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Примітка: Хресна хода на гору Яворину відбувається кожного року в першу 

суботу після св.Петра і Павла.  

 Традиційно присвячується борцям за волю України. 2012 року – 

жінкам-борцям за волю нашого краю. 

 Гора Яворина знаменна тим, що у її нетрях до 50-х років діяла 

старшинська школа УПА – «Школа оленів». 

 Тут також знаходився бункер провідника Роберта. Зараз він 

частково реставрований. 

Стрий-Яворина, 14 липня 2012
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О – Боже великий, єдиний 

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! 

 

Молимось, Боже Єдиний, 

Нам Україну храни, 

Всі свої ласки, щедроти 

Ти на люд наш зверни! 

Дай йому волю, дай йому долю, 

Дай доброго світа. 

Щастя дай, Боже, народу 

І многая, многая літа! 
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Зродились ми великої години 

Зродились ми великої години, 

З пожеж війни і з полум’я вогнів – 

Плекав нас біль по втраті України, 

Кормив нас гніт і гнів на ворогів.  

 

І ось ідемо в 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, 

Як жити в путах, мов німі раби. 

 

Доволі нам руїни і незгоди – 

Не сміє брат на брата йти у бій. 

Під синьо-жовтим прапором свободи 

Зєднаєм 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 упавши слава – 

Для нас закон найвищий та наказ: 

Соборна Українська Держава - 

Вільна, міцна від Тиси по Кавказ. 
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Стоїть гора високая, Маківкою зветься 

 

1. Стоїть гора високая Маківкою зветься 

Попід нею тече річка, як гадюка в’ється. 

 

2. Там хорунжа Степанівна з стрільцями воює 

Б’ються стрільці на Маківці, а вна бандажує. 

 

3. Бандажує, завиває стрілецькії рани 

Ой то була Степанівна, ще краща від мами. 

 

4. Мама наша добра була, вна нас породила 

А ще краща Степанівна, бо край боронила. 

 

5. Ой на горі,Ж на Маківці страшна битва була 

Не одная стара мати сина ся позбула. 

 

6. Ой Маківко, Маківочко по тобі ялівці 

Та по тобі спочивають Січовії Стрільці. 

 

7. Ой Маківко, Маківочко по тобі ялиці 

Тай по тобі Маківочко керваві керниці. 

 

8. Ой Маківко, Маківочко, яка ти сумненька 

Яка в тобі Маківочко вода студененька. 

 

9. Ой Маківко, Маківочко, яка ти нещасна 

Та ти наших січовиків з того світу спасла. 
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Ой видно село 

 

Гей, видно село, широке село під горою, 

Гей там їдуть стрільці, Січовії стрільці до бою. 

Їде, їде військо крізь широке поле, 

Хлопці ж бо то , хлопці, як соколи! 

 

 Ха-ха, ха-ха, 

Ха-ха, ха-ха, ха-ха, гей! 

Дівчино, рибчино, чорнобривко моя, 

Вийди, вийди, подивися  

Чим скоріше до вікна, 

Хлопці ж бо то хлопці 

Як соколи! 

 

Гей, видно село, широке село під горою,  

Гей, там ідуть наші Січовії стрільці до бою, 

Попереду славні старші отамани, 

Хто охоту має, хай йде з нами! 

 

Хто охоту має, хай йде з нами! 

 

Гей, видно село, широке село під горою, 

Гей, там їдуть стрільці, Січовії стрільці до бою, 

А хто піде з нами, буде славу мати, 

Йдем за Україну воювати! 

 

Йдем за Україну воювати! 

 

Гей, видно село, широке село під горою, 

Гей, там їдуть стрільці, Січовії стрільці до бою, 

А на Україні, там степи широкі 

Дівчата хороші чорноокі 
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За Україну з вогнем завзяття 

За Україну, 

З огнем 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 порвали 

І зруйнували 

Царський трон! 

З-під ярем, 

І з тюрем, 

Де був гніт, 

Ми йдем на вільний світ! 

О Україно! 

О рідна Ненько, 

Тобі вірненько 

Присягнем ! 

Серця кров 

І любов, 

Все тобі 

Віддати в боротьбі! 

Вперед же, браття! 

Наш прапор має 

І сонце сяє 

Нам в очах! 

Дружній стиск, 

Зброї блиск, 

В серці гнів, 

І з ним свобідний спів: 
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Замовкла ревуча гармата 

Замовкла ревуча гармата, 

Що в полі ревіла, стогнала, 

Вогнем заливалась діброва, 

А дим аж до неба сягав. 

 

Погас той вогонь, що в діброві, 

Спокій над ярами дрімав, 

Очистилось небо від диму, 

Над горами сонечко сіяло. 

 

Не жаль ми, що марно загинув, 

Не жаль, що в чужій стороні, 

Лиш жаль ми, що ненька старенька, 

Дівчинонька заплаче по мні. 

 

Скотилась сльоза по личеньку, 

На камені голову склонив... 

Ревіла, гуділа гармата, 

Він того не чув, бо не жив... 

 

Ой, Боже, великий, єдиний, 

Здійми з України присяг, 

Який мене жаль обіймає, 

Що він за Вкраїну поляг. 

 

Дрімають у полі могили, 

Між ними руїни чорі, 

Валяються шаблі щербаті 

І кості лицарських синів. 
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Ви жертвою в бою нерівнім лягли 

Ви жертвою в бою нерівнім лягли 

З любови до свого народу. 

За нього віддали усе, що змогли: 

І щастя, і честь, і свободу. 

 

Не раз ви конали в в’язницях брудних, 

Свій суд беззаконні над вами 

Катюги – судді вирікали, а ви 

На смерть волочили кайдани. 

 

Ідете потомлені, брязкіт кайдан, 

Заковані ноги і руки, 

Та дивитесь гордо, спокійно вперед, 

Де вється шлях вашої муки. 

 

А деспот пирує в палатах своїх, 

Тривогу вином заливає, 

Та ось на стіні вже огниста рука 

Свої страшні букви ставляє: 

 

«Надійде ще час, і повстане народ 

Усилі могутній – свободі, 

Розкине усе, що гнітило його 

І скаже напасникам – годі!..» 

 

За вами борців тисячі уже йде, 

На смерть і загладу готові! 

Прощайте ж ви, браття, ви чесно пройшли 

Велику дорогу любові. 
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Ой їхали партизани 

Ой їхали партизани горами, лісами, 

Тай зустріли четового в лісі під корчами. 

 

Положили четового на залізні рами, 

Тай понесли четового між зелені трави. 

 

Положили четового на широку лаву, 

Тай здоймили з четового сорочку керваву. 

 

Санітарка йде по воду, щоби рани обмити, 

А він просить своїх друзів, щоб його добити. 

 

Як ми будем четового свого добивати, 

А хто буде за Вкраїну з нами воювати? 



Хресна хода на Яворину, 14 липня 2012 року 
Традиційна, кожного року, перша субота після св.Петра і Павла 

 

 

 

11 

Од синього Дону до сивих Карпат 

Од синього Дону до сивих Карпат 

Одна нероздільна родина 

Без рабства, без панства, насилля і грат 

Вільна, незалежна Вкарїна. 

 

Сини України! Ставаймо вільні 

Під прапор ідеї одної 

Зберем з поля рідного квіти рясні 

В вінок України вільної. 

 

На нашім прапорі вогненні слова, 

Запалені гнівом народу 

«Хай зникне безслідно тюрма вікова 

Вперед за братерство й свободу!». 

 

Сини України, ставаймо в ряди 

Ставаймо в незломную лаву 

Стяг Волі і Правди ми будем нести 

Вільній Україні на славу! 

 

Нехай же від Дону до сивих Карпат 

Живе нероздільна родина 

Без рабства, без панства, насильства і грат  

Вільна, незалежна Україна. 
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Вже вечір вечоріє 

1. Вже вечір вечоріє Повстанське серце б’є 

Лента поспішно набої подає. 

 

Пр: 

Ах лента за лентою набої подавай 

Вкраїнський повстанче в бою не відступай. 

 

2. В марші цілу нічку, а в ранній зорі 

Почались завзяті, запеклі бої. 

 

3. А ворог атакує і преться щосил 

Юнак–кулеметник їх вправно косив. 

 

4. Як сонце сходило, втомлений юнак 

Упав він ранений, упав він навзнак. 

 

5. До нього санітарка поспішно іде 

В обличчя вдивляєсь, його впізнає. 

 

6. Він в неї вдивляється пече в грудях рана 

Біля кулемета дівчина молода. 

 

7. А ворог атакує, в останній момент 

На ново  заграв вже затихлий кулемет. 
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Ну і що ж, що прийдеться нам вмерти 

1. Ну і що ж, що прийдеться нам вмерти 

У похідній шинелі, в житах 

Ми у вічі сміємося смерті,  

бо вмирати прийдеться лиш раз. 

 

2. Будуть нас на воротах прощати 

Надаремно дівчата ждучи, 

Будуть нам маршової співати 

До атаки гранати рвучись. 

 

3. Наша сотня залізна, ударна 

Наша сотня в бою – богатир 

Нас тризуба веде знам’я грізне 

І завзятий наш друг – командир. 

 

4. За потоптану честь України,  

За поганьблену землю святу 

Ми ідем, щоб підняти з руїни 

Українську державу нову. 
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Іди від мене, ти,  моя кохана 

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. 

 

Надармо ти надією палаєш, 

Щоби мене до серця пригортать, 

Та ти сама це дуже добре знаєш, 

Що партизанам тільки воювать. 

 

Сьогодні нас Карпати зустрічають, 

А завтра, знай, Волинь вітає нас, 

Відтак поїдем просто аж на Київ, 

Полтаву, Харків, рідний нам Донбас. 

 

І так весь час ми чайкою літаєм, 

Із лісу в степ широкий ми ідем. 

Ми свято вірим в нашу перемогу, 

Що Україні волю принесем. 
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Поглянь брате любий 

Поглянь, брате любий на рідну Україну, 

На знищений ордами край 

Візьмися за зброю, борись до загину, 

Правдою свободу захищай. 

 

Пр: Серце козацьке, бандерівська кров, 

За Україну на смерть завжди готов! 

За її волю, за кращу долю 

На смерть, на смерть готов! 

 

О ненько кохана, нещасна Україно, 

Знедолена земле моя! 

За твою свободу, за щастя народу 

З любовю віддам я життя. 

 

Хай Бог нам поможе в ту тяжку хвилину 

З руїни підняти народ, 

Щоби над степами, над синіми ярами 

Слава лунала з висот. 
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Спіть хлопці, спіть 
Спіть, хлопці, спіть,   

Про долю, волю тихо сніть. 

Про долю, волю Вітчини, 

Чи можуть бути кращі сни? 

 

Летіли ви, як ті вітри, 

Ні мамин плач, ні крик сестри 

Не зупинили вас на мить, 

Цить, мамо, цить, цить, сестро, цить. 

 

Покликав нас Господній глас, 

Ми йдем боротися за вас, 

За чарів – чар, за мрію – мрій, 

За волю йдем наперебій!.. 

 

І ви пішли, і без ваги, 

Неначе льви боролись ви. 

Що кулі вам? І що штики? 

Ви юнаки! Ви – козаки! 

 

І ви пішли...  щаслива путь! 

І ви пішли, щоб не вернуть... 

Червоний штик, кривавий шлях, 

Стоять могили на полях. 

 

Та прийде день, великий день, 

День радості і день пісень, 

І загуде свободи дзвін, - 

До вас підемо на поклін. 

 

І там, де ви лягли кістьми, 

Приляжем вільними грудьми 

Й на ваших тихих могилках 

Замає наш побідний стяг... 

 

За рідний край, за край святий 

Віддали ви вік молодий, 

Віддали ви юнацькі сни,                    

Вишневий цвіт життя весни.  
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Коли  Ви вмирали 

Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, 

Ніхто не заплакав за вами, 

Лиш в чистому полі ревіли гармати, 

А зорі вмивались сльозами 

 

Як вас хоронили у темні могили, 

Від крові земля почорніла, 

Під хмарами круки стадами літали, 

А бурею битва гриміла. 

 

На ваших могилах хрести похилились, 

Калина нагнулась додолу, 

Спіть, хлопці – соколи, стільці січовії, 

Гармати розбудять вас знову. 
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 Ще не вмерла Україна 

Ще не вмерла України і слава, і воля, 

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

 

Приспів: 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду». 

 

Станем, браття всі за волю, від Сяну до Дону 

В ріднім краї панувати не дамо нікому. 

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє 

Ще на нашій Україні доленька наспіє 

 

А завзяття, праця щира свого ще докаже 

Ще на нашій Україні піснь гучна розляже 

За Карпати відіб'ється, згомонить степами 

Україні слава стане поміж народами 
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Не пора, не пора, не пора 

 

Не пора, не пора, не пора 

Москалеві й ляхові служить! 

Довершилась України кривда стара, 

Нам пора для України жить. 

 

Не пора, не пора, не пора 

За невігласів лить свою кров. 

І любити царя, що наш люд обдира,- 

Для України наша любов. 

 

Не пора, не пора, не пора 

В рідну хату вносити роздор. 

Хай пропаде незгоди проклята мара! 

Під Вкраїни єднаймось прапор! 

 

Бо пора се великая єсть 

У завзятій, важкій боротьбі – 

Ми поляжем, щоб славу і волю і честь,  

Рідний краю, здобути тобі ! 
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Ой у лузі червона калина похилилася 

 

Ой у лузі червона калина похилилася. 

Чогось наша Україна зажурилася. 

А ми тую червону калину підіймемо, 

А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо! 

 

Машерують наші добровольці у кривавий тан 

Визволяти наших українців з московських кайдан. 

А ми наших братів – українців визволимо, 

А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо! 

 

Гей у полі ярої пшениці золотистий лан, 

Розпочали Стрільці Січовії з москалями тан! 

А ми тую ярую пшеницю 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! 

 

Розцвітайся, червона калино, маєш білий цвіт! 

Розвивайся, моя Україно, маєш славний рід! 

Білим цвітом, червона калино, розцвітайся, 

Славним родом, наша Україно, гей! гей! розвеселяйся! 
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Як землю виорють гармати 

 

Як землю виорють гармати, 

Під волю вироблять посів, 

Побачите „в жнива”, дівчата, 

Нас, партизанських косарів. 

 

На грудях кулеметная стрічка, 

В руках гранати і наган, 

Дарма, дівчино, плачеш цілу нічку, 

Твій милий свої волі пан. 

 

І шкода сліз, і шкода жалю, 

Що ти лишилася одна... 

Собі знайшов я „кращу кралю”, 

Та „краля пишна” – то війна. 

 

Війна палка, рум’янолиця, 

За смерть дає свою любов, 

І дармо тобі, дівчино, сниться, 

Що вернусь я живий і здоров. 

 

Там кінь стоїть, гризе вуздечку, 

Іди, спитай його сама, 

Чому на його сіделечку  

Твойого милого нема. 

 

Твій милий десь далеко у лісі 

Лежить в терновому вінку, 

Згадай його хоч раз у пісні 

У тихий вечір у садку... 
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Із гір Карпат несеться гомін волі 

 

Із гір Карпат несеться гомін волі 

Із гір Карпат несеться волі зов... 

Там синьо – жовті лопотять прапори, 

Там вже заграла українська кров. 

 

Борами там мандрують „Сіроманці”, 

На плечах кріс, гранати у руках... 

Це Батьківщини вірнії повстанці, 

Виконують провідника наказ. 

 

Бандера шлях до волі нам покаже... 

З його наказу йдемо на пробій. 

І розібєм, розгромим кодло враже, 

Запалимо визвольний буревій. 

 

Гей, рідний брате Заходу і Сходу, 

До нас єднайсь в ударний моноліт! 

Ми Україні виборем свободу, 

Повалимо ми загарбницький світ. 

 

Тобі на славу, Україно-Мати, 

Ми знищим ката, волю принесем! 

І загримлять повстанські скрізь гармати 

На поздоров з Твоїм воскресним днем. 
 

 

 


