій тримав покупки). Щоб виграти час, він нагнувся поправляти 
свій черевик. Ключ все ще залишався в дверях, як Сташинський 
порівнявся з Бандерою, лівою рукою взявся за дверну ручку, спитав, чи 
тому не потрібна допомога. Бандера повернув до нього голову, а вбивця 
раптом підняв праву руку вгору (в ній була зброя, загорнута в газету) 
і з обох цівок вистрілив отрутою в лице Бандері. Негайно вийшов. 
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зачинив двері і пішов. По дорозі роздушив ампулу, вдихнув протиотрут- 
ну пару, викинув ключ до каналізаційного отвору, а зброю - в рів і 
швидким поїздом виїхав до Франкфурту, потім до Берліна. Там зуст¬ 
рівся з Сергеєм і генералом, представленим зв’язковим Сергеєм, і від 
них довідався, що нагороджений орденом бойового Червоного Прапора. 

Після пострілу сусіди почули якийсь шум і стогін у коридорі, по¬ 
виходили, а коли побачили закривавленого Попеля (всі знали його як 
Попеля), то негайно викликали швидку допомогу. Після 13-ї години 
дружина провідника пані Ярослава зателефонувала Проводу ЗЧОУН, 
що її чоловік упав вдома на сходах, облитий кров’ю. З приїздом швид¬ 
кої допомоги вона поїхала до лікарні. Негайно до будинку прибули 
Степан Ленкавський, Ярослав Бенцаль, Іван Кашуба, але швидкої уже 
не було. Старша дочка Бандери Наталка і сусіди розповіли, що бачили 
закривавленого Попеля, що лежав на сходинках, поруч нього на долівці 
біля дверей стояв кошик з помідорами, ключі і що він був ще живий, 
відкрив очі, а з уст, носа, вух текла кров. Друзі негайно поїхали до 
лікарні. Дружина провідника, яка була вже там, повідомила, що 
С. Бандера вже неживий. Перші медичні огляди не могли точно 
визначити причину смерті. На розтині тіла крім німецьких профе¬ 
сорів був присутній український лікар Ярослав Ганилевич. У понеді¬ 
лок 19 жовтня подано до публічного відому про смерть від отруєння 
ціанистим калієм. Московська пропаганда всіма засобами старалась 
відгородитись від цього вбивства, переводячи цей злочин то на німців, 
то на саму ОУН, то на самовбивство. 
Ще в 1957 р. Б. Сташинський, як Йозеф Леман познайомився в 

Східному Берліні з німецькою дівчиною Інге Поль, закохався. Коли 
після вбивства Бандери його викликали до Москви (22 грудня) для 
складання звіту, він приголомшив своїх зверхників незвичайним про¬ 
ханням - хоче одружитись з німкою. Його довго і вперто відмовляли, 
але виконане завдання зробило шефа КДБ Шелепіна великодушним. 
Йому поставили умову, щоб дівчина взяла радянське громадянство і 
дала згоду співпраці з КДБ. У березні 1960 р., діставши дозвіл, молоде 
подружжя взяло шлюб у Східному Берліні і через два місяці Крилови 
(таке тоді він мав прізвище) переїхали до Москви. Тоді Сташинський 
почув від своїх наставників, що виїзд на Захід на 5-7 років йому буде 
припинено. Одержавши орден, він збагнув, що може прийти такий час, 
коли його знищать, став думати про втечу. Розповів дружині правду: 
хто він і що зробив. Коли в готелі знайшов захований мікрофон, зро¬ 
зумів, що його підслуховують і вже не довіряють. Вагітна дружина 
одержала дозвіл народити дитя в своїх батьків, а Сташинський мусить 
залишитись у Москві. В березні 1961 р. народився син Петро, який 
несподівано в серпні помер. Всупереч усім сподіванням йому при 
посиленій охороні дозволили поїхати на похорон сина до Східного 
Берліна. Використавши нагоду, подружжя, не чекаючи похорону, таєм¬ 
но від охорони (було 3 машини агентів на різних ближніх вулицях), 
городами, кущами, в супроводі меншого брата дружини за день до побу- 
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дови Берлінської стіни втекло (вийшовши з свого будинку задніми 
дверима) у Західний Берлін і зголосилось до американців. Детально 
перевіривши розповідь Сташинського, його передали німцям. Ця подія 
стала відома цілому світу. Це був найбільший удар по Москві, «процес 
процесів», найсенсаційніша шпигунська справа, про яку будь-коли чули 
люди. 

У понеділок 8 жовтня в м. Карльсруге 1962 р. о 9.00 ранку почався 
суд. До залу (о 8.45) зайшло 232 представники преси, радіо, телебачен¬ 
ня. Сім днів ішов суд, а 19 жовтня оголошено вирок - 8 років каторж¬ 
ної тюрми. Добровільне і чесне визнання вплинуло на пом’якшення 
вироку. Суд ствердив, що справжні вбивці сидять у Москві. Світова 
преса рясніла різноманітними повідомленнями з усіма деталями. Зок¬ 
рема «Коріння спротиву в Україні», «Бандера - легендарна постать», 
«Це не детективний роман», «Безчисленні жертви в боротьбі за неза¬ 
лежність», «На чорному списку Москви», «Москва на лаві підсудних», 
«Шеф Кремля на лаві підсудних», «З найвищого наказу», «Сила ук¬ 
раїнського націоналізму», «Пересторога для еміграції», «Ядро темря¬ 
ви і світло нації», «КДБ - організатор мор дів» та багато, багато інших. 
Так було розкрито підле й підступне вбивство Москвою провідника, 
яке осудив цілий світ. 
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ПОДВИГИ, ОСПІВАНІ В ПІСНЯХ 

За волю України 
Антологія пісень національно-визвольних змагань. 

Упорядник Євген Гіщинський. 

Це унікальне зібрання найоб’ємнішого пісенного матеріалу в Ук¬ 

раїні. Попередні видання на цю тематику були поправді спробою якось 
висвітлити тему боротьби українського народу за свою волю, неза¬ 

лежність, самостійність. Цю боротьбу очолила УПА (Українська По¬ 

встанська Армія). Героїчні подвиги українських воїнів широко оспівав 
народ у піснях. Вони й стали невичерпним джерелом для створення 
тематичних програм шанувальникам української повстанської пісні, де 
оспівані безмежний героїзм, відвага і самопожертва в ім’я дорогої Ук¬ 

раїни. 

Музичний матеріал збірки відзначається багатим і розмаїтим мело¬ 

дизмом, неповторною красою, вольовою ритмікою, широким діапазо¬ 

ном звучання. 

Дуже важливу і цінну працю здійснив Євген Гіщинський, що підго¬ 

тував до видання дану збірку. Чимало творчої винахідливості він про¬ 

явив і в гармонізації кожної пісні, багатоголосся яких скрізь звучить 
природно, логічно, гармонійно, злагоджено. 

Цікавою рисою цих пісень є народно-академічна манера їх викла¬ 

ду, яка завжди була притаманна західноукраїнським виконавцям. 

Збірка «За волю України» допоможе у творчій праці композито¬ 

рам, диригентам хорів, вокальних ансамблів, різних оркестрів. А му¬ 

зична наука отримає розмаїтий музично-пісенний матеріал для дослід¬ 

жень, аналізів і висновків. 

Радію цій книзі і зичу світлої долі, безмежного лету у широкий 
музично-пісенний світ. 

Мирослав СТЕФАНИШИН, 

голова Волинської організації 
Національної ліги українських композиторів 



СТОРІНКИ НАШОЇ ІСТОРІЇ 

Добре пам’ятаю, як ще на моїй далекій Батьківщині за Бугом мої 
дядьки, вояки Холмської самооборони, а згодом і вояки УПА Євген і 
Володимир разом з іншими сільськими хлопцями вечорами співали: 

По Холмщині нашій, понад тихим Бугом, 
Де чайка об воду черкає крилом, 
Там пісня лунає про Ягоду-друга, 
Там слава про нього літає орлом. 

Це була пісня про курінного Ягоду-Черника, котрий героїчно зма¬ 
гався з різними окупантами на закордонні. 

Згодом, уже на Волині, я і сам зі своїми ровесниками-пастухами 
крадькома наспівував: 

Гармати били, а ми наступали. 
Один по другому падали. 

Ми знали чиї то пісні і часто, підставляючи інші слова для конс¬ 
пірації, гордо виконували їх, бо так робили старші на вечорницях. 

Але часи мінялися, з останніми пострілами відходили у безсмертя 
лицарі УПА, останніми акордами лунали тужливо: 

В Карпатах сум і жаль настав. 
Що ворог Україну взяв. 

Тоді вже не співалося: колективно запрягалися в рабство, відміря¬ 
не нещадним трудоднем. Ті, що найголосніше співали, подалися до білих 
ведмедів, інші - замовкли назавше. Повстанські пісні забувалися. А вони 
поряд з козацькими і стрілецькими - найяскравіші сторінки нашої 
історії. І тому честь і шана тим, хто нині їх, призабутих, визбирує і 
повертає народові. 

Неоціненна в тому заслуга заступника директора навчально-мето¬ 
дичного центру культури Волині, заслуженого працівника культури 
України Євгена Гіщинського. До запису пісень він підійшов з відпові¬ 
дальністю. Прискіпливо поставився і до текстів, не позбавляючи їх діа¬ 
лектного колориту. 

Ця книга стане чудовим посібником для аматорських колективів 
та професійних виконавців. 

Йосип СТРУЦЮК, 
член Національної спілки 

письменників України 



ЗМІСТ 

Від упорядника. 5 

I РОЗДІЛ 
МОЛИТВИ І ГІМНИ 

Боже великий, єдиний .16 

Боже, вислухай благання .18 

Царю небесний .19 

Святий, Великий Володомире.20 

Ще не вмерла Україна.21 

Ой у лузі червона калина.22 

Зродились ми великої години.23 

II РОЗДІЛ 
УРОЧИСТО-ПАТРІОТИЧНІ ПІСНІ УПА 

Гей на півночі, на Волині .26 

За Україну .27 

Збудись, могутня Україно .29 

Вже вечір вечоріє.ЗО 
Україна — край наш рідний.31 

Машерують вже повстанці.32 

Марш Сіроманців.33 

До бою правого.34 

Пісня Холмських повстанців.34 

Зоріла золота заграва.36 

Довго спала Україна .37 

Там на горі, на Маківці .38 

Вкраїнська пісне, загрими.39 

Україно, Україно .39 

Ми смілі воїни, суворі .40 

Під Києвом, під Крутами .41 

Марш куреня Бойків .42 

Ми не дамо катувати народу .43 

Ніч минає, сонце сходить .44 

Україна — степ і море .44 

Доволі нам руїни і незгоди .45 

Через Київ, на Вкраїну .46 

Світить місяць, світить ясний .46 

Зажурились хлопці .47 

Ми гайдамаки .48 

Занесло тебе снігом, Вкраїно.49 

Від синього Дону .50 

Гей готуйтесь, партизани.50 
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Тридцять сьомий рік минає .51 

Україна-мати .52 

Гей степами .53 

Гей хлопці .54 

То не грім загримів.55 

Чи чуєш, мій друже .56 

Ми лицарі без жаху і без смерти .57 

Ой на горі, на високій.58 

Геть, вороги, з України .58 

Виходь, виходь, народе, з тюрем.59 

Прийшла сотня Грузинова .60 

Гей шуміть, ліси і бори .61 

Слава Вітчизні .62 

У Січі, у Січі .63 

Чорти ми лісові .64 

Єднайтеся, брат-галичани .65 

Чи то буря, чи то грім .66 

Вставаймо .67 

Повстанський стяг .69 

УПА іде .70 

Від Сяну і Збруча .71 

Гей готуйте, хлопці, зброю .72 

Пісня про Савура .73 

Ми сотня лемківська завзята .74 

Ми українські революцйонери .75 

Пісня сотні Шума .76 

Ліс — наш батько .77 

Ми українські партизани .78 

Не одна вже хмара .79 

Боріться, брати-галичани (варіант).80 

Там, за лісом, сонце сходить .81 

Заграви блеском .82 

Гей нум, хлопці, до зброї .83 

Ви, хлопці, не сумуйте .84 

Пісня про Поліську Січ УПА .  85 

Хлопці-молодці .86 

З-понад Прип’яті та Бугу .87 

Триста літ .88 

Не хилися, берізонько .88 

Ні сліз, ні ридань.89 

Де ж тая слава .90 

Даремно пробують .91 

Крізь хмари .92 

Пластовий гімн .93 

Ти, пластуне .94 
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Пластовий світ . 95 

Не журіться, юні друзі . 96 

Ревіть бурі, бийте, громи . 96 

Гей повстанці . 97 

Ми холмщаки . 98 

Від Попраду по Кавказ . 98 

Нехай лютує хуртовина . 99 

Чуєш, сурми грають .100 

Живи, Україно, свобідним життям.101 

Без рідної хати.102 

Ох, як люблю, як люблю ті наші гори.103 

Нас питають, якого ми роду.104 

Понад Львовом чорна хмара.105 

Гей же до зброї.106 

Ми партизани.107 

Там у Пеньках, на хуторі, під лісом.108 

Батько й мати на Сибірі.109 

Віє вітер.110 

III РОЗДІЛ 
ПОХІДНІ ПІСНІ УПА 

їхав стрілець на війноньку .112 

Ой там, попід лісом .113 

Там, за лісом .114 

Гей із-за гори .115 

Ллється пісня .116 

Проводжала раз дівчинонька .117 

Козак перед боєм .118 

Козак перед боєм (варіант) .118 

Сльози скотились .119 

В далеку дорогу .120 

Я сьогодні від вас від’їжджаю .121 

Подай, дівчино, руку на прощання .122 

Дівчино, голубко .123 

Крізь ліси дорога .124 

Заплакали карії очі .124 

Іди від мене ти, моя кохана .125 

Прощайте ви, ріднії села .126 

Виряджала мати сина .127 

Чорні хмари наступають.128 

В Чорне море кров Дніпром пливе.129 

Курилася доріженька.130 
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IV РОЗДІЛ 
КОЛИ НЕ ГРАЛИ ГАРМАТИ 132 

Була весна .133 

Поглянь, за вікном сніг .134 

Оксано .135 

Прощання .136 

Лети, моя думо .137 

Буде нам з тобою що згадати .138 

Прощаю я тебе .139 

Подивися, дівчино, на мене .140 

Посиплеться листя з берези .141 

Під небом чужим я скитаюсь .141 

Під небом чужим я скитаюсь (варіант) .142 

Коли потяг у даль загуркоче .143 

Я пам’ятаю тії слова .144 

Нащо, дівчино, айстри сієш .145 

Вже сонце зайшло над горою .146 

В чистім безмежному полі .147 

Ой там, на горі .148 

Ой чути гарматні стріли .149 

Ружі й терен .150 

Коло млина — яворина .151 

Чарівна нічка землю вкрила .153 

Чого ти, дівчино .154 

На захід сонце вже схилилось .155 

Серед старих плит .156 

Прощаюсь, ангеле, з тобою .156 

Соловію, рідний брате .157 

Не питай .158 

Козаче, козаче, я тобі не вірю.159 

Черемоше, брате.160 

У саду розкішна груша. 

V РОЗДІЛ 

ЛІРИЧНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ 162 

Довкола ліс шумить .162 

Цвіла, цвіла калинонька .163 

В криївці нічка холодная .164 

Прощався стрілець .165 

Зголосився до повстанців .166 

Окопи, окопи .167 

Ой сплелися фронти .168 

А в неділю рано . 
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За гори сонце заходило .169 

Збирався козак .170 

І зійшов місяць . 171 

Ой ти, дівчино, ти моя .172 

Набирали добровольців .173 

Пісня сотні Орлів .174 

Тихий ліс .175 

Як Лопатинський з-за кордону вертав .176 

В гаю, зеленому гаю .177 

Зайшло за гори сонце .  ^73 

Ой війна, війна .179 

Ой піду я, піду .180 

Бабуся. 181 

За городом, за лугом .182 

Молодий дубочку, чого похилився .182 

Очерет мені був за колиску (народний варіант).183 

Очерет мені був за колиску .184 

Заспіваймо пісні .185 

Чом так сумно, невесело .186 

Сирота .186 

Зажурилась Україна.187 

У Саджавці, Бережівці.188 

А мій миленький.189 

На прощання з другом довго говорила.190 

Чи то грім гримить. 191 

Шуміли сосни і діброви.192 

Прощай, село.193 

Віє вітер.194 

Доля з мене все глузує.195 

Місяцю зоряний.196 

Бувай здоров, коханий мій.197 

Покидаю я рідну Україну.198 

А хто хоче воювати.199 

Тучі та завої в степу далекім.200 

VI РОЗДІЛ 
ЖАРТІВЛИВІ Й САТИРИЧНІ ПІСНІ 

їхали повстанці з поля .202 

Не плачте, не журіться ви, хлопці-юнаки .202 

Як настала доля чорна .203 

Зголосився комар до повстанців .204 

Як багато жінок у світі .205 

Ой між Спасом і Лугами .206 
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Ой на горі женці жнуть .206 

До колгоспу стежка проста .207 

Там, у Москві .208 

їхав Гітлер на візочку .209 

Вислав Сталін свої діти .210 

Ходить, ходить батько Сталін беріжком . 211 

Служив стрілець при сотні.212 

Там у лісі під кущами.213 

Сидить Сталін в комиші. 214 

Чета крилатих.215 

У горах Карпатах.216 

Послухайте, любі друзі.217 

Не страшна нам є атака.218 

Над Берліном вітер віє.219 

VII РОЗДІЛ 
З ТЮРЕМ І ТАБОРІВ 

Старенька ненька . 222 

Болить серце, болять груди . 223 

Останній привіт тобі, мила .224 

Сидів я дні, лічив і ночі .225 

Ой у садочку .226 

Сонце сходить і заходить .227 

Зелений гай, пахуче поле .228 

Зелений гай .228 

І був тихий вечір .229 

Бувай, бо я вже від’їжджаю .230 

За муром одцвіли каштани .231 

Прощай, холодная темнице .232 

Сонце над заходом .233 

Ой тямлю, тямлю я той час .234 

Голово ти моя нелегальна .235 

Минули вже літа .236 

Куди вітер хмари носить .237 

Скажи мені, моя матусю .238 

Люба матусе .239 

Місяць жовтень .240 

Прощайте, літа молодії . 241 

Прощайте ви, друзі мої .243 

Згадай же, мамцю, той же вечір .244 

Згадай останнєє кохання .245 

Гарні вечори на Україні .246 

За лісом, за гаєм .247 

Свіча горить.248 

Не хочу я тліти повільно.249 
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Як повіяв буйний вітер.250 

Нема щастя, нема долі.251 

Серед диких степів.253 

Ой плаче, тужить стара мати.254 

VIII РОЗДІЛ 

І НЕБО ПЛАКАЛО ГІРКИМИ СЛІЗЬМИ 

Спіть, хлопці, спіть .256 

Спіть, хлопці, спіть (варіант).257 

Мов олень той .258 

Мов олень той (варіант).259 

Мов олень .260 

Ви в дні весняні положили життя .261 

Тихо спіть, лицарі .262 

Ой ти, Євген Коновальцю .263 

Там, далеко, в Роттердамі .264 

Цього року сумні свята .264 

Цього року сумні свята (варіант).265 

Вчора він ще жив .266 

В Загорові, на горі .266 

Базар .268 

Заповіт повстанця .269 

Там, під Львівським замком .270 

Ой надлетів той крук чорний .271 

У темному лісі, під білов березов .272 

Там, у безмежному полі .273 

Ой там, край дороги .273 

Я бачив сам, як він упав .274 

Ой ви, хлопці, посходіться .275 

У лісі, у темному .275 

У степу могила .276 

Ой поїхав стрілець .277 

В селі, на Вибранівці .278 

Чи чуєш гук зрадливої машини .278 

У неволі тяжкій .279 

Як мені прийдеться вмерти .280 

Повстанська могила .281 

Ой у лісі, на полянці .282 

Повіяв вітер степовий .283 

У неділю дуже рано .284 

Тужно грала чарівная скрипка .284 

Ой у лісі, при камени .285 

Летіла зозуля .286 

Ой там, піді Львовом .286 

А з підводи чути голос .287 

Сорок повстанців .288 
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Ой там у лузі .289 

У осінню нічку .290 

По бою крик затих .291 

А в неділю дуже рано вітерець повіває .292 

Ви за волю воювали .293 

Ой там, на Вкраїні.294 

У лісі між кущами.295 

Там у лісі, при доріжці.296 

Був собі Бандьора.298 

Примітки .299 

Скорочення . 321 

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ, 

ПОДВИГИ ЯКИХ ОСПІВАНІ В ПІСНЯХ 
Симон Петлюра . 324 

Євген Коновалець .325 

Полковник Андрій Мельник . 328 

Степан Бандера .331 

Похорон провідника . 333 

Роман Шухевич — Тарас Чупринка. 335 

Отаман Тарас Бульба-Боровець . 339 

Ярослав Отецько — Данків . 341 

Микола Лебідь . 342 

Дмитро Грицай . 342 

Олег Кандиба — Ольжич . 344 

Олекса Гасин — Лицар.347 

Зенон Коссак .348 

Микола Міхновський .348 

«Братство Тарасівців» .349 

Микола Сціборський .350 

Василь Кук.351 

Олена Теліга.356 

Ніл Хасевич — Зот.361 

Творчість Ніла Хасевича.364 

МАЙСТРИ КРИВАВИХ ВБИВСТВ 

Кіндрат Микитович Полуведько .373 

Богдан Миколайович Сташинський .375 

Література .379 

Мирослав Стефанишин «Подвиги, оспівані в піснях».381 

Йосип Струцюк «Сторінки нашої історії».382 
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