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Після відвороту Південної Армії знад Сгрип«

У. С. С. обсаднлн дня 11. серпня сгановиша коло
села Потуторн, у внпвх потока Ценівки та Золотої
Лнпн. Зараз визначено лінію окопів і сотні взялися
пипьно до їх будовн. Становища ншлн від устя Це-
ніВЮ1до Золотої Лнпн, східннм краєм села Поту-
тор - їх занмав 11. курінь - через мурованнн
ШЛЯХ Підгаkці - Бережанн та переходили під вер-
хом горба 348, на півночі Потутор. Цен горб обса-
днв перший курінь.

На другнн день появнпися перші ворожі
стежІ. Скоро за нямя московські частини звйняп«
протнлежні горбн і почали остріпюввги стрілецькі
становнща гармат амн та скоростріламн.

Вечір 'Того дня Москалі повепи неждано
наступ на ОКОпн ліворуч першого куріня, добулн
їх та вдарнлн на ліве кряпо У. С. С. Сотні, загро-
жені з боку н заду, бо Москалі вспіпи зантн вже
на саму гору, після короткого, але завзятого бою,
відступнлн в напрямі шляху, що веде до Бережан.

Цен ненадінннн прорнв міг був наребиги чи-
малого пяхв, якбн НОГОв пору не зліквідувалн
таки самі Стрільці. Не зважаючи на загрозу,
в окопах біля самого шляху запишнпвсь одна
сотня першого куріня та зараз-же звернулась ли-
цем до ворога. В міжчасі наспів запас 11. куріня
з Потутор. Сотні, що відступилн, упорядкувались
І рушили до протинаступу. Без великого труду
У. С. С. відкинули Москалів з горба та знову звй-
няпн свої становища.

Підчас цього випаду Москалів хоробро та
завзято боронив загроженого куріня відділ скоро-
стрlлlв під проводом хор. Ф. Черняка. Його еба
скоростріли залишилися в окопах і, хоч окружені
з трьох боків, не здалися та довго, невпинним
вогнем здержували наступ ворога. Щойно в руко-
пашному бою. коли згинула вся залога одного
скорострілу, відділ хор. Черняка перебився. ряту-
ючн другин скорострІл. У цьому бою згинув мІж
іншимн чет. Іван Каратницький.

Вина за цей не~аний прорив впала зовсІм
незаслужено на У. С. С. Без вияснення справи по-

сипапись на Стрілецтво обвинувачення. Вороги
У. С. С., яних було чнмало у штабах вищих команд
та для яких само істнування Українського лаіону
було небажаннм хоч конечним пихом, з вдово-
ленням рабів та підпеснинів кннулн на У. С. С. де-
маІ'оfічне клеймо оо Yerrateroo

- зрадннкlof. Треба
було аж судовнх доходжень та крівавої Лисоні.
щобн врятувати добре імя і стрілецьку славу.

Небаром полк стягнено в запас днвізії до
села Посухова, недалеко Бережан. Пише дві сотні
11. куріня перейшли на горбовину Днкі Пани, не-
далеко Посухова, де треба було внбудуватн окопи
між сгановишамн турецької днвізії і Потуто-
рамн. Тут, на Днкнх Ланах сгрінупись У. С. С.
вперше з четвертнм союзннком осередніх дер-
жав, Туркамн і швидко з нимн заприязнились. Ту·

Скоростріп ссгріпю є ворожнн пітак.



Чет. Роман KapaTHMЦ~KMii.
поляг в Потуторах.

Хор. Іван Максмммшмн.
поляг на Лисоні.

Хор. Юпlян СОКОПО.Сltкміі.

ПІОР. liorAaH Романмшмн.
полягли на Писоні,

рецьке вІйсько ВИЯВИЛОСЬ дуже хоробрим, а йоrо старwини,
вихованІ НІмцям", були культурними европеЙцями. ПІсля скін-
чення лрацl 061 сотнІ перейwли також до Посухова.

Але BOf:HHaдоля не дозволила СтрІлецтву І AOBro радува-
тяеь вІдпочинком. ПІсля кІлькох менше вдатних спр06 проло-
мити новий фронт союзних вІйськ на пІвденних вІдтинках, мо-
сковське командування повело удар на Бережани. В тому мІсцІ
укрІплення фронту були наслІдком камяноrо "рунту дуже
слаБІ. Таксамо слаба була оборона, бо всІ запасовІ частини кор-
пусу вlдlйwли ще давнlше на пІвдень.

ВиБІр мІсця на прорив був дуже доrlдний І справдІ зараз
за перwим ударом Москалям удалося для 1. серпня пополуднІ
заволодІти становищами австрlйськоrо 35. полку Kpaf:BOЇ 060-
рони та опанувати лІс І rорби на ЛисонІ. В мІсце прориву Мо·
скалІ кинули цІлу дивІзІю доБІрних полкІв та за фронтом пе-
ставили у поrотlвлl дивІзІю кІнноти. Коли оборонІ не вдалось
вІдбити втрачених позицІй, на поміч кинено двІ сотнІ У. С. С.,
Сушка та Мельника. Сотня Сушка вступила зараз у 61й та пІд-
час ночІ стратила бlльwу половину пюдеЙ. До "опону попали
в тому нІчному бою м. І. командант сотнІ та хор. Дорошенко.

Мапиа оиопмц~ Іі.реж.н. А••• пмс~ 1••'lІтl 1501У •• р.снl і'і6 р.
-1- австріЙСloкі, ІІІ рссійські становища.



СОТНЯМельннка. що нlчю була в запасІ
(рупн. пішпв до протннаступу дня 3. серпня рано.
РІвночасно з Посухова пІдтягнено на Лнсоню другу
частнну І. курІня. сотні Кучабського та Будзннов-
ського, пІд проводом сот. Пнснянв. 11. курінь (от.
rOpYK) лишився ще в Посуховl. До бою на ЛисонІ
кинено сотню Кучабського. а сотню Будзинов-
ського залишено в запасІ куріня. в одному з гли-
боких ярІв пІд верхом ЛисонІ.

РозгорІлась завзята боротьба за останню
оборонну лІнію на верху Писоні. Її втрата відчи-
няла вlльннн прохід у долину. до Бережан. Але
в саму нангрІзнішу пору Москалям заступнли до-
рогу У. С. С.

Сотні Мельника та останкам сотнІ Сушка, під-
кріпленим недобитками австрійських частин, вда-
лося рукопашним боєм відсунути ворога на лі-
вому кряп! в долину, до .лlнlї запасних окопІв. Бін
ішов увесь час у лісі. Москалі. підсилюванІ заєдно
новими частинами, перпн до горн. Крісовнм вог-
нем не можна було зломитн їх наступу, щойно
багнет та ручна гранате перемоглн опІр ворога.
Пядь за пядею відбирали Стрільці Москалям лісок
на Лнсонl. Нераз за малнн вlдтннок окопів треба
було пссвятнт« не одне стрІлецьке життя,

Ось як пише у своїх спомннах про цен бін
однн з ного учасннків сот. Б. Гнатевнч (Калєндар
))Ч. К« 1930 р.):

...»Піс дещо прочищений. Але мlсцямн нде
ще завзята боротьба.

Ось там ннще, біля першого звпвсногс ста-
новища, змагається гурток Стрільців. Серед ннх
неш малнн боєвн" хор. Мін чак. Обі протнвні сто-
ронн перекндаються густо (ранатамн. Стрlлятн тут
незручно, бо однІ і другі схоронені в окопах або
за деревамн. Москалів у долнні тьма - аж ро-
їться! 3аєдно пІдходять новІ І нові. А наш гурток
маліє.

Перед моїмн очнма була крівава картина,
якої не забуду нікопя! ПередІ мною малнй відтн-
нок окопів. На цьому місці збнпося кількадесять
стрІльцІв а кругом них Москалі. Між зеленю кущІв
та звалнщами землянок роєм сІрІють малі салдат-
ські кашкети. Наступають завзято, намагаються
замкнутн перстень. Не жаліють життя. С'Jрільці
змагаються на три беки.

Пlвгодннннн завзялнй бін віч-у-віч проріднв
рядн Стрілецтва. Тут і там лежать у калюжах
кровн побнтl та важко раненІ. Стогін ранених про-
днрається крІзь гамІр бою. Нема як І кому їх відсн
забратн. Багато з ннх догоряє твкн на місці а ті,
що не стрвтнп« ще всІх снл, шукають захоронн
пІд стІнами окопів або за пнямн дерев.

Там, бlпя одно1 траверзн, бачу, збився їх цІ-
пий гурток. ОднІ ~PYГHM перевязують ранн. Одяг

усс. в запасі в Посухові.

на ннх пірваннй, а на ньому повно застнглої ржа-
вої кревв.

ТІ. що В бою, живі, не бачать. що дІється по-
заду нях. Не чують крику ранених, не бачать, що
ось біля ннх паде однн чи другнн ЇХ товарнш. Іх
усІ змнслн зверненІ на ворога. Очнма шукають
сірнх шапок. Перебігають з місця на мІсце, бо
однн тут протн десятьох. Не шукають захоронн

Стрілецькі сою зннк« Німці і Туркн.

Цісар Вільгельм (по середнні) на фронті 8 потуторах.
Позаду НЬОГО ген. Ботмер, командант Південно', Німецької

Армії, перед ним ген. Гофман, командант ХХV. корпусу,

, полк. гр. Пяме зан, начальник булави корпусу.



Пр о т нн аст у п СО1ні Будзнновсьного 3 яру. мап. О. Курипас.

пише доброго ,с,огляду. Їх пиця замурзані від поту
~ пмлу, чорні від ДІіМУ, бачиш, зовсім спокійні.
Лише очі вирячені горять завзяттnм.

Якби вони побачили все те пекло, що до-
вкруги нях. якби знали, що їх так мало, що вже і ЇХ

хорунжий лежить ранений під деревом, що вони
самі тут у клині. ...без проводу та без надії на

. ,скору пом,ч ....«
Тимчасом сотня чет. Нучабського боронила

завзято південного рога ліску на горі. Її наступ
у ДОЛІіНУ,до московських становищ спинив напір
Москалів на ПР'ІВОМУкрилі. Там, на південному
склоні гори, внтворилась прогапина, якої не було
чloiМзамкнути. Москалі, посуваючись туди, загро-
жували всій обороні на Писоні. Та московський на-
ступ спинював у цьому місці успіш.,о скоростріл
хор. Нпіщв. що стояв на відкрнтому полі та острі-
лював московські пави з боку. Ця очайдушність
коштувала небаром хор. Нліща життя, сотню Ну-

чабського багато жертв та її KOMilHдitНTiIмосков-
ський полон.

Ноли зі смертю Нліща замовк н"' кlЛЬКіІ ХВИ-

лин скоростріл, МоскалІ, що не мали вже нІякої
перешкоди, рушили вперед і немов нестримна ля-
віна звалилися в долину, в яр, в якому сгеяпе сотня
Будзиновського та команда І. куріня.

Положення стало дуже грізне. Доля сотнІ та
команди куріня була рішена. Їх ждали ганебний
полон або геройська смерть. Сотня, побачивши
Москалів, рванулася з яру під гору, проти Моска-
лів. На чоло сотні вибігли старшини та пlдстар-
шини. Чети розвинулися в одну мнть У боєву лінІю
і пішли за своїми провідниками - по смерть.
В декілька хвилин лягли всі команданти чет та по-
ловина підстаршин. Упав молоденький хор. Ю. Со-
коловський, поцілений в серце, хор. І. Максими-
шин та пхор. Б. Романишин, смертельно ранені
в чоло, впали підстаршини Мальований, Алексевич
та багато найкращих стрільців. Решта сотні, що
залишилась у живих, опинилася з командою ку-
ріня в московському полоні.

В тому самому часі рішилась також доля
сотні Нучабського, що на горі завзято боронила
правого крипа "рупи в ліску. Зі сотні залишилась
біля команданта горстка 30 людей. Москалі, що
прорвалися в долину, обійшли відділ Нучабського
зі заду та, відрізавши від решти "ру пи, забрали
о полон.

Але недовго радувались Москалі своїми
успіхами, яких вони не змогли використати для
остаточної перемоги. Блудне колесо боєвого ша-
стя обернулось у другмй бік.

В загрожений відтинок фронту рушив тепер
11. курінь під прово-
дом от. rорука та о-
дин курінь мадяр-
ського полку. Проти-
наступ був уже в ході,
коли ліва крилова
сотня куріня дізнала-

в наступі через ворожі дроти. Хор. Мнха"ІіО Мінчан.



ПІСПАбою на скпонах "нсоні.

ся про події У ярі. Зараз кинено туди чету хор. Евгена Яееницькеге. Не-
жданим та рішучим зворотом чета впала у яр, звІльнила своїх полонених та
сама полонила чимало Москалів, а тих, що втІкли вІд полону, викосили стрі-
лецькІ скорострІли·

Тимчасом сотні 11.куріня напирали нестримно у гору. В дорозі залишив-
ся ранений сот. Р. Дудинський.

Московський напір ослаб.
КурІнь добув становища на горі та пішов далі в долину Ценівки. Але не-

баром сильний гарматний обстріл, який на відкритому, до ворога зверненому
збоч! гори, забрав знову багато жертв, приневолив курінь вернутн<ь назад до
закопів, на гору.

На відтинку І. куріня, У лісі, продовжувався завзятий бій ціле передпо-
лудне. МоскалІ переходили раз-ураз до наступу. Стрільці успішно відпирали
ворога й нераз гнали ного аж до Ценівки. За тих декілька годин курінь знову
втратив кількадесять людей. В метушні невпинних змагань, в яких нераз ззбу-
валося на вдержання звязку, попав у полон пор. Мельник· У рукопашному
бою був тяжко ранений хор. Мінчак та чет. КоберськнЙ. Врешті коло полудня
оба скрівавлені та до краю вичерпані противники притихли на добутих ста-
новищах. КурІнь У. С. С. держав кріпко другу лІнію окопів.

Команду над відтинком у лісі перебрав чет. Гнатевич та над останками
сотень чет. Добрянський, хор. Чнчкевнч і ТучапськиЙ. Швидко установлено
звязок праворуч, з обсадою 11.куріня· Після полудня бій припинився зовсім.
МоскалІ по крlвавих та численних втратах не мали вже сили починати нового
наступу. До вечора на фронті гремlла вже лиш артилєрlя. Тимчасом обі сто-
рони порядкувалися і готовились до бою на другий день.

На вІдтинок полку УСС. наспіли підкріплення в силі одного баварсько-
го й одного мадярського куріня. Настала темна, холодна нІч, але фронт не
мав вІдпочинку. В передпlллі бушували стежі а за становищами збирано тяж-
ко ранених та хоронено вбитих. БІй не був ще покlнчениЙ.

Досвітком дня 4. вересня рушив у наступ перший курІнь. Скорим випа-
дом вІн зайняв п.::ршl окопи над Ценівкою та взяв полонених іскорострlли.
Другий курІнь пІшов до наступу дещо пІзніше, в 6 год· рано, разом з мадяр-
ськими та нІмецькими частинами. Та тут не повелося. МоскалІ в протинаступі
розбили одну мадярську сотню і загрозили курІневІ У. С. С. окруженням.
КурІнь мусІв відступити, хоч добув уже ворожІ становища. Цей наступ І потІм
відступ коштував ного дуже багато жертв. ВІн утратив майже половину людей
вбитимн та раненими. Також перший курІнь мусІв покинути вже добутІ позиції.

Пхор. Васнп •• Сторожук,
поляг на Лис оні.

хор. Петро Пасіка.

Чет. Васнп •• Коссак.

Хор. Евген IІсеннц"кнН.
згинув в б опьшевицькім полоні.



І(омандант сотні пор. З. НОСкООСЬЮ111 на станооищах

в Потуторах.

Увесь день трівала нагальна гарматня стрі-
пяняна. Ворог берабанним вогнем острілював го-
ловно становища першого куріня. Пололудні про-
бувалlotСтрільці ще раз вигнети Москалів з їхніх

становищ, але безуспІшно. Аж вечером, пІсля пІв-
годинної сильної пІдготовки артилєрlї, почався за-
гальний наступ австрІйського фронту. ПІсля корот-
ного, але дуже завзятого бою У. С. С. разом з нІ-
мецькими та мадярськими вІдділами прогнвпн Мо-
скалІв та вІдІбрали всІ становища, втраченІ у пер-
ших днях бою.

Цей БІй закінчив першу спробу МоскалІв про-
ломити фронт пІд Бережанами. Перемогу союзних
військ' рІшили У цьому змаганнІ у великІй мІрІ
У. С. С. ЦЯ перемога коштувала ЇХ також найбільше
жертв. У. С. С. втратили тоді БІльше половини бо-
євого стану. Найбільше втрат було мІж старши-
нами та підстаршинами. З числа 44 старшин зали-
швиось лише 16 живих та здорових. Крім названих
передше, полягли в бою хор. Ярослав Кузьмович,
пхор. Василь Сторожук і пхор. Томенко; раненІ
були чет. Б. Гнатевич, пор. О. Яримовнч, хор. Е.
Ясеннцький, хор. Безпалко, хор. Ковалик, пхор.
Грабар та ЛісковацькиЙ. Бої за Лисоню були най-
крівавіші в цілій Історії Стрілецтва. Там споонили
УСС. більше як свою повинність. Вправді за жер-
тви та безприкладне геройство УСС. не дІждались
ивпежноге признання, зате вІд того дня ніхто з во-
рогів не посмІв порушити доброго імени СтрІле-
цтва та поменшити його слави.

Після бою на Лисоні на тому фронтІ затихло.
У. С. С. перейшли знову в запас дивl:sIї, до Посу-
хова. Але вІдпочинок після бою не трівав довго.
Бо ненадІйно дня 16. вересня МоскалІ повели
вдруге наступ, цим разом на становища турець-
кої анатолlйської дивlзі'~ на височині Дикі Лани,
недалеко Посухова. Під охороною сильного гар-
матнього вогню Москалі добули пробоєм турецькі

Побосвище на Лисоні. Піспя бою 10. перссня 1916.

Стрілець »Цястечке«.

Його знали всі Стрільці

та любили за веселу вдачу,

дотеп і товариську при-

служність. Дінсне ного

прізвище вже забулось.

Він поляг в бою на Ли-

соні в обороні товариша.
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