
Стрілецькі могили

Дерев'яні хрести на полях, а подекуди і тимчасові цвинтарі - свід-
чили про часті і несподівані бої в чистому полі. Влітку 1916 р. команда
корпусу Гофмана наказала впорядкувати могили поляглих УСС на
Семиківських полях. Ранньою весною 1917 р. стрільці почали насипа-
ти стрілецьку могилу. Ініціятором того пам'ятника і його виконавцем,
був хор. УСС Лев Лепкий. Так почалося сипання могил, які стали на-
родніми святощами. За козацькими зразками, могилу насипали у формі
круглого горба - кургану, на якому ставили хрест. Між іншими, таку
могилу насипали у селі Вівся, під нею лежать тлінні останки старши-
ни УСС Берегуляка та ще чотирьох УСС-ів. Був також окремий цвин-
rap УСС-ів у селі Посухові і висока стрілецька могила на горі Лисоні.
Після першої світ. війни; діяли в повітових осередках т-ва "Охорони
воєнних могил", доглядаючи могил і цвинтарів. Ті могили були сіллю
в очах польських окупантів і польської шовіністичної вулиці, і вони
старались їх знищити, щоб і слід загинув.

Новий Час" ч. 68. з 19 червня 1929 р. помістив таку нотатку
(цитуємо:)

"Розкопують стрілецькі могили"

"Потуторська поліція розкопала стрілецькі могили на Лисоні"

"Як відомо на горі Лисоні в Потуторах Бережанського повіту на-
ходяться дорогі кожному українському серцю стрілецькі могили з ча-
сів боїв Українських Стрільців на Лисоні і околиці. Рік-річно відбува-
ються тут торжественні панахиди при здвизі українських селянських
мас, самі могили утримувані є дуже старанно і находяться під опікою
філії Т-ва Охорони Воєнних Могил в Бережанах. Дня 8 червня ц. р.
явилися у начальника громади два поліцаї з потугорського постерун-
ку, з якимсь цивільним панком, який подав, що він є урядовець воє-
відства в Тернополі. Вони зажадали від начальника людей і підвод, бо
мають розкопати українські стрілецькі могили, забрати тлінні останки
та перевезти їх на спільний воєнний цвинтар. Начальникові громади
не доручено ніякого письменного наказу, тільки воєвідський панок по-
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казав мапку, на якій зазначені були ці стрілецькі могили. Начальник
громади не хотів послухати приказу поліцаїв. Щойно тоді, коли ці за-
грозили йому, що вони всі ці роботи переведуть на його кошт, началь-
ник громади налякався і доставив людей і підводи. Замітне, що час-
тина людей, не зважаючи на погрози поліції, рішуче відказалася роз-
копувати могили. Цього дня розкопано 6 могил, тлінні останки на-
ших стрілецьких героїв в ненорядку та всумішку поскидано на фіру
до полукішка і перевезено на воєнний цвинтар, де скинено їх до одно-
го гробу. Розкопані могили находилися в' зразковому порядку, були
чистенько прибрані, на них стояли посвячені хрести з написами, гро-
би старанно обгороджені і засаджені квітками. Потуторська молодь
доглядала ці гроби як національну святість. Звичайно ексгумації від-
буваються в прияві лікаря - тут сього не було. Цей поступок поліції
викликав серед українського населення велике обурення!
"НОВИЙ Час", ч. 69 з 21 червня 1929 р. (цитуємо):

" Що буде 3 стрілецькими могилами на Лисоні ?"
Інтервенції в справі розкопування стрілецьких могил в Потуторах.

В суботу дня 15 червня 1929 р. інтервеніював з доручення Української
Парл. репрезентації і т-ва Охорони Воєнних Могил у тернопільського во-
єводи посол Вол. Целевич 3 проф. Крамарчуком та проф. Никиф. Гір-
НЯКОМ,аопісля у шефа департаменту публічних робіт (його ресорт) при
воєвідстві інж. Бургельского. Посол Целевич представив стан справи:

Дня 8 червня ц. р. розкопано стріле-
цькі могили в Потуторах і перенесе-
но стрілецькі мощі до спільного гро-
5у на воєнний цвинтар в Потуторах.
Дня 12 червня розкопано збірну стрі-
лецьку могилу на горі Лисоні, хрест
забрано на постерунок поліції, а стрі-
лецькі кости - мощі перенесено на во-
єнний цвинтар. Це розкопування пе-
ревів службовик воєвідства в асисті
постерунку поліції в Потуторах. Слу-
жбовик всевідства не показав началь-
никові громади в Потуторах ніякої
повновласти до переведення ексгума-
ції. Поліцаї без уповноваження зга-
няли потуторських людей до переве-
дення тих робіт, а неслухняним грози-

ли карами. Розкопування відбувалося проти волі, і без відома власнп:
ків грунтів, на яких ті могили були положені. Могила на Лисоні нахо-
диться на грунті, який є власністю філії Т-ва Охорони Воєнних Могил.
Розкопані могили находилися в упорядкованому стані, огорожені, за-
саджені квітами і на кожній з них находився хрест з відповідним напи-
сом. Не повідомлено священика і ексгумація відбувалася без відповід-
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Знищена польсь. поліцвями-хуліганвми Стрілецька Могила на горі
Лисоні. Зліва стоять: дир. Іван Петрицький, Микола Чуловський,

Богдан Бородвйко.

Проповідь о. прелата Леоитія Куницького під час Служби Божої в
дні 23 червня 1929 р. на частинно відбудованій Могилі на горі Ли-
соні. Зліва оо. І. Романчукевич, Євзевій Бачинський, з-права В. Куш-

нір, Д. Мигецьний.



З'їзд Вережанцгв у НЬЮ-ИОРІ<У 1955-го року. Після відправи Служби Божої, учвс-
ники станули до світлини. В передових рядах видно старосту Івана Голюку. о. сов.
Ісидора Сохоцького, о. катех. Павла Шиманського, ц-ра В. Бемка і багато інших

Земляків.

З'їзд Бережанців 1955 Р. Сл. п. Д-Р Володимир Вемко вітас Земляків.



ного Богослуження, що населення вважає обидою його релігійних по-
чувань. Перевоження мощей відбувалося в сей спосіб, що кости губи-
лися по дорозі, а поліція екскортуюча не вважала вказаним їх збирати.
Зокрема поліція заховувалася зневажливо супроти посла Волод. Це-
левича і адв. д-ра В. Бемка. Коли згадані дня 12 червня з'явилися на
постерунку поліції у Потуторах і зажадали вияснень від службовика
поліції Смотрицкого, прискочив постерунковий і піднесеним голосом
заборонив Смогрицкому уділювати вияснень, заслонюючнсь урядовою
тайною. Коли посол Целевич заявив, що зробить з цього урядовий
ужиток - відповів постерунковий з насмішкою: .,Страхи на ляхи".

Посол Целевич вказав дальше, що згадані події мають не тільки
льокальне значення, але загально-національне. Могила на Писоні є
святістю цілого українського народу, бо там находяться кости стріль-
ців, поляглих в 1916 р. в боротьбі з москалями. В боях згинуло кілька-
сот стрільців. При цьому вони є пам'яткою одного з найбільших кри-
вавих боїв, які звели Українські Січові Стрільці з Москалями. Краеве
Т-во Охорони Воєнних Могил наміряло поставити на Лисоні пам'ят-
ник Таке розкопання могил являється нарушенням національних і ре-
лігійних почувань українського населення. Посол Целевич вкінці за-
протестував в рішучий спосіб проти згаданих подій, зажадав привер-
нення могили на Лисоні до попереднього стану, та покарання винуват-
ців того нечуваного вчинку.

І тернопільський воєвода, і шеф департаменту публічних робіт,
якому безпосередньо підлягають справи воєнних могил, заявили, що
згадані події мали місце проти їх волі. Вони не видавали ніяких дору-
чень в справі розкопання могили на Лисоні. Оба представники влади
заявили, зо вони розуміють обурення українського населення і пороб-
лять всі можливі заходи, щоб стрілецькі кости з воєнного цвинтаря і
з поодиноких могил перенесено до спільної могили на Лисоні, та що
винуватці будуть примірно покарані. Зокрема шеф департаменту пуб-
лічних робіт пояснив, що в Потуторах був з рамени воєвідства не я-
кийсь урядовець, а старший робітник з відділу воєнних могил, який
мав доручення переносити кости, але тільки із занедбаних могил до
спільного гробу".

"Новий Час" ч. 71 з 28 червня 1929 р. (цитуємо) :

"На могилах українських героїв"
На Лисоні

в перший день Зелених свят відбулося' величаве свято на стрі-
лецькій могилі на Лисоні. На поминки прибуло 11 церковних процесій,
заупокійне Богослуження відправило 13 священиків. На могилі зло-
же", 42 вінки від Товариств і поодиноких громад Бережанського і су-
сід.. Х повітів. Поляки оцінюють скількість учасників на 10.000, в дійс-



ности було значно більше. На панахиді виголосив святочну промову
О. пр:елат посол Леонтій Куницький. Враження серед учасників веле-
тенське. Багато - плакали. Населення Бережанського повіту рішило
твердо в коротшому часі побудувати тривкий пам'ятник, а саме пам'ят-
кову каплицю, в підземеллях якої мають спочити тлінні останки Ге-
роїв .. На ту ціль переведено в часі панахиди збірку.

Поворот Стрілецьких костей на Лисоню

В пятницю 21 червня прибув інженер з воєвідства до Потутор,
щоб перевезти тлінні останки Січових Стрільців з воєнного цвинтаря
назад на Лисоню. Дізнавшись про це, голова філії Т-ва Охорони Воєн-
них Могил д-р В. Бемко удався до Потутор і заявив урядникові воєвід-
ства, що цього не приймає до відома, бо перенесення стрілецьких кос-
тей на гору ЛИСОНЮмає відбутися в прияві людей і супроводі відповід-
них Богослужень. Не оглядаючись на це, перенесено тлінні останки
назад на Лисоню, як рівнож поставлено на Лисоні звалений поліцією
і сконфіскований пам 'ятковий хрест. Парляментарна Репрезентація і
Т-во Охорони Воєнних Могил роблять всі зусилля, щоб виновників збе-
щещення стрілецьких могил, а саме постерункових з постерунку по-
ліції в Потуторах і повітового команданта поліції примірно покарали.

Восени 1941 р. відбулось величне свято в пошану загинулих Українських сі-
чових Стрільців на тій горі Лисоні, на якій вони у 1916 р. упали в тяжких
боях з москалями. Тисячі народу віддали належну їм пошану І низький по-

клІн враз із гарячою ~ІОЛИТВОЮ за вічний їх упокІй.



"Новий Час" ч, 75 з 2 липня 1928 р. (ЦИТ~'6МО):

Лисоия

Мабуть нема між свідомими Українцями таких, що для них Лисо-
ня - пустий звук Зі стрілецькою славою і традицією зрослася ПИсоня
вже навіки. Там у 1916 році пропав цвіт стрілецтва, частина лягла в
бою з Москалями, велика частина попала в полон. Писоня створила
Січових Стрільців на Великій Україні. Лисоня обдерла УСС-ів з най-
кращих старшин і стрільців.

Боєвище на Лисоні сьогодні вже власність Т-ва Охорони Воєнних
Могил.

Курган насипаний на Писоні - це святість цілого українського
народу.

Минулого місяця цей курган розрито ... (знимка на ліво). Та зго-
дом Знов привернено ЙОГО попередній вигляд, дві другі знимки, це цьо-
горічні Зелені Свята на Лисоні. Тисячі людей і курган вкритий масою
вінків".

Могила Січових Стрільців у селі Посухові
(Записано під час розмови з Михайлом Скульським).

"Цвинтар почали будувати в році 1931, зараз по жнивах. Головним
майстром був правдоподібно чоловік з німецького роду, ім'я якого при-
забуто. Плян був одобрений у Бережанах. Спочатку виливалося з це-
менту мур довкруги цвинтаря. а тоді гроби і хрести. А вже як зроблено
підпору на входову браму, майстрові підсунули інший плян брами і
вже половину було виллято, ЯК хтось із донощиків доніс до старости,
що брама має бути у виді ТРИЗУБА, значиться. не так, як повітовий
уряд погодився. Староста наказав будову спинити і аж польська полі-
ція з Раю під командою Островського - з українського походження -
прийшла і запльомбувала дальшу будову. По кількох тижнях інж. Ма-
цілинський - архітект будови цвинтаря, дав людям плян, ЯК докінчити
браму. Брама вже стояла, коли вдруге прийшла поліція і наказала
браму у виді ТРИЗУБА розвалити. Не могли найти охочих до помочі,
а до речі, поліцаї заявили, що вони самі валити брами не будуть, бо
цей цвинтар "світ будує".

Знову за пару тижнів прийшла поліція і не дала дозволу завісити
залізні фіртки в браму. Ці фіртки селяни відвезли до Бережан і там пе-
реховували коло церкви, очікуючи кращої нагоди. Нагода прийшла
аж в 1939 році, в місяці вересні.

Кожного року під час Зелених Свят польська поліція завжди з'яв-
лялася біля цвинтаря Січових Стрільців, не дозволяючи прочистити
його на свята, вінків покласти і навіть панахиду відправити. Але на це
ніхто уваги не звертав, старші віком хлопці і дівчата по ночах прикра-
шували гроби і прочищували цвинтар, а на самі Зелені Свята так бага-
то людей з'являлося, що поліція таки піддавалася і більше перешкод



не чинила.
Ворог найрадше знищивби цвинтар. але нічого зробити не міг, бо

про цвинтар Січових Стрільців дбалося разом, була сила, єдність, бо
так вчили Січові стрільці, УВО, а пізніше наша ОУН .продовжу-
вала". 1).

1) 3 листа п. Михайла Когута до автора.
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