


Скорбящих радосте! погилиу 
Подай душі убогій силу>
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
І  на Україні святилось 
Те словоу Божеє кадило. 
Кадило істини.
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На вінчання з волею

У бункер заглянув вартовий. З тінню таємниці у го
лосі попросив мене вийти на поверхню. Під куполом 
неба височіла ясна місячна ніч. У чистому повітрі чути 
скрипіння коліс возів, погукування візників. Десь за 
Печигорами у напрямку Воєславичів тягнулися підводи. 
Хто на них? Немов у відповідь у небо зринула пісня:

Там під лісом, темним бором,
Повстанці тихо йдуть...
Ніченька глибока, а ті сон людям з очей зганяють. 

Гай-гай, але як же мило, як бажано, в мерехтінні тонів 
туги, радости, суму і незбагненної надії привертають 
людей до тями. Збуджують спрагу слухати їх. Слухати 
й любити: рідну пісню, співаків, край свій і народ, що вміє 
такі пісні творити, народ, діти якого -  я, ти, вони. Усі ми. 
Над великою історичною Холмщиною, себто також над 
землями Грубешівщини і подекуди Сокальщини та 
Замостянщини, стояла весна 1944 року. У моєму 19-літ- 
ньому серці не було тіні фальші: вірив я, що мій вояць
кий вишкіл і досвід у Дивізії «Галичина» пригодиться -  
за день, за місяць -  у боях за Самостійну в рядах тих, чия 
пісня долинула тепер до наших дивізійних бункерів.

Тугою пригадалося рідне село -  Павелче на Прикар
патті. Тут, як лиш пам’ятаю, коли радість піднімалася 
над нашою хатою, над селом, над горою і подолом, над 
річкою і потоками, тоді душа пробуджувалася і звучала 
усіма тонами краси, усіма барвами любови до рідного. 
Тут, де всупереч заборонам, наглядові, репресіям Речі- 
посполитої українські люди будували, творили свою
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культуру, освіту, економіку, кріпилися у патріотизмі. 
Тут, врешті, де і за поляка, і за більшовика, і за німця 
батько вчив мене, що для того, щоб у слушний час бути 
готовим на боротьбу за волю, необхідно добре пізнати 
вояцьке ремесло. Вслухаючись у батькові слова, навесні 
1943 року вирушив я з мого села до Дивізії.

Прямував я у час, в якому вирощене на тевтон
сько-московському зіткненні лихо повзло по світі. Не 
знав я тоді, що рідну землю побачу по довгих десяти
літтях. Йтиму крізь бої з бандами, що палили українські 
села, застеляли твердь сотнями замордованих українців. 
Крізь змагання з совітськими людиногубними загона
ми, з ворогами, яких від ’44-го до ’48-го на моїх повстан
ських стежках не зрахувати. Не здогадувався навіть, що 
шлях поведе на Східну Прусію, а потім через Словач
чину, Чехію, Австрію до німецької Баварії. Й не насни
лося мені, що дорога в Україну проляже через океани 
до Америки, а далі до Японії та охопленої пожарищем 
війни Кореї. І коли, було, втрачав я надію на нове поба
чення з Батьківщиною, прийшла -  мов Господня Пасха -  
Самостійність. Прийшла, відкриваючи шанс на те, що 
мрія збудеться.

Тоді, навесні 1944-го під небом Холмщини, не міг 
я днів прийдешніх думкою осягнути. Слухав лиш, як зву
чить, як лине повстанська пісня. Слухав і знав, що нез
рима сила, незбагненна любов, мов жага води живої 
привела нас сюди і вестиме далі. Куди? На омріяне 
вінчання. Чиє? Батьківщини моєї, народу мого з волею. 
А ми не свідками, а парою, серцем до серця під вінцями 
з волею йтимемо. Отож говорили ми тоді, хто подумки, 
а хто й вголос: лунай, пісне, веди, доле...

Нині всіх Вас, у кого в руках ця книжка, щиро запро
шую на мандрівку по моїй із друзями тридорозі.

Вельми вдячний я за підмогу пам’яттю приятелям 
Олександрові Білевичеві та Іванові Росолові. Серцем дя
кую особі найдорожчій мені -  дружині Анні: за підтрим
ку в кожну мить, за тисячні заохоти, щоб не припиняти 
запису думки, за те, що Вона мені Другом.

Автор
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Вода з-під кореня

Від вітру з дощами, від сонця, 
повітря і гір -  Павелче

До світу обережно і нестримно пробивалася бла
кить світанку. Село ще спало. Ще сонце не прокину
лося. І враз по густій росі, що сріблистим морем ляг
ла на левади, луги, трави і вруна, понеслось дзвінке:

-  О-0-0-0 ...Й, І-і-і...ва-а-а-а...не-е-е... Іване, Іва-а-а- 
не-е-е...

Відгомонювали ліси та схили горбів, які перед ві
ками розступилися для плину вод ріки Ямничанки. 
Розступилися не безкорисливо, а задля того, щоб без- 
лічні джерельні потічки та струмки, які від півдня 
і півночі сходили ґрунтовими гірськими узбочинами, 
могли віднайти спільне річище і далі ринути одною 
течією.

Дзвінке «Іване...» непокірно-раннього співака ли
нуло тепер услід саме цій течії. Плило зі сходу на 
захід, долиною річки, на розлогих берегах якої хата 
до хати, сад до саду на довжину семи кілометрів 
розляглося село Павелче. Беззахисні від настирливих 
звуків господарі прокидалися і, зганяючи сон з очей, 
зволікалися з постелі. Спостерігши, що за вікнами ще 
темрява та що не треті півні, а якийсь нетяма при
кликає їх до дня, щось злісно бурмотіли. Перші ковт
ки свіжого повітря надворі вливалися у розум злаго
дою. І вони тепер були навіть вдячні непрошеному
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співакові, бо ж господаря чекали й обійстя, і поле. 
Люди вже не лягали.

Аж врешті над широкими долами і високими гор
бами землі Прикарпатської знялось яснолике сонце. 
Зависло теж над селом на берегах Ямничанки. Від 
нього, від сонця, з висот Павелче нагадувало величез
ного птаха, що, розпросторивши крила, злетів з неба 
і на тривку мить приліг, щоб у привітному куточку 
Прикарпаття перепочити.

На краї одного його крила, північного, -  ліс Тязів- 
ські Лази, що до села Тязів доторкається. На краї 
другого, південного, -  ліс Бавки, що з селом Угрино- 
вом Горішнім сусідує. Західним краєм птахоподібна 
постать, торкнувшись села Майдану, лягла у велико
му Чорному Лісі, що аж до хребтів високих Карпат 
простягнувся. У Чорному Лісі з озер черпає свій поча
ток річка Ямничанка -  стрижневий нерв Павелча1. 
Ямничанка, яку теж називали Рибницею або Павел- 
чанкою, збирає води навколишніх струмків. У біль
шості днів року вона невелика, спокійна, злагідна. 
Однак у пору зливних дощів цей смиренний потік 
міняється у бурхливу безжальну ріку, яка на своєму 
шляху мете все та біжить до гори Стінки. Тут, за се
лом Ямницею, губить самостійну ходу і вливається 
у ріку Бистрицю. Земні обриси велетенського птаха 
закриваються...

Де є оце Павелче? Де Ямничанка та потоки й по
тічки, на берегах яких, на схилах барвистими плас
тами лягли сіножаті, пасовиська, поля? Для мене 
вони насамперед у моїй пам’яті, серці, житті, спо
мині. Там, де й ота мить, коли лине дзвінке «Іване...» 
Для історичної і наявної дійсности вони завжди 
на українській землі, у неповторної краси куточку 
Прикарпаття -  колись, ще в пору мого дитинства та

1 Див. теж: Словник гідронімів України, Київ, 1979, с. 636.



до Станіслава до У  гри нова До/1.

На горбах високих, на долинах широких -  тінь птаха: Павелче. 
Стара мана, мов топографія душі.

юности, тобто у 20-30-ті роки минулого століття, на 
Станіславівщині. Нині -  цс Павлівка в Івано-Франків
ській області. З Павелча до найближчого міста, знач
но молодшого віком Станіславова, було тоді битою 
дорогою 11 кілометрів. Цс трішечки довше, ніж про
тяжність мого села. Бита дорога -  це, як називали, 
шосе Калуш -  Станіславів. А можна було їхати теж 
поїздом. Залізничну зупинку побудували впритул до 
села. Як кому було зручно, так користувалися цими 
шляхами люди.

Жило людей у Павелчі багато. В 1935 році у селі на
раховували 2100 українців, за церковною приналеж
ністю -  греко-католиків. Де-не-де траплялися римо- 
-католики -  поляки та німці. їхня кількість закрилася 
числом 16. Були теж жиди -  три родини. А над усіма 
павелчанами стояла польська адміністрація. Так бо 
за присудом історії сталося, що українське Прикар
паття охопили тоді кордони польської держави.



До цих людей, до цієї дійсносте, подій у ній та 
моєї серед них присутности нині повертаюся. По
вертаюся, щоб слід за слідом, десятиліттями, крізь 
які простелилася моя доля, вирушити до сьогодення. 
Таке відчуття у серці, гейби на край світу вибира
юся... Надіюся таки, що не підведе вірна пам’ять, 
у якій найсуттєвіше глибоким різцем карбоване. Під
могою теж слово близьких мені осіб, де-не-де писані 
джерела та нескориме прагнення бути вірогідним 
тим, хто за моїм поколінням уже іде та безупинно 
приходитиме в України історичну долю. Отож вер
таймося...

Слова не на вітер

У першу світову війну село Павелче прорізала лі
нія фронту і тут станула. Мешканців евакуювали. 
Жорстокі бої застеляли землю вояцьким тілом та 
обертали в руїну селянські садиби. Коли відгули 
останні постріли, люди повернулися. їхні очі не зна
ходили хат. На великому пойелищі де-не-де видніли 
комини.

Горяни -  мужній народ. Небагато днів пройшло до 
пори, коли павелчани скликнулися на голос о. Івана 
Стефанчука -  місцевого пароха. Промовив священик 
до сердець пастви. Запропонував відбудовувати село 
руками й розумом, у єднанні та сусідській взаємній 
підмозі. Послухалися. Обрали комісію відбудови міс
цевосте, на її чолі поставили, звичайно, отця Івана та 
взялися до діла. Знали, процес обнови мав бути дов
гий, але привабливий. Такий привабливий, як поріг 
рідної хати.

По той і по цей бік Приймакового потоку, який 
розмежовує село на горішню і долішню частини, одна 
за одною виростали садиби. З кожним роком прибу-

10



Павелчаїї до світу приводили й у потойбіччя відводили через 
пороги двох храмів. У долішній частині села вірних приймала 
церква Святого Миколая. У 1929 р. святкували її відбудову. 
Вистояла до нори Самостійносте.

вало й могильних горбків на двох сільських цвинта
рях. На зміну тим, що відходили у потойбіччя, става
ли ті, кого, як і батьків та дідів, хрестили у двох 
тутешніх церквах. Вельми дбали павелчани про свої 
храми. Один з них -  церкву Святого Миколая у доліш
ньому кінці села -  довелося відбудовувати майже від 
підвалин. Відбудову завершили у 1929 році. Торжест
вувало все Павелче, а то й сусіди з поблизьких місце
востей.

Оновлювалося все життя, також організаційне, ко
оперативне, культурне та взагалі національне. Виби
рати було з чого -  молодим і літнім, жінкам і чолові
кам. Діяли й запрошували до себе товариства «Луг», 
«Сокіл», «Січ», Пласт, «Відродження», Союз Укра
їнок, Драматичний гурток, а також наново поверну
тий до життя, славний на всю прикарпатську околи
цю хор під орудою о. Стефанчука.
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Ба, у життєвий простір буднів і свят павелчан увій
шов теж спорт. Горнулася до нього молодь, та й стар
шим цікаво було час від часу придивитися до зма- 
гунів, посприяти своїм. А свої -  це також футбольна 
(чи, як тоді говорили, -  копаного м ’яча) команда 
«Пробій». Організували її у 1929-30 роках. Початки 
«Пробою» були важкі, а то й клопітливі. Окрім моло
дечої енергії, не вистачало по суті всього: фінансів, 
одностроїв, а навіть спортивного майданчика. Хлоп
ці одягали те, що в кого було і нагадувало футболь
ний стрій. Тренували й грали на пасовищах, сіножа
тях, левадах. Господарі нарікали, що гравці толочать, 
затоптують траву, де пасеться худоба й гуси. Коли 
терпець увірвався, всі -  і ті, що найчастіше зазнавали 
шкоди, і прихильники спорту -  зійшлися на раду. Ви
рішили звернутися по підмогу до дідича Станіслава 
Менцеля. Просили, щоб він, у своїй доброті та ввічли
вості, виділив із власних угідь клаптик поля та при
значив його на майдан-стадіон копаного м'яча. Дідич 
довго не думав. Часто підтримуючи односельчан у їх 
добрих замислах, виділив їм поле неподалік свого 
фільварку та ще й при дорозі. Вдячні були люди та
кому щедрому подарункові найбагатшого з павелчан. 
Відтоді спорт у селі набув розгону. У спортивні дво
бої вступала вже не одна, а три футбольні дружини -  
перша дорослих, резервна дорослих та юнацька. На 
майдан сходився народ і задля змагань, і задля по
мітних у житті села нагод.

Назріла врешті пора, коли громада усвідомила не
обхідність знайти усім своїм товариствам, організа
ціям, гурткам якесь постійне, зручне для кожного 
пристанище-дім. І дім такий треба було побудувати. 
Гомоніли люди про це довго. Примірювали сили до 
задуму. Аж одного дня о. Іван та директор школи 
Василь Кульматицький, ствердивши, що годі вже діло 
словом підмінювати, запропонували поставити дім
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«Просвіти»2. Господарі, ще поговоривши, вирішили 
з’єднати сили для спільної справи.

Не врахували все ж одного: гострого супротиву 
польських державних чинників. Це з’ясувалося, коли 
павелчани звернулися до оцих чинників по необхід
ний дозвіл на таку будову. Відмова була категорична. 
Поляки сперли її на аргумент, що, мовляв, село нес
проможне ні фінансовими засобами, ані професійною 
фаховістю забезпечити роботи над такою великою 
спорудою. Відмова подіяла на людей як стимул. Усі 
бо знали, що не про гріш і фаховість ідеться, а про 
чергову спробу припинити село в його розвитку. 
Отож підготовча праця не лише не приставала, а нав
паки -  набувала розгону.

Досвідчений і талановитий майстер Дмитро Грин
кевич узяв на себе обов’язки керівника будови. 
Допомагали йому Олекса Боднар, Стефан Матіяш 
та Онуфрій Сас. Не щадила рук та енергії вся органі
зована молодь. На загальних зборах села громада 
проголосила рішення, яке засвідчила записом у доку
менті. Цим рішенням павелчани зобов’язувалися нес
ти всі кошти, потрібні для того, щоб зріс гідний його 
власників дім «Просвіти». На пропозицію загалу 
господарі, в котрих був ліс, виявили волю дати майст

2 Товариство «Просвіта» було засноване ще 1886 року. 
Організація займалася поширюванням загальної освіти. 
У міжвоєнну пору, отож у час, якого торкається моя тут 
розповідь, організація мала триступеневу структуру: центр, 
філіяли та читальні. Влаштовувала відкриті лекторські 
зустрічі, лекції, збори, популяризувала читання книжки. 
Були в неї постійні та мандрівні бібліотеки. Вела видавничу 
діяльність, зокрема друкувала (масово і дешево) серію най- 
потрібніших едукаційних книжок. На стан її власности вказу
ють, напр., дані про львівську «Просвіту» (1935): 83 філіяли, 
2915 бібліотек, 3071 читальня, понад 1300 будинків, 275 000 
членів. Див. також: Marek Syrnyk, Spolecznosc ukrainska і jej lo- 
sy w II Rzeczypospolitej, [w:] Ukraina-Polska, Koszalin 1999, s. 35.
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рам будівельний матеріял -  хто балку-дві, хто бруса, 
а хто навіть куб дерева. Слова не кинули на вітер. 
Дерево привезли. Водночас компетентні особи виго
товили документацію будови, яку з іншими потріб
ними матеріялами занесли в архітектурне бюро. Цим 
разом чинники не знайшли аргументу для відмови. 
Документацію обпечатали, схвалили та дали дозвіл 
вести будівельні роботи. І люди часу не гаяли, хоч 
водночас відомо було, що до завершальної віхи 
мусять минути довгі місяці.

Найпростіша дорога

Коли врешті дім станув -  доволі великий і просто
рий, -  знайшли в ньому місце раніш передбачені ор
ганізації, а то й нові, засновані в пору, коли будівлю 
ще ставили. Серед їх діячів були також, звичайно, 
члени ОУН, яка закріплювала свою присутність і на 
околицях села. Великий театральний зал зі сценою 
був відкритий і приймав захожих не тільки в час кон
цертів, виступів, але й з інших нагод -  чи то у свята, 
чи у довгі зимові вечори, чи теж у пору багатолюдних 
зборів.

У цьому спільному домі частково примістилися 
також кооператива і молочарня. Приміщення цієї дру
гої посвятив отець 28 липня 1936 року. Велика ко
ристь, а ще більша вигода була людям від діяльности 
цих двох установ. Насамперед тому, що завдяки мо
лочарні не потребували вже селяни витрачати часу на 
довгу дорогу до міста, щоб там молоко продати. До 
того й ціни у павелчанській молочарні були інколи 
вищі, ніж ті у міській. Все залежало від якости моло
ка. Справедливо й уважно вимірював та оцінював цю 
якість господар установи Іван Когуч (Клузівський). 
А користувався він великим довір’ям громади. Здо
був його чемністю, вмілим підходом до людей та
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28 липня 1936 р. отець посвятив навелчаиську молочарню. Ве
лика врочистість, бо й користь громаді чимала. До знімка стану
ли тоді делегати й рада установи, та й ще дехто.

сумлінним, як годиться доброму господареві, вико
нуванням обов’язків. Куди ж до нього було отим 
з міста... Молочарня просперувала добре.

Товар першої потреби, а то й не тільки такої, мож
на було купити у кооперативній крамниці. І ціни були 
доступні для селянського гаманця. Зрештою, значний 
вплив на їх висоту мали самі селяни. Тут теж могли 
вони за ринковими цінами продати хоча б зерно чи 
набіл. Були ще дві інші крамниці -  одна в горішньо
му кінці села, друга в долішньому. Перша належала 
Федорові Пастушенкові, друга -  Василеві Дроняку. 
Обидва власники діяли на подібних, як і кооператива, 
засадах. Один одному в дорогу не входили, конку- 
ренційно не вадили, бо тисячам павелчан ще кількох 
крамниць не було б надто. Так теж уважали господа
рі, коли у просвітянському спільному домі сходилися 
на раду.

Весь будинок «Просвіти» називали інколи «Чи
тальнею». Була для цього причина. Отож однією 
з найперших цілей діяльности всіх присутніх тут орга-
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нізацій було пропагування, поширювання освіти. Всі
лякої: від історичної, яка поглиблювала та зміцнюва
ла національну самосвідомість, -  до практичної ріль- 
ничо-економічної, яка швидкими темпами допома
гала міняти на краще життя кожного павелчанина. 
Найпростіша, для всіх доступна дорога до цієї мети 
вела саме через одвірки просвітянської читальні та її 
бібліотеки. Бібліотеку назвали іменем Тараса Шев
ченка. Її спершу півтисячний книжковий фонд по
стійно збагачувався. До неї надходили газети й часо
писи, як хоча б, «Новий Шлях», «Сільський Госпо
дар», «Український Голос», «Громадський Голос», 
«Життя і Знання» чи журнал «Просвіта». Сюди захо
дили мешканці Павелча позичити книжку, почитати 
газету, поговорити про прочитане, зачуте, продума
не. Тут часто збиралися вони, щоб зустрітися з ціка
вим гостем, послухати лекцію, доповідь. Це було ба
жане, зладжене їх руками місце -  їхня «Читальня».

Звичайно, не всі могли тут водночас вводити у дію 
свої почини. Щоб обминути можливі непередбачені 
конфліктні ситуації, представники сільських організа
цій та установ погоджували робочі плани, святкові 
зустрічі й урочистості та фестивалі. Створився коор
динаційний центр, що користувався увагою та пова
гою всіх.

А працювати центрові було над чим, бо ініціятив- 
ність товариств здавалася невичерпною. Селяни ін
коли навіть не звертали уваги на те, хто і з якої орга
нізації запрошує їх ходити на курси для неписьмен
них, на багаті спільним читанням лекції з історії, за
охочує піти до бібліотеки по книжку чи газету, послу
хати освіченого спеціяліста у кооперативності, еко
номіці чи взагалі сільському господарюванні, пороз
мовляти про погубність горілчаної хвороби, стати хо
ристом чи актором у драматичному гуртку, гравцем 
котроїсь зі спортивних груп, бути свідком виступу
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Будинок «Просвіти» -  центр кулыургого й організаційного жит
тя -  у 30-і роки ставило все село. У нинішній Павлівці прос
вітянський дім береже сліди тих днів.

аматорського колективу, учасником концерту, хто про
понує їхній парості місця у захоронці.

Нам, тодішнім дітям та підліткам, усе це здава
лося природним. Чимось таким, що завжди було і по
винно бути дедалі кращим. Зрештою, про нас люди 
з організацій дбали особливо. Це для нас діяло спор
тивне товариство «Сокіл». Його кличем було: «У здо
ровому тілі -  здоровий дух!» Наставники, провідники 
і опікуни «Сокола» користувалися авторитетом у нас 
і нашою слухняністю. Називали нас соколиним дорос- 
том. Наша участь в організованих товариством веле
людних урочистостях, патріотичних святкуваннях 
уважалася вельми бажаною, викликала загальне 
схвалення. Говорилося бо: Сьогодні -  це доріст, зав
тра -  добре підготовлені члени суспільства.

Участь в одному з таких святкувань назавжди запа
м ’яталася мені як святий обов’язок. Отож рік у рік 
у пору поминання і молитов за тих, що відійшли, 
у день Пресвятої Тройці, тобто Зелених Свят, «Со
кіл» організував величаві походи з вінками на могили 
Січових Стрільців у Станіславові. Оці святкові ман
дрівки здавалися мені та моїм одноліткам найбільш
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У здоровому тілі -  здоровий дух, тобто гурт иавелчаиського «Со
кола» в час вишкільиих вправ на Лисій Горі.

емоційними. Вони підмінювали десятки знаменитих 
лекцій патріотичного виховання. До могил прямува
ли, несли вінці мешканці всіх навколишніх сіл Ста- 
ніславівщини. Були їх сотні, тисячі. Мені здавалося -  
море людей. Ішли віддати шану, поклонитися геро
ям, тим, що впали в бою, поклали життя у боротьбі за 
Самостійну Україну. Я почував себе невід’ємною, 
потрібною часткою мого народу.

З кожним роком село над Ямничанкою ставало сві
домішим, багатшим, дедалі більш організованим. 
Кожен його мешканець міг з гордістю сказати, та й 
казав: Я з Павелча! Сусіди з інших місцевостей розу
міли це і не перечили правді.

Розуміла це також і глибоко усвідомлювала поль
ська державна адміністрація. Націлена на послідовну 
асиміляцію українського етносу, розраховувала на 
його розчинення в релігійному, культурному, мов
ному, чи, врешті, національному польському морі. 
Розчинення поступове і всеохопне -  починаючи від 
одиниць, почерез групи й середовища, до сіл та регіо
нів. Отож повели поляки протидію: оту офіційну, 
скріплену наказами, заборонами, арештами, та оту 
мережану цькуваннями, -  на видних діячів, підриван
ням їхнього авторитету, провокаціями в пору свят,
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На багатьох концертах, також величавих Шевченківських, ви
ступав павелчанський хор «16-ка». 29 червня 1936 року декотрі 
співаки цього хору станули до знімка (справа): Михайло Мала- 
шок, Захар Когуч, голова хору Петро Федишин, Ангін Маланюк, 
Антін Соколан.

підкупом чи пастками, що їх ледь помітно, але інколи 
ефективно розставляли професійні людолови, а на 
конфесійному ґрунті -  душолови.

Ось пам’ятаю, хлопчиною був я, коли село приго
ломшила трагедія Захарка Когуча. Щороку в Павелчі 
влаштовували Шевченківську академію, себто вро
чисте святкування роковин того, хто привернув укра
їнцям силу національного духу. У 1936 році святкуван
ня було особливо величаве. До його організації при
чинилися всі товариства, об’єднання. Підготували 
теж багатий за програмою концерт. Зі святковою до
повіддю перед численним народом виступив саме За- 
харко Когуч. Звучали слова глибокого змісту, патріо
тичні. За них то Захарка заарештували, повели перед 
суд і наклали на нього присуд двох років ув’язнення. 
Оці два роки довелося йому долати у найжорстокішо- 
му в міжвоєнній Польщі концентраційному таборі 
в Березі Картузькій. Численні з-посеред тих, хто по
трапив за дроти цього місця жаху, виснажені й хворі, 
за короткий час після повернення відходили з життя. 
Відійшов теж Захарко Когуч. Сталося це влітку 1939

19



року. Казали тоді, що такі люди назавжди зостають
ся, живуть у пам’яті громади. І це правда. Є ж Захар- 
ко, є борозна його долі в існуванні села Павелча.

Менцелевий глузд

Щоднини з ранковим теплом міцніше починало 
пульсувати життя також у садибі в центрі села. Обве
дений садом просторий двір, житлові й господарські 
будинки, люди в них слухали голосу дідича -  власника 
єдиного тут фільварку. Кароль Менцель за родовим 
корінням був німцем. Казали, що осів він тут також 
задля краси цього земного куточка. А щоб його краще 
бачити, місце для двору обрав на горбочку, неподалік 
Ямничанки. Коли стояв на порозі або підходив до 
огради, в одну мить краса живою панорамою напли
вала до його очей. Річка, сіножать, пасовисько, водя
ний млин, а далі -  ліс Бавки та до обрію синього неба 
прикарпатські горби. Клаптик землі на модриново
му краї бавецького лісу, власником якого був дідич, 
Менцелі призначили на родовий цвинтарик. Від дво-
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У центрі Павелча, неподалік вод Ямничанки та, мабуть, найбіль
шого тут із потоків -  Приймакового, що розділив село на горіш
ню й долішню частини, дідичі Меицелі побудували двір. Навколо 
нього панорамою видніли: річка, місток на ній, водяний млин, 
сіножаті й пасовиська, ліс Бавки і прикарпатські горби. Графі
ка Д. Понадинця із книжки «Павелче-Павлівка...».

ра, через ліс Бавки аж до залізничної зупинки вела до
рога. Дідич проклав її з каміння і піску та казав гарно 
вирівняти, утвердити, скріпити валом. Уздовж шляху, 
по обох його боках, посадив ясени. Зросли кучеряви
ми, високими.

Станіслава Менцеля, як і його батька Кароля, зв’я
зали з селом не тільки діло та чарівність природи. 
Здається, до вподоби були йому теж місцеві україн
ські люди. А вже напевно особливо близькою йому 
стала, серце приворожила одна з-посеред багатьох 
гарних павелчанських дівчат. Вони повінчалися і при
вели на світ двох синів. Про виховання хлопців дбала 
бона -  вчителька й опікунка. Була німкенею. Постій
но жила у дворі. Навчала дітей німецької мови, основ 
кількох інших предметів, конвенансу, входу у світ 
згідно з родовими засадами. Її підопічні вільно воло
діли німецькою і польською мовами, а й по-українсько- 
му з місцевими людьми розумілися. Коли прийшла
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пора, батько послав їх до школи у віддаленому на
11 кілометрів Станіславові. Щоранку до залізничної 
зупинки возили їх фіякром. Далі вони їхали поїздом. 
Такою ж дорогою хлопці поверталися домів.

Herr Кароль, а опісля його син Станіслав, посіли 
вдячне місце у пам’яті більшости селян. Дідича вва
жали тут просто бажаною часткою громади. Це, зда
ється, насамперед завдяки його відкритості до 
життєвих проблем і потреб села. Ось хоча б старан
ням Менцеля, а то й великою мірою його коштам 
завдячувало Павелче дорогу через місцевість. Побу
дували її з такого ж матеріялу і таким способом, як 
і шлях до лісу Бавки. Лише на узбочинах насадили не 
ясенів, а вишень.

Не повинні були і не могли павелчани також 
забути дідичсву явну, реальну дбайливість про рівень 
їхнього життя. Бо саме так сприймався той факт, що 
Менцель необроблювані ним земельні ділянки про
давав, а то й дарував своїм українським односельцям. 
Для одних був це порятунок у біді, для інших підмога 
у кращому матеріяльному забезпеченні. Такому за
безпеченні, яке дозволяло декому посилати своїх 
дітей у середні, а навіть високі школи. Село починало 
розвиватися.

Чи міг бути хтось, кому така дідичева політика, 
така поведінка не подобалася? Такий хтось був, і в по
літиці прикарпатського німця добачив собі загрозу. 
Я його вже згадував. Цс польський уряд, а подсталь- 
ніше -  місцеві служителі й виконавці настанов дер
жавної стратегії відносно українських земель, що по
палися в межі тодішньої Польщі. Стратегія не перед
бачала будь-яких проявів української самосвідомости, 
економічного чи культурного розвитку. Існування 
такого національно окресленого села, як Павелче, не 
бралося до уваги у далекоглядній перспективі Речі- 
посполитої. Менцелеві спершу звернули на це увагу,
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Відколи прихильний добрим замислам навелчан дідич Менцель 
виділив клаптик ноля на майдаи-стадіои, спорт у селі набув 
розгону, а футбольна дружина «Пробій» (на знімку) придбала 
слави.

потім погрозили і врешті чиновницьким наказом за
боронили йому не лише дарувати, але й продавати 
селянам ділянки. Правда, вводили один виняток. 
Отож дідич міг продати землю господареві українце
ві тільки за умови, коли той переніс свою метрику 
з церкви до римо-католицького костсла. Усі знали, 
що було це однозначне з неминучою зміною націо
нальносте.

Польським ксьондзам лицемірство ніяк не заважа
ло. Вони ловили душ. І не важливо їм було, що душі ці 
з діда-прадіда билися в українській плоті. Вони ж не 
українофоби, і не глашатаї прозелітизму. Вони лише 
приймали християн на лоно кращого латинського 
костела у його польському варіянті. Тільки нечис
ленні з-посеред павелчан піддалися, не пізнавши 
фальші. Ті, що скористалися пропозицією чиновни
ків і ксьондзівськими відкритими раменами, йшли 
далі крізь будні й свята з клеймом перекинчиків-зрад- 
ників.

Менцелі піддалися тискові наказу. Справами сере
довища жили, однак, надалі. Жили активно, розумно.
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Дороги Меицелів і отця Івана Стефанчука часто сходилися у по
чинах, у турботах про різні погреби, про рівень жиггя села. Так 
було у сприянні хорові, диригентом якого був о. Іван (на знімку 
в центрі).

У певну пору одна з таких справ, вельми клопітливих, 
в’язалася з корчмою. Цього роду місця зустрічей були 
тоді, мабуть, у кожному селі Прикарпаття. У Павел- 
чі корчмарем, чи шинкарем, -  тобто власником корч
ми -  був жид. Умів він вести свій ґешефт. Торговель
ним талантом, суттєвим елементом якого стали 
хитрощі, доводив селян до руїни. Прибувало п’яниць. 
Декотрі господарі пропивали все своє майно. Розпа
далися сім’ї, родини. Страшна горілчана хвороба зби
рала багате жниво.

Наступник покійного дідича Кароля, його син Ста
ніслав, -  людина з характером та, можна б сказати, лі
беральна -  добре бачив пастку, в якій опинилося село. 
Реально теж спостерігав жахливу перспективу, в яку 
веде хвороба. Вирішив припинити лихо. Зустрівся 
з жидом і заговорив до нього його мовою -  гріш
ми. За продаж корчми і землі, на якій вона стояла, 
запропонував йому таку спокусливу суму, що той не 
зміг відмовитися від неї. Коли корчма стала діди-
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чевою власністю, її доля була вирішена. Залишився 
по ній лише слід. На угіддях, де стояла корчма, Ста
ніслав Менцель поселив сім’ю Вітовських із села 
Медухи Галицького повіту. Боротьбу з закоріненим 
уже п’янством повела далі організація «Відроджен
ня», якій головував отець Іван Стефанчук. Декотрі, 
а може й більшість, говорили тоді, що дідич -  німець 
прикарпатський -  зберіг це велике українське село від 
занепаду3.

Гамір саду

У Павелчі, 3-го серпня 1925 року, батьки привели 
мене на світ. Тато Дмитро Байляк та мама Марія, 
з дому Когуч, були селянами. Раділи дітям. А були ми 
у них помітною громадкою: п’ятеро хлопців -  пер
ший Олекса, потім Роман, тобто я, а далі Юрій, Ми
хайло і Володимир та одна дівчина -  Марія.

До 1934 року жили ми в селі. Затишна, ошатна ха
та, город та садок побіля неї в кожну пору року повни
лися сімейним теплом. Господарство було невелике: 
всього вісім морґів поля -  орної землі -  та чотири 
морґи лісу. При вмілому господарюванні, а наші 
батьки були такими умільцями, цього добра виста
чало на те, щоб без бідування гідно жити. Клопіт був 
лише в тому, що від нашої садиби до поля вела довга 
дорога. Все угіддя лежало за селом, неподалік 
залізничної зупинки, на околиці Думанів, упритул до 
лісу Бавки. Від весни до осени щоднини земля, її пло
ди чекали обробітку, господаревих рук. І батько, а ко-

3 Джерела мого знання про згадане тут мною та про те, про 
що писатиму -  це розповіді моїх батька, матері, співсімейни- 
ків, родичів, далеких і близьких знайомих, горстка текстів, 
серед яких є книжка Богдана Когуча (співавтор О. Сас) 
Павелче-Павлівка. Нариси історії села Павелча (Павлівки). 
До 415-ої річниці с. Павелча, Івано-Франківськ, 1997, та, зви
чайно, насамперед -  моя пам’ять, моя життєва дорога.
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ли була потреба, й мати долали в один і другий бік 
оцю відстань. Ми, ще дрібнота, тяглися за ними. 
Врешті одного дня тато, послухавши порад, ствер
див, що з його підірваним здоров’ям годі далі так 
господарити.

Садибу в селі продали німцеві Францу Фредріхові. 
Нову хату батьки побудували при полі, близько заліз
ниці. Комунікаційне поєднання з містом стало дуже 
вигідним, а й до села було зручно. Ми почали жити на 
колонії, можна б сказати -  у присілку. Окрім нашої 
хати стояло тут ще кільканадцять інших. Мешкало 
в них десять родин: чотири українські, три польські та 
чотири такі, які свої метрики перенесли з церкви до 
костела. Ці останні самі називали себе римо-католи- 
ками й поляками, а люди звали їх ополяченими пе
рекинчиками. Поволі звикали ми до нового місця 
і нових сусідів.

Нашому звиканню сприяла мамина та, зокрема, 
татова дбайливість про присадибне довкілля. Обвів 
він хату гарним родючим садом. У ньому між дерева-

26



Марія з Коїучів та Дмитро 
Байляк привели на світ п’я
теро синів та одну доню.
Наділили дітей дарами сер
ця і дбайливістю рук. Мене 
побачили батьки другим.

ми наставив вуликів. Чудесна була наша пасіка. Такої 
я ніде не бачив. Коли наставала весна, наша хата по
топала у гущавині, в морі квіття. Бджілки так гомо
ніли, гули, що й голосам дитячим крізь запашний 
гамір саду годі було пробитися. А коли достигло літо

Коли наставала весна, наша хата на краю села під лісом пори
нала в гущавину квіту, у запашний гамір саду. На знімку: наша 
хата у 1982 році.



і витала осінь, плоди дерев просилися до наших рук. 
Вагітні медами вулики чекали полегші, а бджілки -  
дбайливого догляду опікуна. Правда воно теж, що 
й сад, і пасіка приносили чималий прибуток, запов
нювали прогалини у домашніх фінансах, були під
могою.

Згадав я про татове підірване здоров’я. Довго б 
про це розповідати... У пору визвольних змагань 
батько пішов у ряди Української Галицької Армії. 
Служив Україні як найвірніший син. У боях за Львів 
був тяжко поранений. Ледь вижив. Куля загрузла десь 
біля хребта. Воєнні хірурги побоялися виймати її. 
Казали, що операція може завершитися якщо не 
краєм життя, то, ймовірно, паралічем. І стриміла 
ворожа куля у татовому тілі, як постійно свіжа 
пам’ять про час нсзакінчсної борні за волю. Кому 
продовжувати, кому довершувати цю боротьбу? 
Коли молодість була ще при батькові, його організм 
долав невигоди травми. Одначе з кожним роком, 
який лягав на його плечі, здоров’я слабішало, на
ростали болі. Терпів. Але татових нарікань на долю 
я ніколи не чув. Навпаки, як тільки розмова зво
дилась до України, до місця, в якому на просторах 
історії опинився її народ, мій батько з гордо підня
тою головою повторював, що боротьба за Самостій
ну не знає ціни. У тій ціні була і його доля. Визвольно
му змагові шукав продовження у молодих, у наступ
ному поколінні. Продовження аж до незалежности 
Батьківщини.

-  Кожен дорослий українець повинен оволодіти 
військовим ремеслом, -  чули ми часто його слова. -  
Повинен добре, коли вже не досконало. І то неза
лежно від того, в якій формації він служив би. Для 
українців час готовости не минув. Може завтра, за мі
сяць, рік назріє пора і пролунає заклик постати, ста-
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нути в ряди та скористатися можливістю, шансом 
врешті вибороти, а потім оборонити волю. Коли не 
буде готовности, знову не встигнемо, -  казав. Моно
логи такі любив скріплювати посиланням на Франка, 
мовлячи, що хоч синам, як не собі, кращу долю в бо
ротьбі відвоюємо та залишимо.

З глибокої перспективи часу бачу, що ніс батько 
у собі таємницю великого пЬкликання. Покликання 
бути тим, хто, засвідчуючи доцільність визвольної 
мети своїм почином, полегшує іншим розуміти сенс 
цієї мети. Понесе оцю таємницю до 64-го року життя. 
Тоді саме надокучлива ворожа куля, що приховалася 
під хребтом, рушить з місця. Не буде їй зупину. Зупи
ниться батькове серце.

Брати

Здається мені, я майже впевнений, що найближ
чим приятелем батька, людиною подібного менталі
тету та спостерігання національних справ був Олекса 
Когуч -  мамин брат, мій вуйко. У мами були два рідні 
брати -  старший Семен та молодший, саме Олекса. 
Кожного з них доля вела окремими вимогливими 
стежками.

Вуйко Семен здавався мені іншим від нас, від усіх, 
кого я знав. Не кажу, що був він дивний, ні... Інколи 
просто годі було його зрозуміти.

-  Зрозуміти мене може тільки той, хто пережив 
і власними очима бачив те, що я, -  говорив, коли 
потреба, вуйко.

Що ж пережив, що побачив Семен Когуч? У пору 
світової війни служив у Січових Стрільцях. З боїв не 
вернувся додому. Думали, пропав безвісти. По тому, 
як у 20-ті роки Польща уклала з більшовиками угоду 
про обмін громадянами, до родини долинула вістка,
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що Семен живий. Поляки урядовим письмом запи
тували, чи рідня готова прийняти Семена Когуча... 
з сім’єю та забезпечити його всім, що необхідне для 
прожитку. Звичайно, рідня була готова й чекала. 
Не знала лишень, про яку Семенову сім’ю мовилося. 
Коли вуйко, з жінкою та двома дітьми, знову станув 
на рідній землі -  побачили, починали розуміти та пи
тали.

Довго довелося чекати його відповіді, а ще довше 
розповіді. Розтуляючи уста, щоб промовити слово 
про свою долю, озирався за плече, боявся всіх та 
усього. Нікому не довіряв. Був мов залякана птаха 
з підбитим крилом, як людина з поламаною душею. 
У хвилини, в які біль душі ставав нестерпним, він 
ламав бар’єри страху і говорив.

А діялося воно так. Ще в рядах січовиків Семен 
Когуч захворів на тиф. Іти з друзями не стало сили. 
Коли переможці встановили міждержавні межі, він 
опинився по той бік Збруча, у совітській дійсності. 
Перед його очима розкрилася країна жаху. Не тільки 
розкрилася, вона його поглинала, орудувала ним. За 
всеохопним терором ішла всюдисуща смерть. Її жни
во щодня могильними горбками зростало над зем
лею. А щоночі діялося теж таке, що люди пропадали 
без сліду. Били до скону, вбивали без обвинувачення, 
розстрілювали без суду. Чого не скосив терор, доко
шував голод.

В імлі страхіття, днів без дороги виходу, Семен 
зустрів жінку з двома дітьми. На її очах розстріляли 
чоловіка. На вбивць, на страшну, ніяк незрозумілу 
смерть батька дивилися діти. Цей момент назавжди 
пристанув у їхніх серцях. Семен пригорнув знедоле
них. Одружився, а дітей повів як свою парость. Оце 
й була його сім’я.

У ці рідкісні хвилини вуйкового повертання у ми
нуле я поринав у мовчання. Мені ставало моторошно,
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коли дивився, як вуйкові годі стримати тремтіння 
рук, як на його очі виходять сльози, а потім він дає їм 
волю. Він просив, а то й благав, щоб його слів, спо
гаду не повторювати нікому чужому. Всевладне 
відчуття жаху налягло на нього мов камінь. І, здаєть
ся, у такі миті я був найближче до повноти змісту 
вуйкових слів: «Зрозуміти мене може тільки той, хто 
пережив і власними очима бачив те, що я». Бачив 
трагедію українців у підсовітській дійсності.

А вуйко Семен знову на довгі дні, місяці замикав
ся в ізоляційній шкаралупині самозахисту. Була вона 
настільки міцною, що лиш ледь-ледь проникали крізь 
неї вістки про те, що діялося з іншими січовиками, 
з хлопцями з УГА чи Армії УНР. Діялося по цьому, по 
польському боці Збруча. І може, й добре, що не про
никали. їхній бо зміст для людини з надламаною пси
хікою міг бути згубний. А у селі гомоніли про це 
люди дедалі частіше й чимраз голосніше.

Говорили про численні у II Рсчіпосполитій табори, 
в які заганяли українських воїнів, українську інтелі
генцію, осіб, відданих патріотичній меті. Не знали 
вони тоді ще подетально, що в 1919-1922 роках крізь 
ці табори провели близько 100 тисяч українців. Не 
знали, що 20-25 тисяч з-посеред цих табірників по
мерло від зараз, знущань, голоду4. Передавали лиш 
один одному страхітливу вістку про те, що в таборах 
поляки кидають в ями -  сотнями, тисячами -  та за
сипають вапном інколи ще живих хлопців. Шепо
тіли, що декотрим із них вдалося якимось чудом 
повилазити з ям, врятуватися і розповісти про все 
своїм людям. Казали теж про великий, як повстання 
великий, порив гуцулів проти польських окупантів 
у 1920 році. Говорили, що загони війська, які увійшли

4 Див. теж: Тасіеияг БцЬкошБкі, \Jkrainski гиск паюсіоюу йаИ- 
ф  т сШ піеї 1912-1923, >Уагяга\¥а 1985, 8. 167-168, 171.
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Державне око пильно придивлялося до кожного почину навел- 
чан. Тим паче цікавими йому були кроки інтелігентської на
рости, як ось гімназійних студентів (зліва): П. Федишина, 
В. Матіяша, В. Щербія, І. Тачинського, В. Гринкевича, В. Коїуча. 
Кадр з ЗО серпня 1931 р.

тоді на Підкарпаття, криваво задавили селянський 
протест5.

Знали, отож, павелчани, чому наглядацьке держав
не око так пильно придивляється до кожного їхнього 
почину. Боронився від цих вісток, не хотів їх сприй
мати у свою знедолену душу тільки Семен Когуч. 
І може, воно й добре, для нього добре, що не хотів, бо 
в надії, мов далекий небокрай, шукав порятунку...

Молодший брат мами, вуйко Олекса, добрівши 
до зрілого, тобто призивного військового віку, пішов 
з дому. Ні словом нікому не признався, куди йде. 
Пропав без сліду. З кожним роком у рідних усе більш 
пригасала надія на те, що колись озоветься. Аж десь 
у котромусь із перших 30-их років, не тямлю в кот
рому, Олекса несподівано повернувся домів. Радости,

5 Див теж: Василь Верига, Визвольна боротьба західної 
України 1917-1923, т. 1, Львів 1998; Mykota Muszynka, Dqzenia 
Republiki Huculskiej... [w:] Ukraina -  Polska, Koszalin 1999.
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гамору, жалів було досхочу. Мандрівець виправдову
вався, потішав, вселяв надію, пояснював.

-  Не міг я вам сказати, куди йду, -  розкривав він 
таємницю свого мислення. -  Хтось з вас міг би нехо
тя проговоритися. Адже знаєте, був я у поборовому 
віці. У будь-яку хвилину мене могли призвати до 
польського війська. Служити полякам, та ще й зі 
зброєю, мені не мріялося. А до того ж я війська не 
любив. Роки служби були б утраченим часом. Отож 
і пішов я в світ подалі від військових очей.

І справді, Олекса Когуч не втратив намарно років 
далеко від рідного порога. Щиро та з гордістю 
признався батькам, що закінчив ветеринарію. Навіть 
більше, він задумав саме тут, у родовому селі, відкри
ти та повести власну ветеринарну практику.

Як задумав, так і вчинив. Раді були йому люди: бо 
то й за порадою близько, до того й, як виявилося, 
добрий він ветеринар, а ще й своя людина, з діда- 
прадіда односельчанин. Практика, як казали, гарно 
просперувала, а молодий лікар був вельми вдоволе
ний. Та недовго, до часу.

До пори, коли до польської реґіональної влади до
линули інформації, що в українському Павелчі знову 
хтось виходить поза межі державної стратегії, почи
нає непланованс. Влада вирішила розв’язати справу 
категорично і назавжди. Олексу Когуча спершу, як го
диться відносно грізного злочинця, заарештували. 
Опісля поставили питання. По суті не питання, а зви
нувачення. Навели удар закидом кількалітньої дав
ности: громадянин Когуч ухиляється від чести та обо
в’язку військового служіння польській вітчизні. Зви
чайно, відповідь, що служити окупантові -  це напевно 
не честь, мусив арештант приховати. У захист вжив 
аргументацію логічну, також близьку до правди. 
Говорив, що ніколи не отримав ні повідомлення, 
ні покликання до такої служби. Ймовірно тому, -  здо-
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гадувався перед допитувачами, -  що жив не у Павел- 
чі, а зовсім за іншою, далекою від села адресою. Сло
ва спер на документи -  всі, які були необхідні та не 
викликали сумнівів. Владні особи аргументацію 
прийняли до відома та... наклали на непокірного гро
шову кару: за те, що не залишив у призивному бюро 
нової адреси.

Олекса Когуч вернувся до людей і до лікарської 
практики. Ведений досвідом інших, своєї громади, 
знав, що спокій йому таки не судився. Сподівався, що 
це не кінець, а щойно початок посиленої уваги служб 
до його особи.

Зі слова, з води і з кореня: хотіти бути

Перша радість батьків від мого приходу на світ 
швидко пригасла. Якийсь кволий я був. За лікарським 
діягнозом виявилося, що народився я з англійською 
хворобою rachitis. У селі звали її кривицсю або рахі
том. Недуга вперто й довго не відступала від мене. 
Щоб ходити, сил не стачало. Кого тільки не питала 
мама про пораду й ліки, куди тільки не вирушав тато 
в пошуки лікаря-цілителя... Усе дарма.

Коли назріла пора, мої ровесники пішли до школи. 
Я зостався в хаті. Заздрив дівчатам і хлопцям послі
довності навчання, радості від забав, від перегонів 
з вітром та дощами, від сонця, повітря, лісу й піль. 
Письма й читання навчали мене вдома. Звичайно, 
навчали так, як дозволяли час та знання. Жаль до 
долі в мені не тільки не вгасав, а навпаки -  з кожним 
днем дужчав, по-дитячому осмислювався. Я терпів. 
Звикав до терпіння, і здавалося мені, що воно вже 
завжди буде зі мною.

Аж ось зі світу повернувся вуйко Олекса. Присів 
колись біля мене, заговорив. Мабуть, тоді вперше 
відчув я його близькість, теплу доброту. Питав. Мама
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Коли назріла пора, ііавелчаїїські діти йшли до садочка, а потім 
до школи. У 1937 р. виховательками зібраних для знімку дітей 
були Леся Дмитрівна і Грииевичівна.

зі сльозами на очах розповідала про велику біду, про 
мою довгу-прсдовгу хворобу. Жалілася. Говорила, що 
надію на моє одужання усі вже втратили. Вуйко уваж
но оглянув мене, а потім ледь помітно усміхнувся 
і моргнув у мій бік. А до мами насупив брови.

-  Маріє, -  сказав, -  перестань носити молоко, яй
ця, сир, масло до міста на продаж. Знаю, гріш пот
рібен у хаті, але коли хочеш, щоб гараздам сприяло 
здоров’я, дай дітям їсти. Побачиш, не мине й рік 
і Ромко не тільки ходитиме, а й м ’яча буде копати, 
як інші діти.

Мама дивилася й слухала недовірливо. Зітхнула, 
а її обличчя якось поясніло. Вона поквапом, немов 
боячись, що запізниться, що не встигне, проговорила:

-  Буду робити все, що накажеш...
Здавалося, нічого надзвичайно не казав робити 

вуйко Олекса. Його вказівки, рецептура, укладена 
ним дієта були такими простими, звичайними, що аж 
буденними. Треба було лиш ретельно без будь-яких 
пільг дотримуватися їх. Щоднини, як тільки низи й го
ри наповняться сонцем, конче треба було виносити

35



мене надвір -  до світла й повітря. Це були сонячні 
купелі. До цього: пити молоко досхочу, їсти хліб з мас
лом, сиром, з городиною, з плодами саду. Дієта пе
редбачала яйця та іншу страву, яка мені до смаку, 
їсти, коли тільки з’являлося відчуття голоду. А крім 
цього -  обов’язково три рази на тиждень -  у моєму 
меню мусила бути квасоля-соя. Думаю, що серед 
оцих ліків було ще щось, чого нині вже не пригадаю. 
Знаю, що моє серце багатіло надією та почувався я, 
як ніколи досі, мов великий щасливець.

Мандрівка до видужання, до місць, доступних досі 
моїм ровесникам, але не мені, тривала. У цьому ман
друванні були зі мною, звичайно, мама й тато, та був 
теж вуйко Олекса. Навідувався у вільний від праці 
час. Наводив коректи у лікувальний процес та почав 
поволі підготовляти мене до занять у школі. Були це 
не лише розмови, але й лекції, думаю, що інколи 
цікавіші й багатші змістом від оцих шкільних.

Траплялося й такс, що вуйко, присівши коло мене, 
вів бесіду про моє не тільки фізичне здоров’я. Гово
рив про місце, яке займаємо в сім’ї, в серцях батьків, 
про потребу мого власного найсильнішого з сильних 
бажання вийти з недуги. Якимись простими, доступ
ними, зрозумілими дитині словами, стилістики яких 
нині вже не відновлю, переливав він у хлоп’ячий 
розум істину, що ми як особи неповторні і єдині на 
цілий світ. Що без нас, без мене іншою, вбогішою, 
неповною була б сім’я, а потім гурт чи громада, в які 
потрапляємо, де опиняємося. Тому й варто нам бути, 
наперекір кволості -  хотіти бути.

Я хотів. З кожним днем, місяцем відчував, як у ме
не вливається сила. Вставав я і ходив. А коли минав 
означений вуйком рік, я вже бігав і поводився так, як 
усі діти. Мені так хотілося піти до школи, що просто 
починав за нею тужити, а початок навчального року 
здавався мені неймовірно далеким.
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Те, що школа у Пакелчі користувалася доброю славою, суттсво 
залежало від її дирскгора Василя Кульматицького. На знімку, 
побіч директора -  його дружина Текля, дочка Ольга та сини.

У першому класі шестилітньої павелчанської шко
ли був я лише місяць. За рекомендацією вчительки 
Михайлини Ставничої мене перевели до другого кла
су. Батьківська та вуйкова наука не розвіялася, бо й 
тут усе в навчанні здавалося мені легким, привабли
вим, цікавим, потрібним моєму розумові, бажаним.

Вуйко Олекса підтримував і зміцнював у мені таке 
бажання. Запрошував до себе додому. Запрошував 
інколи не тільки мене, але й моїх братів, друзів. Па
м ’ятаю, ми заходили, роздивлялися і слухали радого 
нам, усміхненого господаря.

-  Сідайте, -  говорив, -  будь ласка, куди хто ба
чить...

Пару слів, а стільки настрою. За таку повагу до нас, 
за ввічливість і відкритість ми дуже шанували вуйка, 
охоче бігли до нього, так природно, по-дитячо
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му щиро любили його. Коли лиш опинялися у поро
гах гостинної хати, більшість з нас невгамовно зирка
ла в бік таємних дверей. Вони завжди були зачинені 
на ключ. З-за них линув до нас розмаїтий запах хімі- 
каліїв, ліків, таємниці якоїсь, котрої ми не знали, але 
вельми хотіли її підглянути. До кімнати за цими 
дверима не вільно було -  без відома або за відсут
носте господаря -  заходити. Не знайшовся ніхто 
серед нас, хто б не дотримувався цього наказу. 
А таємні двері вели до лабораторії, до лікарського 
кабінету, де, окрім ліків, зберігалися теж ветеринар
ні, деякі вельми цінні інструменти. Усе гарно поскла- 
дане, блискуче. Сюди теж заходили за порадою 
і лікарською підмогою мешканці Павелча та його 
околиць.

Зате відкритою і завжди доступною нам була ве
лика бібліотека у цьому домі. Чекали в ній книжки 
і часописи також для дітей -  оцих малих та трішки 
більших, таких як ми школярів. Господар заохочував, 
запрошував читати, переглядати також ту літературу, 
до зрозуміння якої ми мусили ще ледь-ледь підрос
ти. Коли зроджувалися у нас, у мене питання, вуйко 
приходив з відповіддю, з поясненнями. Тим, що мав, 
що знав, ділився зі мною, з нами, як живильною во
дою.

Мабуть, саме тоді оформлювалося в моєму мис
ленні перше розуміння глибини сенсу народної муд
рости, метафоричної універсальности твердження, 
що вода б’є з-під кореня. Кореня, з якого зростає тра
диція роду, сімейний звичай, наше особисте, історич
не й національне світобачення, від якого починають
ся наші свідомі кроки, рішення, життєві вибори. До 
цієї істини, як до живої води з-під кореня, я часто 
повертатимусь на своїх дорогах.
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В пору нагляду, скрути, віднаходили себе люди, боронили націо
нальне в організаціях, як ось у Товаристві «Сокіл». Знімок з 1936 р.

Карбовані дні

Навесні 1934 року в Павелчі появилася підпільна 
література. У котрусь ніч чи вдосвіта на порогах біля 
хатніх дверей хтось поклав бюлетень «Сурма». Зви
чайно, український бюлетень. Ще не встигли люди 
прочитати, як наступного дня до села приїхали функ
ціонери державних репресивних служб. Діяли згідно 
з засадою: потрібен лише арештант, а провину йому 
доведемо. Те, кому мали доводити, вони вже знали. 
Йшли за готовими адресами. Не минули нашої оселі 
та хати вуйка Олекси. Заарештували і повели обох -  
батька й вуйка. Марними були обурення, посилання 
на юридичну безпідставність, на права громадянина 
та на все інше подібне. Дозволили скористатися пос
лугою адвоката. Захисник чорне по білому довів, що 
ніяких доказів провини арештантів ніхто не бачив, 
отож і не представить їх. Запропонував урядовому 
репресивному органові вибір: розглянути справу за
триманих перед судом або увільнити їх з-під арешту. 
Орган вибрав другу можливість. І це логічно: йшлося 
бо про тс, щоб пригадати українцям пильність дер-

39



жавного ока до них, нагадати їм, також насиль
ницькими методами, що найперше їх право і обо
в’язок у цій державі -  це смиренність.

Небагато часу сплинуло до пори, коли Дмитро 
Байляк та Олекса Когуч знову змушені були оглядати 
обличчя поліцейських чиновників. Претекстом став 
випадок саботажу. На залізничному шляху Станісла
вів -  Калуш, на околиці Думанів, невідомі люди роз
крутили рейки. Поліційні агенти перші кроки ске
рували в бік тата і вуйка. Нагадувало це перфідію, 
премедитацію, поєднану з садизмом. При будь-якій 
нагоді польські органи закидали сітку арешту саме 
на цих двох осіб. Чи в оцій сітці опинився ще хтось 
із павелчан? Не знаю, ймовірно, опинився.

Гнів кипів у душах, але боронитися якось треба бу
ло. Найкраще здоровим глуздом. Ним теж скористав
ся адвокат. Розшукав і призбирав усілякі лікарські 
посвідки й папери, які документували батькову хво
робу.

-  Як же людина при такому лихому здоров’ї, яка 
у зболених пальцях інколи й костура не може втрима
ти, могла спромогтися на таке велике зусилля? -  пи
тав, знаючи відповідь. Видно, й звинувачувачі не зна
ходили іншої відповіді, бо батька, після погроз, від
пустили на волю.

Вуйка Олексу таки затримали. Хворий він, безсум
нівно, не був, до цього людина інтелігентна, отож, 
на думку слідчих, вочевидь небезпечна, чудово годи
лася їм до постаті саботажника-терориста. Вперто 
намагалися вмовити собі й іншим, що Олекса Когуч -  
це і є ота злочинна особа, про яку їм ідеться. Немов 
доводячи, що він не верблюд, вуйко послідовно не 
здавався.

-  Цим шляхом, цим поїздом їздить багато україн
ців, -  говорив полякам (а опісля нам переказував). -  
Є серед них люди мені найближчі, рідні. Як же тоді я,
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українець, міг би кривдити своїх людей? Усе те, що 
сталося, що намагаєтесь зі мною зв’язати, нагадує 
провокацію без будь-якої логіки. Хоч, може, й знахо
дять у цьому логіку ті, для кого кожен українець від 
народження винен перед польським урядом.

Видно, дійшовши висновку, що Когуч від влади 
і так нікуди не втече, а якщо втече, то теж не біда, 
а спокій, йому і цим разом показали вихідні двері.

У 1935 році на цій же залізниці Станіславів-Калуш 
знову заіскрилося, спалахнуло. Хтось підірвав теле
фонні стовпи. Провалилися чотири. Порвана телефон
на сполука завжди наводила на поляків панічний 
страх. Випливав він із зрозумілого їм факту, що на тери
торії, яку старалися силою ополячити, вони, включно 
з перекинчиками, становили ледь неповні дві десяти
ни в українському морі(). Паніка викликала гостру ре
акцію. Служби безпеки вдаряли напомацки, тобто на
самперед туди, куди вже звикли вдаряти. Отож вуйко 
Олекса був психічно готовий до арешту, коли агенти 
стояли ще далеко від його порога. Забрали і повели. 
Не силкувалися навіть поставити закид. Зрештою, на
віщо? Вони ж і вуйко знали, що суть не в звинувачен
нях, а в демонстративному арешті.

Коли ми про це довідалися, моя заплакана ма
ти загорнула трохи найнеобхіднішої білизни та дещо 
із харчу, а батько повіз це до Станіславова вуйкові. 
Дозволили обом побачитися, передати привезене. 
Навіть зраділи татовому візитові. І не дивно: жертва

6 За обліком з 1931 р. у Станіславівському воєвідстві, яке на
раховувало близько 1 млн. 400 тис. чоловік, жило майже 
1 млн. 100 тис. українців, що становило 73% населення. 
Численною групою мешкали тут також жиди. У цей же час 
на території РП жило 5,5 -  6 млн. українців, найбільше на 
Волині (1 млн 445 тис., 69,9%), Львівщині (1 млн 256 тис., 
44,6%), Станіславівщині (72,9%), Тернопільщині (875 тис., 
54,5%). Див.: Jerzy Tomaszewski, Ojcz.yz.na nie tylko Polaköw, 
Warszawa 1985, s. 52.
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сама прийшла до їхніх рук. Уже її не випустили. Зачи
нили за нею тюремні двері.

О доленько... Де й у кого шукати правди, порятун
ку? Вуйко Олекса на цю пору був у добрих відноси
нах з дідичем Станіславом. Мало сказати: у добрих... 
Дідичеві просто годі було обійтися без підмоги мо
лодого ветеринара. Мснцель здавався фанатиком го
дівлі коней. Його любов до цих привабливих і розум
них істот була голосною не лише на Станіславівщині. 
Якась сила, якась незрима енергія тягла його у полон 
мікросвіту цих сотворінь. Ветеринарну опіку дідиче- 
вим улюбленцям подавав, доглядав за станом їхньої 
кондиції, займався профілактикою саме Олекса 
Когуч. І ось тепер, коли вуйко потрапив у поліцейську 
пастку, прикарпатський німець подав йому руку. 
Поїхав до Станіславова. Чиновникам органу репресій 
заявив, що одному з його коней невідкладно потрібен 
лікарський порятунок того, кого вони тримають під 
арештом. Саме того, бо він добрий ветеринар і най
краще з усіх знає фізичний стан стада у павслчан- 
ському фільварку. Чиновники послухалися, за відпо
відною запорукою увільнили арештанта.

На захист батька не було кому станути. Й адвокати 
цим разом виявляли якусь безпорадність, млявість. 
Іронія ситуації поглиблювалася: поїхав тато задля 
зустрічі, а опинився у безвихідному на довгі тижні, 
а може, й місяці становищі. Опинився хворий та у бо
язні, а навіть тривозі за дім -  сім’ю і господарство. 
Адже кожен арешт, затримка батька залишала вид
ний слід у наших матеріяльних, необхідних для про
житку засобах. Занепадало майже все -  поле, пасіка, 
сад. Мати з горсткою малих іще дітей впадала у без
силля. З допомогою, з порятунком час від часу нама
гався приходити вуйко. Але все це було саме час від 
часу... Нам повільно, але неминуче почала заглядати 
в очі загроза злиднів.
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Розумних слухачів, що довідувалися про нашу біду, 
знаходилося немало. Однак тих, хто вказав би вихід 
із польського зашморгу, годі було добачити. Тим па
че несподіваною, насамперед для мами й вуйка, ста
ла заява адвоката Олесницького: буде боронити 
батька. Сам зголосився. Й досі не знаю, що спонукало 
цю людину прийняти таке рішення. Людські душі нез
багненні. Інколи ведуть вони на добро.

Олесницький ознайомився з документами. Вияви
лося, що батька не лише запідозрюють в антидержав
ному тероризмі, у саботажі, але й звинувачують 
у збройній боротьбі проти цієї ж польської держа
ви. Підставою звинувачення стала батькова участь 
у польсько-українській війні 1918-1920 років, зокрема 
в боях за Львів. Лікарські посвідки про поранення та 
історію хвороби й терапії, які ще недавно, під час по
переднього арешту, були для органів достатнім 
аргументом за увільнення, стали тепер головними 
підпорами обвинувачувального акту. Боровся Дмит
ро Байляк з поляками? Боровся. Був їхнім ворогом 
у пору війни? Був. Значить, Байляка і подібні йому 
одиниці необхідно усяко елімінувати з життя. Гра 
державних служб відносно таких громадян, як мій 
батько, не була витонченою. Навпаки, у своїй явній 
послідовності вона стала до краю брутальною.

Правда ця лежала відкритою також перед адвока
том. Він її досконало розумів. Казус його нового клієн
та не був напевно відокремленим. Отож керуючись 
досвідом, покликався він на міжнародні закони й до
говори, які підписала й ратифікувала тодішня Поль
ща. За згаданими в цих законах правами поранених та 
полонених вояків, усі документи про батькову вій
ськову службу та пов’язані з нею наслідки потрібно, 
а навіть необхідно усунути з обвинувачувального акту. 
Таку категоричну вимогу поставив Олесницький 
і справу виграв. Батька звільнили. І це ще не все. Пе
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реслідувачі проковтнули, а щонайменше відчули гір
коту поразки, коли довідалися, що з їхнього приводу 
держава зазнала певної втрати. Отож адвокат доміг
ся того, що за тримісячне, нічим не обґрунтоване пе
ребування під арештом тато отримав грошову ком
пенсацію.

Скільки цих грошей було? Дарма й казати. Ні в чо
му вони не поміняли нашої жалюгідної ситуації, 
спричиненої батьковою відсутністю. Вкрадене ареш
том потребувало часу й сил, щоб його надолужити, 
щоб господарство, наше життя вернулося у давню 
звичну колію. І, мабуть, про це теж ішлося організа
торам послідовних арештів.

Люди в селі гомоніли про реальну небезпеку входу 
у Павелче каральної експедиції. Симптомами цієї не
безпеки мали бути саме чимраз частіші затримання 
мешканців як заколотників. Кожного разу ув’язнюва
ли значнішу кількість осіб. Подібне траплялося у ба
гатьох українських селах, окупованих тоді поляками. 
Після таких експедицій численні українці ставали 
перед судом. Кари були розмаїті: від грошових, через 
ув’язнення у тюрмах чи в концентраційному таборі, 
до найвищої -  смертної7. Нині пишуть про це істо
рики, тоді на людських долях писало це життя. Отож 
павелчани знаючи про все, остерігали один одного. 
Стоячи при своєму, пам’ятали, що є час голосної ра- 
дости і є пора розумного діла -  інколи навіть у мов
чанні.

Коли тиша в селі здавалася польським органам 
надмірно довгою, вони її порушували: нашестями, 
провокаціями, втручанням шляхом різних наказів та 
заборон у життя кількатисячної української місцевос
те. Влада пам’ятала про нас, постійно пригадувала

7 Див., м.ін., у: Ryszard Torzecki, Polacy і Ukraine у..., Warszawa 
1993, s. 11-15; Mikolaj Siwicki, Dzieje konfliktow polsko-ukrain- 
skich, Warszawa 1992, t. I, s. 61 і dalej.
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Чи не всі болі, проблеми, увесь гомін села доходив до оцього гро
на людей, обговорювався ними: радними Павелча. Знімок з 30-х 
років XX ст.

про цю пам’ять і при всілякій нагоді не давала павел- 
чанам спокою. З часом вони до цього звикли, як до 
буденности. Окупаційної буденности, яку, коли назріє 
пора, вони скинуть. Скине її вся Україна. Так наді
ялися, так вірили.

Бува, інколи, сам у себе питаю, коли помітив, від
чув, до болю зрозумів я, що Україна станула псрсді 
мною так близько, як моє життя. Завжди тоді невід
кладно бреду думкою до пори арештів. Гадаю, що 
саме тоді я вперше ясно усвідомив, що Україна не 
тільки станула при мені, але й пронизливо дивиться 
у мої дитячі очі. А може, вже й не дитячі... Дивиться 
поглядом днів, карбованих знущанням і глумом чу
жинців над батьками, над рідними; дивиться неспо
коєм ночей, повних спраги чекання, надії на те, що 
врешті почується знайомий стукіт у двері і на поро
зі стане тато, який повертається з тюрми; дивиться 
протестом і страхом-тривогою села про день зав
трашній, про те, нагряне чи ні каральна експедиція.

Минали місяці, а далі роки, і я утверджувався в пе
реконанні, що очі моєї Батьківщини можуть засвіти
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тися радістю. Лишень лихо треба здолати. Хто це має 
зробити? -  питав я та всі, в кого життя сплелося 
з долею роду. Відповідь була одна-єдина, сотні, 
тисячі разів повторювана: хочеш бути вільним у віль
ній Україні -  мусиш волю добувати. З цією думкою 
ми зростали, нею кріпилися. Вона, мов напутня зоря, 
горіла над нами, над нашими дорогами.

Вовча природа

Міжвоєнне 20-річчя добігало краю. У 1938 році за
кінчив я шестикласну павелчанську школу. Все, чого 
міг тут навчитися, вписалося в моє мислення. За по
радою, куди мені далі, куди податися за наукою, 
я звернувся до вчительки Михайлини Ставничої та, 
звичайно, до отця Івана Стсфанчука. Порадили й до
помогли. Поїхав я до Станіславова. Тут на вулиці 3-го 
Мая чекала мене Рідна Школа ім. Маркіяна Шаш- 
кевича. Розпочалася осінь. Не така, яка дощами й віт
рами псує погоду духу, а надійна. Був я легкий, мов 
птаха готова навіть до вирію летіти.

Однак чим далі в час, тим складніше ставало. Не 
те, щоб наука тупо давалася. Ні. Наростали хатні 
біди. Тягаря буднів не втримало мамине здоров’я. 
Розхворілася, бідна, і повезли її до лікарні. На все 
потрібно було грошей: на прожиток, на мамин шпи
таль, на мою школу, на тисячні інші витрати. Понес
ти оце все татові не ставало сили. Ще учнівський рік 
не довершився, а я вже знав, що моїй науці поки що 
кінець. Годі, видно, так мало бути.

Полегшити нашу долю, прийти батькові з підмо
гою старався вуйко Олекса. Не завжди це вдавалося, 
бо й у нього були свої клопоти. Декотрі з них спри
чинили зависні, недоброзичливі люди. Такі люди, 
яким на заваді стануло те, що вуйкова ветеринарна 
практика просперувала добре, що серед людей корис
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тувалася популярністю. Вуйко був прихильний до се
лян. Часто від убогіших не брав за послугу заплати. 
І вони були йому вдячні, інколи допомагали в роботі 
у полі чи у потребі приходили з підтримкою.

Не раділи цьому, вельми не раділи два вуйкові 
конкуренти. У ведених ними ветеринариях пропо
нували послуги мешканцям цієї ж території, на якій 
працював теж Олекса Когуч. їхній висновок, що 
програють зі сусідом у популярності, був обґрунтова
ний. Задумали відвоювати позиції. Яким чином? Не 
піднесенням рівня власної праці, а ударом простим 
та солідним: подали на судовий розгляд сперту на 
наклеп справу. Доносили, що в Олекси Когуча немає 
ніякого права вести ветеринарну практику. Вуйко хо
див обурений і... здивований.

-  Як вони могли на таке наважитися? -  питав. -  
Куди ділася їхня людяність, професійна чесність...

-  Конкуренція, брате, має вовчу природу, -  поспі
шав з розрадою мій батько. Вона не знає слів: честь, 
чесність, людяність. Вона ненаситна, нищівна.

-  Знаю, знаю... Все ж таки думав я досі, що в такій 
професії, як наша, засади етики мають ще якусь ціну. 
Тому й не лишає мене ще одна думка: а може вони не 
з власної, а з чужої волі пішли до суду? Може, прикла
ли до цього провокаційну, погрозливу руку державні 
служби, всюдисущі тут чинники? -  запитував, чи рад
ше здогадувався вуйко, а батько не перечив.

Ймовірно, що служби безпеки насправді зіграли 
тут якусь роль, бо в суді виявилося, що скарга пре
парована, сперта на фальш або, щонайменше, на не
обізнаність із фактами. У ветеринара Олекси Когуча 
були, звичайно, всі необхідні документи про освіту, 
а за нею й право про ведення професійної практики. 
Суд офіційно ще раз ствердив очевидність. Звину- 
вачувачі програли справу. Хоч таки не до кінця. 
У тексті присуду знайшлося місце, в якому мовилося
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про певну печатку-штамп. Нею ветеринар значив як 
гарантом безпеки здорове м ’ясо. Такою печаткою 
протягом трьох перших років практики Олексі Когу- 
чеві не вільно було користуватися. Зрештою, чи суть 
зводилася до печатки?

Вуйко не жалівся. До якоїсь пори поєднував ліку
вання з працею на господарстві. Радів плодам. За
для них, задля зросту врожайности замовляв -  за спри
яння та підмоги дідича -  мінеральні добрива, тобто, 
як тоді казали, штучний навіз. Якоюсь часткою ділив
ся теж з нами. Коли заврунилися поля, а потім збіжжя 
достигло -  радувалися господареві очі й серце. Ба
гацько цього було. Аж забагато. На все, що вродило, 
годі було знайти купця. Прибуток не був більший ніж 
витрати на добрива. Врешті Олекса Когуч відмовився 
бути фермером. Зосередився тільки на ветеринарній 
практиці. Поширив її на сусідні села, на всю околицю. 
І йому, і його пацієнтам було з цим добре.

Добре, хоч нагляд поліцейський зміцнів, тож ніхто 
вже не мав сумніву, що Польща йде на повну кон
фронтацію, на винищувальний двобій зі своїми укра
їнськими громадянами. Хвилями напливали до нас 
тривожні вістки про державний терор і пацифікацію 
владою українських сіл на Тернопільщині. Повсюдно 
говорилося про послідовну руйнацію силами поліції 
та війська сотень українських церков на Люблинщині, 
Підляшші, Поліссі, Волині. Звичними вже були ін
формації про посилення спільних дій державних 
органів та латинського Костела в акції перетягання 
українського населення з церков на римо-католицьке 
лоно8. Ніхто ще не знав, чим оце насильство завер-

8 Особливо цікавим у цьому контексті є свідчення колиш
нього прем’єр-міністра РП Януша Єнджсєвіча, який писав: 
«Czas upiywal, niebezpieczeristwa zewn^trzne і wewn^trzne naras- 
taly, a Polska czekala na ukonczenie pelnej prezydenckiej kadencji 
і rozpocz^cie drugiej, w mi^dzyczasie tlukqc Zydow, раЦс pra-
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шиться, до чого доведе, але всі ми -  дорослі й діти -  
знали, що терпіти далі годі.

Гомоніло Закарпаття, не рік гомоніло

Симптоми нового всенаціонального визвольного 
пориву українців появилися на зламі літа й осені 1938 
року. Появилися як радість, як незбагненна надія. Ка
жуть у народі: тривожні вісті йдуть по землі кінським 
гоном, радісні обганяють птахів. Ще в павелчанських 
городах після дощу дні пахли кропом, огірками, нати- 
ною, коли через горби прилетіла до нас на Прикар
паття не птахом, а громом вість: за близькими го
рами спалахнуло, -  постала Закарпатська Україна.

Відомості обганяли одна одну: добру підмінювала 
тривожна, тривожну добра. Ще на початку жовтня 
люди не встигли зрадіти закарпатській автономності, 
а вже через кілька тижнів призадумувалися над внут
рішнім конфліктом в оперативному центрі маленької 
української держави, а ще потім над змінами на ке
рівних постах в уряді. Опісля громовицею вдарила 
вістка про втрату, про загарбання мадярами Мука- 
чева та Ужгорода. Президент Августин Волошин 
кликав велику Україну на підмогу, на порятунок.

Як же я, хлопчина, прагнув тоді бути з тими, котрі 
з усіх усюдів -  з західної, північної, а то й централь
ної України прямували, пробивалися на Закарпаття. 
Йшли шукати рядів Карпатської Січі -  над Ужем вій
ська українського.

Чимало з них проходило через одвірки нашої хати. 
Стояла вона на шляху Чорний Ліс -  Карпати. Молоді

\vostawne сегкшіе і ге\утёуки^с каргаїхкіші текхіаті гЫцкапе 
8сЫгта1ук6\¥ сіияге ка(:о1іскіе па zbawienne с1го§і, кібгуті 

sz\'dcЫ'd zagюdowa ро\¥гасас тіаіа до zagubionej \viary 8шусЬ 
рггоёкош». Див.: Іапияг і^гге]е\¥Ісг, \¥ sluzЫe ісіеі, Ьопсіуп 
1972, 8. 252-253.
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люди вельми поспішали. Але на годину-дві вступа
ли до нас. Затримувалися, щоб у привітних їм поро
гах чогось напитися, щось з’їсти, обмити лице чи на 
мить обмінятися словом. Ми раділи! Втішалися тим, 
що ці хлопці, перші з-посеред найвірніших синів 
України, є з нами. Як же я хотів бути в цю пору одним 
із них.

Моє бажання мусило, однак, чекати свого слушно
го часу. Поки що ми з братом Олексою виконували 
інше відповідальне завдання. Щоднини привозили 
з міста всі газети й часописи, які лиш можна було роз
добути, придбати. Вечорами сходилися до нас близь
кі й далекі сусіди, щоб переглянути пресу, поговори
ти, призадуматися над прочитаним та почутим про 
події на закарпатських фронтах, у маленькій Україні. 
Найціннішою тепер була вона їм -  оцим переважно 
колишнім воякам Української Галицької Армії, Укра
їнських Січових Стрільців. Вони гаряче дискутували, 
розглядали, аналізували кожну подію дня у подроби
цях та зі знанням справи і побоювалися, боялися про 
наступне завтра.

Воно, болісне, таки неминуче нагрянуло. Спершу, 
однак, був миттєвий сплеск радости: у середині бе
резня 1939 року парламент Закарпатської України 
проголосив самостійність, незалежність держави. 
А опісля угорці, поляки та обкроєна Чехія доконали її. 
Клаптик вільної України під небом Європи перестав 
існувати. Багато людей у Павелчі плакало. Однак, 
мабуть, ніхто з них не вірив у те, що був це останній 
акт української державної волі.

-  Маємо багато ворогів, -  говорив мій батько, до
шукуючись причин трагедії Закарпаття, -  протистоя
ти яким можемо тільки у єдності. А нам її не виста
чає. Інколи бредемо у роздори, міжпартійні супереч
ки. Проти ворога, а як показали події на Закарпат
ській Україні -  смертельного ворога, ми повинні, ми
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мусимо станути разом, не питаючи один в одного про 
політичні, віросповідні, конфесійні переконання. 
Самостійна Україна -  понад усе, також понад наше 
особисте життя. Щойно тоді, коли виборемо їй волю, 
державну незалежність, -  творімо партії. Творімо, бо 
одна партія небезпеку диктаторства викликає. Тво
рім, але теж не ділімося, бо після визволення потріб
но буде довгих років, може, й десятиліть для відбудо
ви держави, для відродження та міцніння нації.

Так говорив мій батько -  селянин розумний, але 
водночас один із багатьох тут таких, як він. Говорив 
з гордістю, яку цінували слухачі. Користувався бо ав
торитетом воїна УГА і людини досвідченої поліцей
ським терором Польщі. Поважали батька сусіди за 
багатющий життєвий досвід, практику, з яких умів ро
бити цінованої твсрезости висновки. Слухав і я бать
кових слів, укладав їх у клітинках мого розуму, моєї 
молодої пам’яті, а потім, протягом життя, до них 
повертався, до них повертаюся.
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Совіти: до мертвої землі

Віч-на-віч з нечистивцем

Світова війна, друга світова, її початок асоцію
ється мені не з вереснем 1939 року, а саме з малою, як 
казали, війною за клаптик української незалежности 
на близькому до нас Закарпатті. Для мене, 13-літньо- 
го хлоп’яти, вона не була мала, а найбільша з воєн. 
Найбільша, бо в ній тисячами гинули4 також ті га
лицькі добровольці, які в дорозі на південь заходили 
в нашу хату.

П ам’ятаю, немовби цс нині було, як сторінки 
польської преси, що ми її привозили з міста, повни
лися неприховуваною радістю з приводу зникнення 
з європейської карти української держави в Карпатах. 
Поляки вперто, мов політичні сліпці, ніяк не хотіли 
зрозуміти, що після відродження, проголошення 
у 1919 році української соборної держави, уже не
мислимо вирвати з українських душ прагнення оста
точної мети -  самостійности. Мста ця вже раз у XX 
столітті стала реальністю. Дійсністю, до тимчасово
го знищення якої спричинилася Польща. Тепер навіть 
симптоми самостійности здавалися полякам загро
зою найбільшою з усіх. Більшою навіть від тої, яка

9 Від 15 березня, коли численні угорські війська перейшли 
український кордон, протягом трьох тижнів у 10-12-тисяч- 
ній Національній Армії (в яку перетворилася Карпатська 
Січ) смерть скосила 5 тис. воїнів.
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нависла над ними із заходу, надходила з Райху. 
У польських головах, їхньому менталітеті ніяк не 
могла поміститися думка, що після століть (з неве
ликою перервою) окупації ними українських земель 
треба з них відступати: коли вже не добровільно, 
у злагоді з сусідом, то у борні. Адже неможливо вже 
заборонити, зупинити історичний процес українсько
го державотворення. Не добачали навіть восени 1939 
року, коли повні жаху здивованими очами дивилися, 
як їхній уряд тікає аби подалі від скривавленого на
роду, а зі сходу на українські землі, які вони кресами 
досі звали, навалюється нещадна Московська ім
перія.

У вересні 1939 року до нас уперше прийшли совіти. 
Насамперед була це т.зв. Червона армія, а опісля 
прибрели й інші. Доходили аж до кордону на лінії 
Сян-Буг-Нарва, який за договором про дружбу роз
ділив території двох імперій.

Про нових окупантів люди у Павелчі чули багато. 
У нашій родині насамперед від очевидця -  вуйка Се
мена Когуча. До змальовуваних ним картин терору, 
що нищив, попелив споконвічну гуманність, дода
валися моторошні вістки, описи страшного голоду 
в Україні. Говорилося, що люди мруть мільйонами. 
Моя уява цього не охоплювала, не сприймала. Я не 
міг тоді зрозуміти слів, мови дорослих, що Моск
ва хоче голодом убити весь український народ. Як же 
так -  убити десятки мільйонів дітей, жінок, чоловіків 
і то однієї нації? Чому, за що? Як воно так -  українців, 
отож моєї мами і тата, моєї сестри і братів моїх, отож 
і мене мало б на землі не бути?

Москва таке задумала -  передавали один одному. 
Слово «москва» було тоді для мене синонімом усяко
го лиха, терміном для окреслення кубла, де збира
ються найзліші сили. Дійсність, однак, переросла 
страх уяви.
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Інформації у пресі, часто скупі, мали однозначну 
вимовність. Хоч, бувало, траплялися серед них і такі, 
які забріхували правду про українське горе, клали 
ширму, що приховувала голодомор в Україні від очей 
світу. Серед оцих оббріхувачів особливо злу славу 
придбав популярний журналіст, лауреат Пюлитсерів- 
ської премії, Walter Duranty -  кореспондент газети New 
York Times у більшовицькій імперії. У зенітну пору 
етноциду слав він у свою газету матеріяли, в яких 
твердив, що голод в Україні -  цс пропагандивна 
вигадка. Навколо кореспондента страшною серед 
страшних смертей -  голодною -  гинув мільйонами 
народ, а він казав, що цс міраж, пропагандивна вигад
ка... Чому? Хто зав’язав йому очі?

І ось тепер, у другій половині вересня 1939 року, 
з оцими совітськими душогубами павелчани стану
ли віч-на-віч. Війна наповнює боязню, тривогою, але 
й увільнює, загострює мислення. Навіть лінивий чи 
сплячий розум ставить питання про те, як далі бути, 
як віднаходити себе в мінливій дійсності. Ставлення 
до всіх і всього з дистанцією, з запідозрою й недовір
ливістю входить у побут як норма. З приходом нових 
окупантів у село всі ці механізми задіяли посилено.

Спершу в людей появилося певне здивування. 
Пришельці зорганізували якісь вибори, запрошували 
голосувати. Потім ствердили, що кожен має право на 
безкоштовну освіту, ба, він навіть мусить до певного 
рівня її посісти. Навіть більше, у школі мовою нав
чання стала українська. Бути вчителями запропонува
ли людям у селі відомим, фахівцям із окремих пред
метів. Правда, в адміністрацію та на головні місця 
в організованому суспільному й культурному житті 
прийшли чиновники ззовні, але до них добирали міс
цевих.

У павелчан весь час діяв механізм загостреного, 
недовірливого мислення. «Це, видно, таку вони так
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тику видумали, -  казали люди. -  На початку лагід
но, майже демократично та й нібито по-україн- 
еькому, навіть національному, а опісля, коли вже все 
розпізнають, з довір’ям кожному в душу залізуть -  
лупонуть, ударять, не знатимуть пощади. Так вони 
досі чинили, і так у Павелчі чинитимуть». Не зна
ли люди лишень пори удару. А вона була не за го
рами...

Не питай, а слухай вчителя

На нову дійсність дивився я очима учня. Радів, що 
від самого початку влади, яку звали радянською, в на
шій десятирічній тепер школі вчителями стали особи 
поважані, відомі діяльністю. Хто ж бо у селі не знав, 
наприклад, Василя Кульматицького, його сина Слав
ка, Петра Фсдишина, Михайлини Ставничої, профе
сора Лушпинського, чи, ось послухайте, отця Івана 
Стсфанчука -  живого символу Павелча. Були теж 
інші, імена яких час згорнув з моєї пам’яті. Називаю 
їх безіменними плугатарями, сіячами, бо зерном на
уки, зерном любо в и до рідного засіяли вони не одну 
борозну в молодечому розумі, серці.

Кожен із вчителів укладав план навчання, визначав 
його напрямок, впливав на едукаційний рівень шко
ли. А його, як казали скрізь, ціноване вчительське 
гроно підняло високо. Директором школи був росі
янин, імени та прізвища якого таки досі я не зберіг. 
Розмовляв тільки російською мовою. Її теж навчав 
нас як предмета. Час від часу пробував пробитися до 
наших розумів з атеїстичним лихом. Найзручнішим 
уведенням у нього визнав, видно, еволюційну теорію 
Дарвіна, бо до неї саме найчастіше звертався. Ми слу
хали та розуміли все це як чиюсь вигадку. А вигаду
вати кожному вільно, тільки навіщо сприймати таке 
всерйоз? Директор, дійшовши, здається, висновку,
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що матеріял з нас на воюючих атеїстів марненький, 
махнув рукою на свою місію .

Заступником директора влада назначила Василя 
Кульматицького. У селі, та не тільки у нашому, ко
ристувався він доброю славою, поважали його як 
людину, в якої не лише знань, але й глибокого патріо
тизму можна почерпнути. Знав конвенанс, умів 
поцінувати аргумент суперника, але інколи, виведе
ний агресивним, а до того й якимсь недовченим по
ляком з толерантної рівноваги, говорив: «Якщо нада
лі бачитимете тільки кінець свого носа, який привів 
вас на чуже, то ми викинемо вас за Вислу». Так мовив, 
можливо з іскрою жарту, коли рвався терпець. Нав
чав нас німецької мови. Володів нею, як ми казали, 
перфектно. А окрім цього, допомагав вести драма
тичний гурток, за що ми його теж любили.

Найбільше оцінок ставив нам Славко Кульма- 
тицький. З простого приводу: число предметів, яких 
нас навчав, було імпозантне. Те, які відомості з ал
гебри, геометрії, хімії, фізики та біології проникнуть 
у наші уми, залежало саме від цього вчителя. Був 
вимогливий, але й водночас володів позитивною при
тягальною силою, якій смиренно підкорялася біль
шість учнів. А може, частка таємниці містилася також 
у тому, що, коли наставала зима, він виводив нас на 
сніги, на пагорби та вчив їздити на лещатах. Влітку 
натомість він же, Славко Кульматицький, накликав 
на нас непереможного духа легкоатлетів. Був для нас 
учителем, а коли потрібно, то й дорадником, стар
шим приятелем.

Предмета неперевершеної вагомости у нашому сі
мейному, шкільному, буденному й святковому, цер
ковному, в особистому житті, тобто української мови 
і літератури, навчав Петро Федишин. У всіх моїх 
вчителів-україністів добачав я завжди такі риси інте
лектуальної, духовної конструкції, які допомагали
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І в нору окупації директора Кульматиського поважали як педа
гога, патріота, людину глибоких знань. Знімок давній, але вже 
з еміграції. Сидять (зліва): Кость Кульматицький, адвокат 
Андрій Дякун; стоять -  Стефа Панчук-Сєрант, Ольга Кульма- 
тицька-Баран, і і і ж . Осип Баран, Текля і Василь Кульматицькі.

мені віднаходити найбільш таємні стежки до теплоти 
усього найріднішого, до записаної у мову, традицію 
силу, що невидимо в’язала мене з людьми моєї 
національности, також із тими, котрі жили перед на
ми навіть у далеких часових відстанях. Так теж було 
з паном Петром. До цього зустрічалися ми з ним ще 
у драматичному гуртку, який він вів і учасником якого 
мені пощастило бути. Свій театр ладнав він з неаби
яким організаторським і режисерським хистом, при- 
носячи глядачеві та й самим виконавцям, сільським 
акторам, чимале вдоволення.

Особливої категорії вимоги ставила підсовітська 
дійсність перед професором Лушпинським, ім’я яко
го моя пам’ять, шкодую, не зберегла. Вів він нас до
рогами віків, пояснював причини фактів, поєднував їх 
у процеси, представляв їхні наслідки також для сього
дення. Навчав історії. Говорити правду, яка від основ 
перечила історичній справедливості, будь-якій логіці



Знімок зберіг особливо близьку мені постать вчительки Михай- 
лини Ставиичої. Зліва: ред. Іван Ставничий, Леся Дмитрівна, 
Михайлина Сгавнича, її. Гриневичівна, В. Щербій, Орися 
Ставнича-Савчак і н. Гриневич.

приходу і присутности московських окупантів на на
шій землі, було неймовірно складно. Потребувало це 
великої обережности, вміння знайти такі стежки до 
учнівських розумів, на яких ані вчитель, ані його підо
пічні не зазнали б ударів і водночас ніколи не розтра
тили довіри, якою обдарували їх предки, батьки. 
Вирішення проблеми ми тихо, спільно знаходили. 
Між нами і вчителем діяло неписане порозуміння. 
Слухали ми, знали, що інколи не треба питати, а де
чого чужому не говорити.

Звичайно, в цьому поважаному гроні була також 
особливо мені близька Михайлина Ставнича. Як і ра
ніше, навчала у молодших класах. Але й ми, старші, 
завжди горнулися до неї. Помагала, коли визріла 
потреба, у багатьох трудних моментах, до того ж
і в драматичному гуртку з нами була.

У павелчанській радянській десятилітній школі 
навчався я, як веліла історія, протягом двох років. 
Приймали до цієї школи всіх дітей, але за критеріями 
певної селекції. Отож спершу провели іспити. За їх
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результатами окремих учнів призначали в окреслені 
класи. Протягом навчального року можливі були де
які перекваліфіковування. Мене спрямували у шостий 
клас. Проблем із засвоюванням знань я не мав. Нази
вали мене, чи пак, зараховували до відмінників, себто 
добрих учнів. І, гадаю, було б так до десятого класу, 
до атестату зрілости. Життя моє і мого довкілля не 
зводилося, однак, лише до стін школи, а сама вона не 
зоставалася незалежним острівцем у морі бурхливої 
дійсности.

Ні багатого, ні бідного...

Цс був час, коли люди мовчали. Мовчали насампе
ред поза стінами своїх хат. Очікування, що за місяць, 
день-два, за мить нищівний механізм більшовизму 
раптом задіє, мов густий туман, насичувало село. 
Кожне слово треба було важити, кожен крок ставити 
обережно, щоб не спіткнутися і не потрапити під зуб
часті колеса, між шестірні цього механізму.

Чекати не доводилось довго, а то й зовсім. Дехто 
відразу помітив, як колеса ці повільно, але послідов
но й нестримно врізуються у павелчанську дійсність. 
П ам’ятаю, небагато днів сплинуло від пори, як у село 
увійшли совіти. Я зайшов до вуйка Олекси. Розгля
нувся і здивовано ствердив, що його бібліотека явно 
помарніла. Полиці, які досі вгиналися під надміром 
книжок, ясніли плямами порожніх місць. Не думаючи 
довго, я спитав:

-  Куди, вуйку, ділися твої книжки? Чому їх так ма
ло стало?

-  Не журися. Книжки, як були, так і є. Наводячи 
порядок, я їх дещо по-іншому поукладав, -  сказав 
заспокійливо вуйко, виразно не виявляючи бажання 
продовжити розмову. Я зрозумів, що не годилося 
питати, що про такі очевидні справи тепер не го
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ворять. Від більшовицького ока не лише книжки 
прячу ть.

Пройшло знову кілька днів. Тато серйозним тоном 
покликав мене на розмову. Я знав -  буде лекція. Зве
лося до кількох речень.

-  Послухай, сину. Ти можеш, а навіть повинен все 
уважно спостерігати, бачити. Але не можеш, затям, 
не смій про все говорити. П ам’ятай, ти нічого у вуйка 
не бачив і, тим паче, нічого не знаєш.

Не потрібно було більше слів. Факти не вимагали 
голосного опису, а вже напевно привселюдних комен
тарів. Тільки час від часу тато і вуйко, подалі від чу
жих вух, заводили бесіду. Одну з них я, не здолавши 
цікавости, підслухав.

-  Дивне, вельми незрозуміле мені те, що протя
гом такого малого, такого короткого часу більшови
ки змогли зорганізувати у селі колгосп, чи, пак, 
радгосп, -  казав батько. - 1 люди знайшлися, і діє він... 
Чому декотрі на чуже, мов на своє, йдуть? Не збагну 
ніяк...

-  Спробуй, Дмитре, глянути не тільки на калікува- 
тість людського характеру, але й ширше -  на ситу
ацію, яку більшовики створили, якою скористалися, -  
пропонував вуйко. -  Більш вигідного їм ґрунту, а та
кож місця, ніж у нашому селі, ніде в околиці, в жод
ній поблизу місцевості немає. Ось, подивися, фільва
рок дідича Станіслава Менцеля. Садиба з гарною, 
густою забудовою, живий інвентар, землі досхочу -  
вистачило все це власникові відібрати -  і маєш 
вимріяне місце на колгосп. Звичайно, щоб грабунку, 
насильства люди не називали своїми іменами, 
державні злодії доробили до цього ідеологію. Не 
буде вже багатих, не буде бідних, а буде кожному по- 
-рівному. Така бо радянська справедливість. Не ро
зуміють її тільки абсолютні дурні або ті, що не хочуть 
розуміти. Не хочуть, очевидно, тому, що вони воро
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ги цієї найдосконалішої зі справедливостей -  радян
ської. А вороги новій дійсності непотрібні, їх нада 
унічтажать. Дивуєшся нашим селянам? Не кажу, що 
всі вони, хто пішов у радгосп, тільки боязні піддалися. 
В декого з них і заздрість задіяла. Вони її досі при
ховували, а тепер, за сприятливої нагоди, вона виліз
ла. Але більшість -  убогих чи маєтних -  піддалася не 
низьким інстинктам, а загрозливій силі більшовиків. 
Радгосп уже існує, і влада докладе всіх зусиль, щоб 
його існування закріпилося. Щоб люди звикли до 
нього як до єдиної можливої форми господарювання. 
Нас усіх поставили перед доконаним фактом, і неба
гато можемо вдіяти, а по суті нічого.

Вуйко закінчив. Його слова записувалися в мою 
пам’ять виразно, міцно. Здається, їхній сенс розумів 
я добре. Так добре, що від них починав я підхід до 
кожного нового явища, до всього, що тепер у селі ді
ялося.

Ось першим головою радгоспу назначили Иоси
фа Когуча. Не був він нашим родичем. Здивувалися 
всі. Не знали павелчани: заслужився потаємно Йосиф 
чимось владі, чи влада авансом кинула на нього за- 
підозру перед очима громади? Пам’ятаючи недавно 
почуті слова, я був переконаний, що задіяв один із 
ґвинтиків панівної тепер системи. Вуйка Олексу, як 
колишнього ветеринара у фільварку Менцеля, зали
шили на посту, тобто призначили ветеринарним ліка
рем радгоспу з правом, а точніше обов’язком обслу
говувати сусідні села.

Колгоспний світ, норми, способи його функціону
вання перечили усім засадам, до яких я звик, яких 
мене навчали вдома, у школі, в церкві, громаді. Най
частіше були вони мені незрозумілі, несприйнятливі, 
інколи просто ворожі. Ніколи, ось, не забуду весняно
го дня, коли весь світ вітав Господнє Воскресіння. 
Ішли ми до церкви на молитву Великодня. Хотілося,
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щоб усі й усе почули оті могутні слова: -  «Христос 
Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав...» Почу
ли і Господеві поклонилися.

Тимчасом, немов глузуючи над святом свят, кол
госпників вигнали в поле. Неподалік фільварку, при 
дорозі, якою люди прямували на молитву, трактори 
орали землю.

-  Побачиш, дитино, -  сказав батько, -  тут ніщо 
не вродиться. Орють надто глибоко, аж до мертвої 
землі.

І справді, коли люди збирали багате жниво, кол
госпний овес при дорозі неподалік фільварку ледь 
відріс від землі. Совітському чиновництву, партапа- 
ратчикам було це, однак, байдуже. Факти такі здава
лися їм нічим супроти епохальних завдань, які поста
вила перед ними партія та головний кремлівський 
сатрап. На новій для них землі вони експерименту
вали, застосовуючи уже перевірені і дещо модернізо
вані нищівні методи.

Мета експерименту -  чимшвидше очистити на цій 
території все, включно з розумами, від спадщини ми
нулого. Чого не далося очистити, треба було перемо
лоти, перетворити на своє, надаючи йому іншого 
призначення, сенсу. А овес? Овес при цьому міг зов
сім не зрости.

До живого допечені вони були поведінкою тих се
лян, котрі відразу не вступили до радгоспу. Відносно 
таких скористалися жорстоким і водночас простим 
засобом. Наклали на них такі податки, обвантажили 
такими контрибуційними повинностями, двигнути 
яких ніхто не зміг. Звичайно, про будь-який голосний 
протест і думати годі було. Біда швидко заглянула 
господарям в очі. Вони, один по одному, відступа
ли від переданого батьками принципу важливости 
особи і розпливалися у колгоспній масі. Звикали, що 
працюють лишень задля прожитку.
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Пришельці у швидких темпах загосподарювали та
кож суспільний, організаційний та культурний прос
тір Павелча. Спершу провели ліквідацію всіх існу
ючих досі тут форм організованого громадського 
життя. Якщо котресь з об’єднань збереглося, то тіль
ки у підпіллі. Але і його дні були пораховані. Прога
лини заповнювалися агітаційно-пропагандивними 
структурами партійних, сільських, молодіжних і по
ступово -  також дитячих організацій. На їх ґрунті міг, 
наприклад, надалі легально діяти драматичний гур
ток. Уміло вів його тоді Петро Федишин, якого всі 
любили. Умів обминати ситуації, які вводили б його 
у конфлікт з імперськими чиновниками, що на своїх 
постах уважали себе єдиновладцями. Але до часу.

Ось у гуртку відносно довго підготовляли ми (бо 
я теж був його учасником) для вистави п’єсу «Катери
на». Пішов Петро до влади за дозволом на спектакль 
і повернувся з похиленою головою. Дозволу партцен- 
зори не дали. З таким несумісним із радянською дійс
ністю твором заборонили виходити на сцену. Стільки 
праці ми вклали, підготували виставу як слід, дбай
ливо, і все намарне. Чи справді намарне? -  пита
ли ми пізніше один в одного. Петро твердив, і ми 
з ним погоджувалися, що сама праця над твором була 
для нас цінною.

Усі свої дії в цьому просторі Москва сперла на ате
їстичні чи, як казали тоді люди, противні Богові осно
ви. Нічого й дивного, що натиск на Церкву, на душ- 
пастирів був нестримний. Протягом двох років 
осягнули совіти, однак, мало. Церква надалі лікувала 
зболені душі, а павелчанська паства на заклик о. Івана 
Стефанчука сотнями й тисячами йшла у храми помо
литися Господеві, торжества великі відсвяткувати. 
Чому комуністи не провели тотального наступу на 
віру, на святості українських селян? Ймовірно, тому, 
що не вистачило їм часу, що надто міцним був ще
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авторитет отця Івана Стефанчука та сила духу па- 
велчан.

Правда, окупанти завжди мали напоготові спосіб, 
що його вони найчастіше застосовували: знищити 
фізично або вивезти у невідане противну їм особу. 
Супроти їіароха Павелча на цей раз таким способом 
не скористалися9.

Вжили його натомість відносно інших мешканців 
села. Вжили так, що на певен час павелчан охопила 
паніка. Люди недовірливо оглядалися один на одно
го, замикалися у хатах. У цю пору переді мною на всю 
повноту розкрилася таємниця слів вуйка Семена про 
країну жаху. Країну, яка поглинає всіх, орудує ними, 
веде до всюдисущої смерти. Країну терору, страху, 
безвиході. Я тепер був у цій країні.

Проростання жаху

До Федора Пастушонка та Степана Тачинського 
енкаведисти прийшли несподівано. Прийшли, забра
ли й повели. Ніхто й не здогадувався куди.

У селі знали їх як людей добрих, готових іти гро
маді з підмогою, патріотів. Ще за Польщі стали чле
нами ОУН. Своєю діяльністю не сходили з очей орга
нів польської безпеки. Федора заарештовували не 
раз10. В’язнили його найчастіше у станіславівській 
тюрмі. Звикав до цього як до структури дня. До 
людей, яких в одній камері з ним замикали, був щи
рий. Не приховував своїх поглядів, свого світосприй

9 Проф. Ришард Тожецький, застерігаючи, що його інфор
мації можуть бути неточними, подає, що від вересня 1939 р. 
до 21 червня 1941 р. углиб СРСР переміщено до 1,7 млн. 
громадян РП. Були серед них поляки, українці, жиди та білору
си. Див.: Куьгагд Тогеескі, Роїасу і икгаіпсу..., \Va-wa 1993, в. 73.
10 Див. теж: Богдан Когуч (співавтор О. Сас), Павелче- 
-Павлівка. Нариси історії села Павелча (Павлівни). До 415-ої 
річниці с. Павелча, Івано-Франківськ, 1997.
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мання. Не таїв їх також від співв’язня якогось-то 
В. Паркулаба з села Стриганець. Паркулаб, теж говір
кий та відкритий, признавався у своїй прокомуністич
ній переконаності. Кожне негативне слово правди 
про дійсність у більшовицькій імперії сприймав як 
майже особисту образу. Не інакше було й під час 
дискусії, в якій Федір Пастушенко говорив своєму 
камерному сусіді про неохопний людською уявою 
голод в Україні. Про цілеспрямовано викликаний 
московськими комуністами голодомор, який по
етапно мав знищити українську націю, а поки що 
у 1932-1933 роках поглинув щонайменше сім мільйо
нів жертв. Співбесідник слухав, не вірив, але слова не 
гинули у тюремному просторі. Врізувалися в його 
пам’ять.

Не знав Федір, що в ці хвилини у тісній келії від
крилася йому пряма дорога до смерти. Йтиме нею 
ще кільканадцять місяців. Восени 1939 року В. Пар
кулаб віднайшов Пастушенка і Степана Тачинського. 
Не надаремно. Поніс свою знахідку в НКВД, немов 
якийсь давній борг. Прийняли, радіючи, що такі 
шкідливі враґі родіни, члени ОУН попалися у їхні 
руки. Пощади не знали. Кажуть нині люди, що Федір 
і Степан лягли, з сотнями інших, у спільній могилі в 
Д ем’яновому Лазі на Івано-Франківщині. Могилу цю, 
одне з незліченних місць спочину замордованих 
імперією, віднайдено на схилі минулого віку.

Мені чотирнадцятий минало. Ще павелчани до
бачали виразні сліди забраних енкаведистами двох 
сусідів, коли цієї ж осені пастухи принесли у село нас
тупну страшну вість. У лісі Бавки вони натрапили на 
велику свіжу яму. Вона повна людських тіл. Хтось 
обклав її гіллям. Відомість блискавкою прорізала 
село і як полум’я у спекотну та вітряну днину прос
какувала від хати до хати, запалювала моторошною 
боязню і невгамовною цікавістю людські розуми.
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Мені туди було недалеко. Наша садиба прилягала 
до бавецького лісу. Я, гнаний якоюсь силою, побіг 
подивитися. Крізь щілини у гіллястому покривалі 
пробивалися до світу кольори. Барви одягу... Це не 
були люди з нашого села, з тутешньої околиці. Таку 
одежу бачив я вже не раз, отож легко розпізнав і те
пер: їх привезли сюди з Гуцульщини. Я, мов очмані
лий, вдивлявся у розпливчасті профілі, по яких оста
лася лиш сама природа. Повернув голову, а потім 
прожогом кинувся в бік хати. Біг шалено, здрига
ючись від жаху, благаючи про милосердя. Шукав по
рятунку. У кого? В мами, тата, в доброї сили?

Коли зупинився, трішки дійшов до тями, знову зга
дав слова вуйка Семена. Це ж він говорив, що там, 
звідкіля повернувся, щоночі люди пропадали без 
сліду. їх убивали без обвинувачення, розстрілювали 
без суду. Щодня могильні горбки зростали над зем
лею. Не всім, однак, щастило на горбок. Більшість 
вкидали у глибокі чорні ями і засипали, зрівнювали 
з землею. Щойно бачив я отаку яму. Її ще не встигли 
приховати під землю. Хто не встиг? Я знав і боявся 
назвати їх уголос. Це ж вони -  ті, які нещодавно 
прийшли до нас, оті без зовнішньої і внутрішньої 
культури, брудні, вульгарні і безпощадні. Це вони -  
москалі. Я розумів це дуже чітко, ясно аж до самих 
сутінків моєї свідомости.

Вістка долинула до гайового-лісника. Донеслася 
сама з уст до уст передавана, чи, може, хтось спс- 
ціяльно наважився її принести -  не збагну. Гайовий 
склав її владному органові. Наступного дня й сліду по 
ямі не лишилося. Очистили, прибрали, понесли все: 
і розсипану землю, і гілля, і людське тлінне тіло. Скіль
ки більшовицьких жертв, скільки замордованого на
роду там спочивало? Ніхто зі сторонніх не знав, ніхто 
й досі не знає. Тільки люди ходили і пошепки казали: 
вміють варвари приховувати сліди своїх злочинів.
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Минуло пару днів, і до гайового навідалися неві
домі особи. Радили йому виїхати в інший терен. Кон
че виїхати, бо тут чекає його така ж доля, як тих, що 
він їх бачив у ямі в Бавецькому лісі. Більшовики не 
залишають свідків живими, -  казали незнайомі. Поки 
той скористався порадою, протягом якогось часу при- 
ховувся у селі між сусідами. А опісля таки виїхав. 
У невідане, бо слід по ньому розвіявся, як шептали, -  
він зник. І вигідно було людям при цьому незнанні, бо 
невдовзі у Павелчі почало нишпорити НКВД, розпи
туючи, куди подівся гайовий. Пропав мов камінь у во
ді, -  відповідали. А вже зовсім глухі й німі залишали
ся селяни, коли енкаведисти питали про те, хто бачив 
щось незвичне, небуденне у лісі Бавки. Село мовчало. 
Отож окупанти не знайшли претексту, щоб когось із 
мешканців з приводу цієї справи заарештувати.

Хоч батько розмовляв уже зі мною про мою 
пригоду в бавецькому лісі, то в пору появи енкаве- 
дистів у Павелчі ще раз до неї повернувся. Таким 
серйозним у жодній з бесід зі мною я його ще не ба
чив. Говорив, як із дорослим. Описував ситуації, нази
вав факти на ім’я, не обминав гострих формулювань, 
слів. Була це мені одна велика пересторога. Я розу
мів, аж надто добре зрозумів, що не лише згадувати, 
але й думати про побачене мені не можна. Думати, 
бо інколи навіть уявне може сплинути дитині на язик. 
Просто й дохідливо навчав мене тато берегти таєм
ницю. Берегти, як життя.

Право воєнної здобичі й «азиль авангарду»

У санаційній Польщі на українських землях у май
же кожного поляка була зброя. Перекинчики, які на
магалися в усьому уподібнюватися до своїх першо- 
зразків та принципалів, наслідувати і навіть випе
реджувати їх, від зброї також не відмовлялися. Нав-
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Мати,
сестра Марія 
і брат Олекса 
(знімок з піз
нішої иори).

паки, вони любили похизуватися, продемонструвати 
свою силу. Ось наш сусід на присілку перекинчик 
Антон Федишин. У пору першої світової служив доб
ровольцем у легіонах Пілсудського. Потім користу
вався численними комбатантськими привілеями. 
Кожного дня, збираючись до праці у Станіславові, він 
пристойно зодягався, а на поясі защіпав пістолет. 
Нам, дітям, що час від часу придивлялися до цієї про
цедури, було навіть цікаво.

З приходом більшовиків поляки та ополячені па- 
велчани затримали і приховали зброю. Адже скласти 
її не могли. Було б це однозначне зі згодою на смерть 
або на мандрівку сибірськими шляхами. Водночас 
берегли виправдане переконання, що їхні сусіди з до
носом на них не підуть. Бо ж незважаючи на незлічен
ні кривди, яких українці зазнали від поляків, тепер 
найстрашнішим та (о парадоксе!) спільним з поляка
ми, їхнім ворогом була Московська імперія.

Факти ці не були таємницею також у нашій хаті. 
Запідозрювали ми при цьому, що декотрі польські 
сусіди є членами підпільних збройних структур. Жили 
ми тоді, здавалося, нормально, тобто надалі берегли 
статус незалежних господарів. Для прожитку шукали
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розмаїтих засобів. Ось із найстаршим братом Олек
сою часто ходили ми до лісу корчувати дупляки, тобто 
пні зрізаних дерев. Заготовляли так паливо на зиму. 
Не сподівалися, що між корінням пнів натрапимо на 
знахідку, яка наблизить нас до сусідської таємниці та 
зрушить потік подій.

День стояв уже кілька годин. Крізь галявину дерев 
пробивалося, стріляло до нас теплими ще променя
ми сонце. Ми з братом обтирали росинки поту, які 
готові були новими смужками сплинути по наших 
чолах, спинах. Натрапили на дупляк, що не здавався. 
Закоренився глибоко в землю. Олекса, який весь час 
злісно бурмотів, раптом замовк. Підгорнув рукав 
і посягнув у глиб пня.

-  Відступи... -  простогнав. -  Що воно таке? Скарб, 
осколок чи якась міна?

Коли випростався, у руках тримав бляшану короб
ку. Обережно вийняв з неї... пістолет. Гарно збереже
ний, наоливлений, з двома запасними обоймами на
боїв, такий же, який ми бачили в Антона Фсдишина. 
Олекса поводився з ним, як із здавна добре знайо
мим йому знаряддям. Я був здивований: де, коли 
й у кого почерпнув мій брат таке фахове знання? Він, 
з блиском хвалькуватости в очах, вправно продемон
стрував мені, як годиться таку штуку розкладати, 
складати, забезпечувати. Піднявши угору -  задля по
силення уваги -  палець, вступно виклав мені засади 
обережности при контактах з цього типу зброєю. 
Я слухав з подивом. Фахові лекції тривали і в наступні 
дні, бо Олекса ствердив, що правом воєнної здобичі 
реквірує пістолет. Відтепер він часто перебував у бра
товій кишені. Надто часто...

Видно, вельми хотілося Олексі ще перед кимось 
похвалитися своєю здобиччю, бо таємниці не зберіг. 
Оцей хтось, як думав брат, -  довірений приятель, пе
редав вістку далі. Доніс її до секретаря сільради
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Остапа Матіяша. Може й щасливо, що саме до цієї 
людини, бо як напише по роках колишній секретар, 
був він тоді членом ОУН11. Котрогось дня Остап 
Матіяш навідався до нашої хати. Не грався у піж
мурки. Під загрозою прикрих наслідків поставив 
категоричну вимогу: віддай, юначе, пістолет. Брат 
побоявся. Без протесту роззброївся.

Боязнь Олекси таки не лишила. Не мав певности, 
що діятиметься далі зі справою пістолета. Шукаючи 
дороги захисту, пішов і записався у комсомол. Так, 
зрештою, чинили й інші молоді люди у Павелчі. 
Організація, яку пропагандисти називали юним аван
гардом совітського суспільства, створювала вражен
ня мнимого азилю, пригальмовувала найбільш агре
сивні дії репресивних органів. Чекали, прийняли но
вобранця з відкритими раменами. Ба, назначили 
його навіть секретарем місцевої організаційної клі
тини. Авторитетна функція пригодилася несподіва
но. Не так самому Олексі, як другові.

У 1940 році НКВД заарештувало Івана Гринкеви- 
ча. Доніс Микола Щербій. Донос був евідснтно сфаб
рикований. Заграли емоції, міжусобиці, особисті по
рахунки, причина яких мені невідома. Родину Гринке- 
вичів знали у селі як одну з національно найсвідомі- 
ших. Люди повсюдно шептали, що треба конче щось

11 Текст з такою інформацією можна віднайти у книжці 
П авел че-П авл івка частина Спогади з-за океану, с. 125. По 
роках у Нью-Йорку я зустрів колишнього директора школи 
у Павелчі Василя Кульматицького та його родину. Коли 
я запитав їх про Остапа Матіяша, вони підтвердили, що 
справді доводилося йому виконувати обов’язки секретаря 
сільради і що була цс порядна, поміркована людина. 
Директор Кульматицький згадував теж про болісну йому 
справу. Отож органи тодішньої української підпільної вла
ди не дозволяли йому видавати свідоцтв про закінчення 
7-го класу совітської школи. Жаль, бо опісля в людей не 
було ніяких документів про рівень їхньої освіти.
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зробити, щоб Івана вирвати з пропасних обіймів. 
Потрібні були свідки. Всі знали, однак ніхто не нава
жувався зробити перший крок.

Не витримав у безсиллі вчитель Славко Кульма- 
тицький. Не голосячи загалу про свої заходи, поволі 
вів справу. В його стратегії роль головного рятівного 
свідка мав зіграти саме Олекса Байляк -  слово якого 
важило у середовищі. Вчитель не підвівся у споді
ваннях. Під час судового розгляду мій брат свідчив, 
боронив Гринкевича спокійно, аргументовано, роз
судливо. За його словами, не було сумніву, що звину
вачення стимульоване низькими емоціями, сперте на 
особисту неприязнь, сфабриковане. Свідчив, видно, 
переконливо, і Микола Щербій, не знаходячи іншого 
вибору, признався у брехні. Суд визнав Івана невин
ним та випустив його з в’язниці. Борозна незгоди, 
ворогування між цими двома сусідами лишилася, 
однак, на всі дні пізніші.

Польським слідом

Таємниця пістолета, яка довела Олексу аж до суду, 
муляла надалі. Кортіло мені, вельми кортіло знати, 
чи лише оцю одну штуку зброї хтось приховав на 
околиці. Хлоп’яча цікавість нестримна, до того ж усе 
вказувало на те, що червона чума не тільки не збира
ється помирати, але й навіть не думає відходити. 
Мріялося мати щось під рукою.

Не скажу, що випадково мій погляд часто біг у бік 
двох бункерів на східному краї лісу Бавки. У першу 
світову війну саме тут стояла фронтова лінія. Яки
мось парадоксальним збігом обставин село оберну
лося в руїну, а фронтові бункери лишилися майже 
незнищені. Протягом десятиліть поросли вони гус
тою терниною. Хто не знав про це місце, не помічав 
бетонних споруд.
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Узимку з 1939 на 1940-й рік я принагідно заува
жив, що наш сусід Антон Федишин, комбатант від 
Пілсудського, кожного другого дня прямує в сторону 
військового цвинтаря, що ліг трішки вище бункерів. 
Скортіло піти сусідовим слідом. Було легко, бо на бі
лому снігу видно, як на долоні. На всяк випадок ска
зав, хоч досі не завжди це робив, братові:

-  Беру лещата і їду в сторону бункерів. Якби, ну, 
потреба -  смугу видно.

-  Мусиш?
-  Не мушу, але їду, -  відповів я, гальмуючи трем

тіння голосу.
Наклав лещата, перевірив, чи на сніжному покрива

лі є вже сусідові сліди та пустився не за ними, а шля
хом, що вів до криниці. Від неї до тернової гущі -  ру
кою подати. Ще на підході до криничного джерела 
помітив не один, а багато слідів. Придивився до них 
і без клопоту розпізнав сусідові. Чиї були інші? Серце 
застукало міцніше. «Видко, десь тут... Ну так, десь 
тут відбуваються зустрічі», -  зробив я висновок. Кого 
з ким? Ставало небезпечно. Пересторога нависла ви
разно. Я завернув.

Потреба знайти відповідь міцно втиснулася в мій 
розум. Озираючись у бік бункерів, я брів у здогади: 
«Можливо, там хтось принишк, приховався на певен 
час. А може, він не один, а більше їх? Поляки? Ма
буть, так. Не скажу нікому».

Говорити не говорив, але уява шукала близьких 
моєму здогадові фактів, пов’язувала колись бачене, 
чуте. Згадалося ось, що за санаційної Польщі в пору 
вакацій до польських сімей приїжджали рідні. До Пос- 
толовських навідувався зять -  людина військова, офі
цер кавалерії. Натомість у Домбровських часто бував 
офіцер авіяції. їхніх прізвищ я не знав, але обличчя 
мені добре запам’яталися. Постоловський займав 
тоді посаду директора школи у Павелчі. З приходом
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більшовиків він, як і багато інших, відсунувся у тінь 
життя села. Голосно заговорили про нього у лютому 
1940 року. НКВД заарештувало його за крадіж кол
госпного сіна. Хотів нагодувати корову.

З моментом арешту Постоловського наш сусід 
Федишин виразно принишк. Став прислужливим та 
добродійним. Живий детективний стимул уяви до
вів мене до запідозри, що у котромусь із бункерів 
могли приховуватися два відомі мені польські офі
цери -  кавалерист та пілот. Вони, довідавшись про 
пастку Постоловського, вирішили негайно покинути 
терен Павелча. Це згідно зі здоровим глуздом, бо 
ймовірною була загроза, що їхній приятель не стер
пить методів допиту НКВД і почне говорити, також 
про них. У такому висновку утверджував мене й той 
факт, що Антон Федишин припинив свої мандрівки 
до лісу.

Задумав я довести справу до фіналу. З’ясувати: 
мали чи не мали бункери останнім часом кватиран- 
тів? За всіма знаками мені здавалося, що тепер їх там 
немає. Вибравши догідну днину і пору, зібрався я у не
далеку, але повну емоцій дорогу. Біля криниці страх 
у мені був уже відчутно дужий. Ламав я його, поволі 
підходячи до чорного отвору в бетоні. Ніщо не 
діялося, ніякого звуку. Просунувся у нутро. У сірій 
темряві помічав усе виразно. Долівка була густо зас
телена соломою. На ній лежав за військовою звич
кою гарно складений коц. На ньому хтось поклав, 
немов на мить, пістолет. Я мимовільно з острахом 
розглянувся. Надалі тиша. Довкілля, тут і назовні, 
вказувало, що сюди давно уже ніхто не заглядав. 
Простягнув руку й обережно взяв пістолет. «Поль
ська 9-ка. Здається, Vis...» -  подумав і сховав здобич за 
пазуху.

Повертався я врівноваженим кроком, часто роз
глядаючись по околиці. Міцніло в мені рішення, що
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нікому, нікогісінькому ані словечком, ні натяком не 
скажу про мою знахідку. За воєнним правом, як ствер
див би мій брат Олекса, вона була вже моєю влас
ністю.

Йде на зміну

Загриміло. А потім удруге і втретє... Сипнуло ко
роткотривалим, але рясним дощем. За мить небо 
переливалося усіма кольорами веселки -  м ’яко, ла
гідно... Над світом стояла весна 1941 року. У десяти
класній школі в Павелчі добігав кінця рік навчальний. 
Ми, семикласники, склали уже всі іспити, знали свої 
оцінки та чекали свідоцтв. Поки нам їх вручили, 
до школи навідалися люди з району. Виявилося -  про
пагандисти, агітатори. Вправно в’язаним словом 
заохочували вступати до комсомолу. Пояснювали, 
що успішне продовжування нашого навчання і належ
ність до комсомолу йтимуть у парі.

Ось тобі й клопіт, і турбота. Усі ми добре знали, 
що пропозиція гостей -  це найзвичайніша вимога. 
Від її задовільнсння залежатиме наша дальша наука. 
Гнітючий настрій перебив Костянтин Салій -  колега 
з класу.

-  Чув ти, що наші німці вертають? -  спитав. -  
У селі знову з’явився Юрко Фредріх. Кажуть, що не 
лише він, що вони всі незабаром повернуться.

«Наші німці» означало колишніх мешканців Па- 
велча, які за радянсько-німецьким договором виїха
ли, а точніше були евакуйовані від нас на територію 
Німеччини12. Виїжджали недавно, більшість у 1940

12 Укладена 28.IX. 1939 р. Німеччиною та СРСР угода перед
бачала, серед іншого, евакуацію з українських земель -  ко
лишніх територій РП, що опинилися по східному боці кор
дону, -  німецького населення і водночас українців з німець
кої стрефи в СРСР. У Павелчі нікого нового не поселено.

74



році13. Поява Юрка викликала повсюдне зацікавлен
ня. Користувався нашою симпатією. Окрім того, що, 
як і всі тут німці, розмовляв у хаті рідною йому мо
вою, володів плавно польською, а в контактах з нами 
говорив, і то гарно, тільки по-українському.

З усіма новинами прийшов я додому. Батька 
зустрів на обійсті. Спершу розповів йому про те, що 
гнітило найбільше -  про візит партійних пропаган
дистів.

-  Мабуть, не буде вибору, -  бідкався я. -  Щоб вчи
тися далі, доведеться записатися до комсомолу. Це 
не мені, тату...

-  Не журися вже нині, -  заспокоював, як завжди, 
батько. -  Перед тобою ще цілі вакації, часу доволі, не 
треба з нічим поспішати. Після вакацій усе воно якось 
укладеться. Головне те, щоб ти міг далі вчитися. 
Подумаємо...

Коли до цих татових слів приєднався ще вуйко 
Олекса, я втихомирився. При нагоді пошукав відпо
віді і на друге питання: як міг так швидко після не
давнього виїзду повернутися домів Юрко Фредріх? 
Батько прийшов з підмогою:

-  Чув я про Юрка, чув уже раніше, що він повер
тається. Люди по різному це пояснюють, здогадують
ся. Ніхто з цього приводу не сумує, а навпаки -  бере
жуть усі надію, що йде на зміну. На яку? Цього до 
кінця я не знаю.

22 червня 1941 року над Станіславовом появилися 
перші німецькі літаки.

13 У нашому селі жило 5 німецьких родин і всі вони виїхали. 
Були це: дідич Станіслав Менцсль з дружиною і двома 
синами, вчитель Петро Цар з дружиною, Леопольд Фредріх 
з дружиною та дитям, Франц Фредріх з дружиною та Юрій 
Фредріх з батьком і сестрою.
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Дивізія

Тевтонська хода і дні мов сновидіння

Бачив та чув я, як твориться, як пливе історія. Її 
хвилі провалювалися наді мною, вливалися у мою 
дійсність. Котра з її хвиль у 1941 році, в пору зіткнен
ня двох імперій була найважливіша? Безсумнівно, та, 
яка вже у початкові години потрясла моєю сутністю, 
вдарила болем у кожен живий нерв мого тіла.

Перший день війни приніс Павелчу три смерті. 
Були вбиті уродженці та мешканці села: Микола 
Іванович Щербій -  рільник, Іван Олексійович Сас -  
швець та Олекса Панькович Когуч -  ветеринар. Так... 
Мій вуйко Олекса. Нема нічого небезпечнішого, ніж 
підступний ворог, але немає нічого отруйнішого від 
удаваного друга чи сусіда. Отруйнішого, бо він інколи 
приймає лице смерті. Ці зачуті десь у школі мото
рошні слова зрозумів я саме у цей страшний день. 
Зрозумів до краю повноти. По вінця болю.

Усе діялося на моїх очах. Розгорталося немов 
у неймовірному сні, в якому людина ніяк не може ви
зволитися з оков жахливого безсилля. Дорогою, якою 
я йшов, вуйко Олекса вів корову. У нашому напрямку 
хтось наближався на ровері. Впізнав я. Був це Іван 
Тачинський, по батькові Матвійович. На нашій висо
ті він простягнув руку, в якій тримав пістолет. Цілив 
у вуйка. Пролунав постріл. Куля пробила чоло. Вуйко 
затулив лице руками. Його тіло здригалося. Мучився.
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Довго мучився. А потім, немов вбираючи у себе зем
ну втому, поволі знесилювався. Врешті заспокоївся, 
затих...

Це, однак, не був сон, хоч безпорадність моя була 
мов сновидіння. Моя душа ридала всіма плачами. 
Хто ти: ти, котрий убиваєш? Ти, який перериваєш 
життя в найдобрішої серед добрих людини? Людини, 
слідом якої ти не годен ступати. Від кого ти, чий 
чорний, злочинний наказ виконуєш? Де шукати тебе? 
У кого про справедливість питати, коли навколо во
єнна смертоносна хуртовина? Моє серце ледве хли
пало...

Минатимуть роки, і я постійно буду питати: хто 
такий Тачинський? Іван, по батькові Матвійович, 
Тачинський. У згадуваній мною книжці про Павелчс 
є рядки, в яких мовиться, що вбивця мого вуйка, коли 
ходив до гімназії, був членом ОУН. Так написали 
у книжці! Потім він здався більшовикам і слід по 
ньому пропав. Його дальша доля лише у людських 
здогадах. Його постать у моїй живій пам’яті. 
Постать, що викликає найстрашніші почуття.

Відхід вуйка Олекси приголомшив мене до меж 
психічної витримки. Цс не тільки тому, що не стало 
особи, доброту, щирість, безкорисливість якої знали 
і цінували всі, хто з нею зустрічався. Це також тому, 
що обірвалася частка, ба суттєве джерело мого світо
бачення. Без вуйкового мислення, без розмов з ним 
не було б мене такого, яким я йшов у життя. Його 
смерть внесла цезуру в оцю мою ходу. Я вже не був 
16-літнім юнаком, який вірить світові. Я був моло
дим мужчиною, котрий від цього світу сподівається 
найгіршого, найстрашнішого. Зрілою людиною, що 
важить кожен наступний крок.

Ледь кілька днів пройшло від пори, коли земля 
прийняла вуйка, як нагрянула на нас наступна, на ва
гу історії, вістка. У Львові ЗО червня проголошено
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Самостійну Україну. Прем’єром уряду став Ярослав 
Стецько. Раділи наші люди. Якимсь вітерцем оця 
радість торкнулася й мене. Торкнулася і розвіялася. 
Я вже у справедливість світу не вірив. Недовго дове
лося чекати виправдання моєму невірству. Ще вістка 
про Самостійну не до всіх українців як слід долинула, 
коли німці заарештували і Ярослава Стецька, і членів 
уряду, котрі не встигли приховатися. Німці були у по
гоні за українськими політиками, найвиднішими 
людьми визвольного руху, українською інтеліген
цією. Арештували повсюдно. За тюремною брамою 
опинився Степан Бандера. ОУН пішла знову у під
пілля.

Поволі, зате послідовно почав наростати опір оку
пантові. Новому, наступному окупантові, який ще не
давно до його приходу в наш край трактувався ба
гатьма українськими прихильниками, глашатаями 
державотворчої ідеї союзником. А коли вже й не со
юзником, то напевно силою, що може посприяти виз
вольному українському змагові. Тим часом вектори 
оцієї сили обернулися проти українських сподівань. 
Окупант не тільки давив паростки українського від
родження, але й нищив живу субстанцію народу. Гра
бував усе, чого лиш йому забажалося. Також україн
ську землю. Початкове здивування, опісля шок та 
страх переоформлюватися в людей у протест, інколи 
мовчазний, а далі у злість. Гіркотну чашу доповнила 
природа. Погода не посприяла плодам. Після більшо
вицької окупації харчових запасів у сільських хатах не 
було. Голод зазирнув людям у вічі.

Я чув, тілесно й душевно відчував якусь незбаг
ненну загрозу мені. Здавалося, що сили в навколиш
ньому хаосі, панівна несправедливість намагаються 
поглинути мене. «Пішов би світ за очі», -  думалося 
інколи. Дійсність таки змушувала бути в ній. Ба, ви
магала станути на прю з нею. Самому? А коли ні, то
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з ким ідентифікуватися? Друге питання мало в мене 
одну відповідь. Відповідь, що бралася з основ досвіду 
моєї ледь кільканадцяти літньої дороги. Все було 
ясне: стояти за українське, за своє, за рідне -  чисте, 
зрозуміле, без зрадництва, підступу, торгування 
ідеєю і серцями. Я сподівався, був навіть упевнений, 
що є люди мисленням подібні до мене. Де їх шукати, 
де знайти формації, котрі таких як я приймають, 
з’єднують в одне? Де їх шукати?

Поки дійшов я до розв’язки дилеми, почув знову 
голос батька. Придивлявся до мене, спостерігав моє 
з самим собою змагання. Запідозрював теж напевно, 
а може й знав, що є в мене зброя. Брав до уваги, побо
ювався, що після втрати вуйка я можу наважитися на 
вчинок, наслідки якого годі передбачити. Знайшов 
вирішення. Котроїсь днини озвався:

-  Візьмемо, сину, трохи матеріялу на вбрання 
і поїдемо поміняти його на збіжжя, на зерно.

У татовому голосі не було тону наказу. Слова зву
чали як лагідна пропозиція. Не здалася вона мені 
дивною. В минулому в такі подорожі ми з батьком 
часто подавалися. Відчував я водночас, що тепер, од
наче, йшлося про щось інше, ніж тільки про сам обмін 
товаром. Батько користувався мандрівкою як наго
дою вивести мене з села, вирвати з дійсности, яка на
валилася на мене мов камінь.

На цей раз ми поїхали до Снятина. З придбаним 
зерном тато повернувся домів. Я зостався в Устю над 
Прутом. Куток у своїй хаті дала мені родина Степана 
Гордійчука. Батько навідувався до мене вельми час
то. Придивлявся, розповідав про сімейні будні, про 
події в рідному селі. Мало було радости в його розпо
відях. Дедалі важчали питання про день завтрашній.

-  Багато я бачив у своєму житті, -  говорив бать
ко. -  Багато правд, яких ніхто не заперечить, пізнав я. 
Одною з таких правд є та, яка скрізь і завжди на
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українцях підтверджується. Підтверджується страш
но, трагічно, у терпінні. А правда ця говорить, що 
немає доброго окупанта. Жоден окупант не сприяє 
народові, що його він поневолив. Єдина наша доро
га -  це дорога до самостійности.

Хто вдома, кого у Райх, кому у підпілля

Бідкався мій розумний тато тим, що нема вже й чо
го на збіжжя міняти, що й самого зерна повсюдно не 
стачає. Німці наклали на селян великі зернові кон
тингенти. Нишпорять по обійстях, забирають навіть 
жорна. Ловлять людей.

Слухав я, слухали й мої нові друзі, з якими я по
знайомився саме в Устю. Були це в основному учні, 
тобто, як тоді казали, -  студенти гімназії та торго
вельної школи. Нашому заприязненню посприяла теж 
алгебра, геометрія й частково тригонометрія. Так скла
лося, що мої вчителі у Павелчі навчили мене чимало 
з оцих предметів. Мої знання виявилися настільки 
багатими, що тепер міг я ними ділитися з новими 
знайомими. Спільно розв’язали ми не одну задачу.

Хлопці цікавилися не лише школою. У довгих роз
мовах з ними я довідувався, що майже кожен із них на
лежить до ОУН(б) або ОУН(м). Пропонували й мені 
приєднатися до них, стати членом організації. Чи це 
мало бути оте місце, якого я шукав, гурт людей, 
з яким я міг би до повноти ідентифікуватися? Може. 
Питав я тоді, настирливо питав в одних і других: 
чому вони, коли за одну спільну і єдину у всіх нас 
Самостійну Україну борються, чому діляться? Мені 
було дивно. Навіщо дві організації? Чи не краще 
з’єднати силу і пліч-о-пліч під розумним проводом 
іти до одної мети? Є ж пора війни, немає часу на роз
поділи. Хлопці не знаходили відповіді. А я не вирі
шив, ніколи вже не вирішу стати членом котроїсь із
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цих організацій. Звичайно, я лишився приятелем 
студентів з Устя.

Минали дні, місяці, а мені щастя сприяло. Кажу 
щастя, бо справді якось удавалося обминати оку
пантське око, і що істотніше -  його руки. Не всім па- 
велчанам, одначе, щастило. Людиноловну акцію, що 
охопила майже всю Україну, особливо міцно відчуло 
саме моє село. Ловили тут молодих, часто ще дітей, 
і старших, та, не дозволивши попрощатися з рід
ними, везли на примусові роботи до Німеччини. 
Куди? Ніхто не знав. Тим глибшою була розпач. ОУН 
закликала не давати схопити себе. Як? Гадаю, що 
конкретних вказівок шукали й самі автори закликів. 
Чи знаходили? Чи можна було всьому народові ради
ти кудись утекти, десь приховатися? Ситуація здава
лася безвихідною.

З Павелча вивозили масово. За нашвидкуруч зібра
ними у 1944 році, отож знову в пору більшовицького 
окупанта, архівними даними, лише протягом кілька
надцяти місяців 1942-1943 років до Німеччини повез
ли сто павелчан. Промовистим є оцей мовчазний та 
неповний список прізвищ і дат.

№ Прізвище, ім’я та ім’я по батькові Рік нар. Час вивозу
і 2 3 4
1 Андрусишин Іван Іванович 1922 20.05.1943
2 Байляк Олексій Дмитрович 1923 20.05.1942
3 Боднар Михайло Васильович 1919 20.05.1942
4 Боднар Ярослав Олексійович 1919 17.05.1942
5 Боднарчук Анна Микитівна 1922 18.05.1942
6 Боднарчук Іван Васильович 1923 18.05.1942
7 Боднарчук Микита Олексійович 1922 16.05.1943
8 Боднарчук Осип Васильович 1926 20.05.1942
9 Брачковський Антін Олексійович 1924 20.05.1943

10 Бурима Дмитро Григорович 1907 19.05.1942
11 Григораш Юстина Михайлівна 1923 17.05.1943
12 Дудик Василь Михайлович 1911 20.05.1945
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13 Дутка Меланія Микитівна 1928 20.05.1942
14 Заєць Данило Павлович 1925 19.05.1942
15 Заєць Розалія Іванівна 1925 17.05.1942
16 Заславська Софія Онуфріївна 1923 16.05.1943
17 Зборовська Варвара Степанівна 1923 20.05.1942
18 Калиш Євстах Дмитрович 1922 20.05.1943
19 Когуч Анна Семенівна 1925 15.05.1942
20 Когуч Володимир Михайлович 1917 20.05.1943
21 Когуч Микола Михайлович 1910 20.05.1943
22 Когуч Степан Іванович 1925 20.05.1943
23 Когуч Степанія Матвіївна 1922 16.05.1943
24 Когуч Юрій Іванович 1921 20.05.1943
25 Когуч Ярослав Іванович 1925 15.05.1942
26 Коник Марія Андріївна 1925 20.05.1943
27 Маланюк Марія Василівна 1927 19.05.1943
28 Матіяш Доня 1917 20.05.1942
29 Матіяш Іван Антонович 1922 18.05.1942
ЗО Матіяш Степанія Олексіївна 1925 20.05.1942
31 Мачкур Панько Іванович 1921 15.05.1942
32 Мельникович Василь Федорович 1919 20.05.1942
33 Мельникович Ганна Григорівна 1925 19.05.1942
34 Мельникович Михайло Федорович 1926 20.05.1942
35 Модлінська Стефанія Олексіївна 1923 17.05.1943
36 Модлінський Микола Степанович 1921 20.05.1943
37 Пицко Розалія Іванівна 1925 20.05.1943
38 Попадинець Андрій Дмитрович 1905 20.05.1943
39 Попадинець Антін Іванович 1904 15.05.1942
40 Попадинець Дмитро Петрович 1911 20.05.1943
41 Попадинець Доня Михайлівна 1920 15.05.1942
42 Попадинець Емілія Дмитрівна 1923 20.05.1943
43 Попадинець Євгенія Григорівна 1928 18.05.1943
44 Попадинець Євстах Онуфрійович 1923 17.05.1943
45 Попадинець Зиновій Дмитрович 1922 17.05.1942
46 Попадинець Йосип Олексентович 1924 20.05.1942
47 Попадинець Костянтин Онуфрійович 1921 20.05.1942
48 Попадинець Марія Іванівна 1923 20.05.1942
49 Попадинець Марія Матвіївна 1917 18.05.1942
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50 Попадинець Марія Петрівна 1926 19.05.1942
51 Попадинець Марія Семенівна 1924 16.05.1943
52 Попадинець Онуфрій Юрійович 1921 18.05.1942
53 Попадинець Петро Михайлович 1925 20.05.1942
54 Попадинець Роман Васильович 1925 15.05.1942
55 Попадинець Семен Матвійович 1911 18.05.1942
56 Попадинець Софія Юріївна 1923 18.05.1942
57 Попадинець Степанія Григорівна 1921 19.05.1943
58 Попадинець Степанія Миколаївна 1927 20.05.1942
59 Попадинець Степанія Онуфріївна 1923 16.05.1943
60 Попадинець Текля Василівна 18.05.1942
61 Попадинець Юлія Михайлівна 1922 15.05.1942
62 Попадинець Юрій Михайлович 1928 15.05.1942
63 Ребрик Анастасія Василівна 1920 17.05.1943
64 Ребрик Борис Васильович 1923 17.05.1943
65 Ребрик Петро Дмитрович 1923 17.05.1942
66 Саветчук Анастасія Петрівна 1895 15.05.1942
67 Салій Емілія Степанівна 1926 20.05.1943
68 Салій Іван Миколайович 1922 20.05.1943
69 Салій Ілля Миколайович 1924 20.05.1943
70 Салій Орина Олексіївна 1926 16.05.1943
71 Сас Антін Антонович 1922 15.05.1942
72 Сас Доня Антонівна 1929 17.05.1942
73 Сас Михайло Захарович 1923 20.05.1942
74 Сас Осип Семенович 1928 20.05.1942
75 Сас Петро Семенович 1922 20.05.1942
76 Сас Степан Антонович 1927 ?
77 Синиіпин Анастасія Михайлівна 1925 15.05.1942
78 Синишин Богдан Семенович 1924 19.05.1942
79 Синишин Федір Степанович 1907 17.05.1942
80 Синишин Ярослав Семенович 1927 19.05.1942
81 Соколан Ярослава Василівна 1921 20.05.1943
82 Стасинець Василь Несторович 1921 17.05.1942
83 Стасинець Євгенія Дмитрівна 1920 17.05.1942
84 Табачин Антін Миколайович 1922 17.05.1942
85 Табачин Дмитро Миколайович 1925 17.05.1942
86 Табачин Євгенія Миколаївна 1927 17.05.1942
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87 Табачин Ярослав Васильович 1926 17.05.1942
88 Тачинський Михайло Васильович 1923 17.05.1942
89 Тачинська Степанія Василівна 1921 17.05.1942
90 Федишин Софія Миколаївна 1924 19.05.1942
91 Форгач Катерина Петрівна 1919 19.05.1942
92 Форгач Ксеня Петрівна 1924 19.05.1942
93 Форгач Микола Петрович 1925 19.05.1942
94 Шкляр Гаврило Юрійович 1921 20.05.1943
95 Щербій Антін Антонович 1927 18.05.1943
96 Щербій Євстахій Олексійович 1924 16.05.1943
97 Щербій Орина Василівна 1923 18.05.1943
98 Щербій Софія Дмитрівна 1923 18.05.1943
99 Щербій Трофим Пилипович 1922 18.05.1943

100 Щербій Христина Василівна 1924 20.05.1943

Спливав час, і крізь відстані, з далекого далека во
ни озивалися. Надходили листи. Рідні жадібно вчиту
валися у кожне слово. Писали про тяжку, виснажли
ву працю, про страх, який з’являвся з кожним нальо
том американської авіяції на німецькі міста, про тугу 
і турботу про близьких на рідній землі. Повідомляли 
теж про арешти серед вивезених українців.

Ув’язнили й мого брата Олексу. Він був одним 
із перших павслчан, кого у травні 1942 року вивезли 
на примусові роботи. У Німеччині став жертвою 
аліянтської воєнної гри. Зрештою, не тільки він один. 
Отож американці скидали на німецьку землю не 
лише бомби, але й розмаїтого роду друковані матс- 
ріяли. Один з них, що злітав з неба тисячами, опису
вався як Bezugschein, тобто ордер, документ на отри
мання якогось товару. Фальшиві ордери сіяли за
колот на німецькому чимраз більше виснаженому 
ринку. Тому й того, у кого їх знайдено, суворо карали. 
Покарання не обминуло й Олекси. Не це, однак, було 
найосновніше. Розум груз у непевність, боявся часу, 
що надходив.
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У слушний час за батьковим словом

У Карпатах і Чорному Лісі під цю пору великою 
силою засіла більшовицька партизанка. Її регулярні, 
ведені добре вишколеними і фанатично відданими 
Московській імперії військовиками, партапратника- 
ми та енкаведистами загони діяли нещадно. Вини
щували все, в чому добачали загрозу імперії. Однією 
з таких найгрізніших для неї загроз був український 
патріотичний визвольний рух. Отож для українців 
ковпаківці становили не меншу небезпеку, ніж сили 
Гітлерового порядку. Ліс став для павелчан грізним. 
Натомість у самому Павелчі, як і в інших селах, па
нувало й острах, репресії сіяло ґестапо. Здавалося, 
що й годі мріяти про організування самозахисних 
українських з’єднань. А все-таки...

Від осени 1942 року до Павелча почали напливати 
вістки про дії окремих бойових українських відділів. 
Дії самооборонні, спрямовані проти німецького оку
панта, жорстокого більшовицького підпілля, поль
ських служб на німецьких послугах, насамперед полі
ції. Хтось цим усім керував, поволі об’єднував окре
мі збройні частини. Щораз надійніше мовилося про 
формовану Українську Повстанську Армію. Надійні
ше, бо ідея Незалежної знову росла в силу, набувала 
обрисів реальної перспективи. Силі оцій потрібні бу
ли люди, насамперед молоді, котрі після доброго 
вишколу творили б армію, готову і спроможну пере
магати в кожному бою. Такі люди, поки що готові 
серцем, у моєму селі були.

Для павелчанської молоді настали дні потайки 
ведених розмов та палких дискусій. Іскрою для них 
ставала кожна нова вістка. Звучали великі слова, які 
тоді здавалися нам звичайними, непідмінимими. 
Слова хоча б такі: «Щоб здобути волю Україні -  
у слушний час мусимо бути готові взятися за зброю.
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А чи не тепер є оцей слушний час? Нам не треба 
універсалів. Нам потрібна добре вишколена та дис
циплінована армія, щоб могли ми здійснити прагнен
ня поколінь -  бути вільними на власній землі».

Хто це говорив? Не згадаю нині: може, мій най
ближчий друг, може, я, а може, ми всі повторювали? 
Не важливо хто. Суттєвішим для мене було те, що 
доріс я і мої ровесники до розуміння батькового вчен
ня: «Кожен дорослий українець повинен оволодіти 
військовим ремеслом. Оволодіти добре, коли вже не 
досконало. Коли не буде готовности, знову не встиг
немо...» Так, доросли ми, але не були впевнені в тому, 
чи оця готовність у вишколі вже у нас є чи ще її не
має. А коли ні, тоді де місце вишколу знаходити? 
Дехто зі старших з-посеред нас ішов шукати відповіді 
просто в ряди УПА.

Я, чуючи весь час голос батька, ще чекав. Чекав до 
пори, коли нагрянула, зачепила мене і понесла нас
тупна хвиля великої історії. Отож у котрийсь із вес
няних днів, мабуть, травневих 1943 року, до наших 
вух, пильно налаштованих на інформацію, долинула 
дивна-предивна відомість: при німецькій армії бу
дуть творитися формації, легіони, складені з добро
вольців від окремих східних народів. Мав бути теж, 
як тоді казали, легіон український. Німці зобов’язува
лися забезпечити всім необхідним, також кадровою 
силою, підготовчий вишкільний етап.

Відомість здавалася майже неймовірною не тіль
ки тому, що після розгрому в середині 1941 року львів
ської зав’язі Незалежної України більшість укра
їнських формувань та організацій, серед яких насам
перед ОУН, повела відкриту боротьбу з західним оку
пантом. Здавалася такою також тому, що досі Гітлер 
і чути не хотів про можливість існування військових 
союзницьких одиниць, формованих із воїнів націй за
гарбуваних та окупованих ним територій. Не допус
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кав і гадки про те, що одиниці такі могли б мати полі
тичне, а тим паче визвольне спрямування. Своєю здо
биччю не думав ділитися ні з ким, а зокрема та особ
ливо з українцями. Підкреслював та наголошував це 
неодноразово, навіть після сталінградського погро
му. Вів терор і грабіжництво. Звідкіля тоді така рап
това зміна у його мисленні? Йшли чутки, що органі
зація національних відділів проводиться без фюреро- 
вого відома, а принаймні без повідомлення його про 
характер цих одиниць.

Ще й досі історики задумуються над тим, хто пер
ший -  українська чи німецька сторони -  виступив 
із проектом утворення такої української формації14. 
Здається, а навіть можна бути впевненим, що з одно
го і другого боку переміг прагматизм. Німці після 
чимраз частіших і дедалі більших поразок на східно
му фронті наполегливо розглядалися за підмогою. 
Щоб її отримати, мусили поміняти політику відносно 
підкорених народів. П ам’ятаю їхні лозунги про «Нову 
Європу», про спільну боротьбу проти комунізму. 
Українські політики й стратеги, добачаючи все 
реальнішу перспективу краху німецької експансії, 
подумали про віднайдення у цій перспективі певного 
шансу для ідеї незалежности. Шансу на утворення 
добре підготовлених, по-сучасному вишколених укра
їнських полків, які спільно з УПА могли б протисто
яти кожному ворогові вільної України.

Ми, молоді хлопці, вірили в той час, що обраний 
шлях -  правильний. Що хоч у кожного з нас своя тер
ниста життєва дорога, але об’єднані великою лю
бов’ю до України, зможемо дійти до омріяної мсти. 
Такі голосні тоді кличі, як «Визволити український 
народ з вікової неволі», «Здобути Українську Самос

14 Див. теж: Иуягагсі Тоггескі, Роїасу і икгаіпсу.., \Varszawa 
1993, 8. 245.
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тійну, від нікого Незалежну Державу», «В своїй ха
ті своя правда і сила, і воля», зігрівали наші розуми 
й серця. І ми вступали до новоорганізованих відділів.

Літописці й свідки тодішніх днів відзначили, що 
З червня 1943 року німці повідомили, що на перших 
списках добровольців до легіону «Галичина» було 80 
тис. прізвищ. Прийнято 50 тис. чоловік. Перед відбір
ною комісією стануло їх 42 тис., закваліфікували 27 
тис., прийняли 19 тис., з-посеред яких до вишколу 
зголосилося 13,2 тис., а вишколом охопили 11,6 тис.15 
Усіх новобранців розподілили на 5 полків -  від 4 до 8. 
Спершу мали вони характер поліційних формацій. 
Полки 4, 5, та 8 проходили вишкіл на території Ні
меччини (зокрема на Помор’ї на околицях Ґдині), на
томість 6 і 7 -  у Франції. Окрему гренадерську гру
пу підготовляли у таборі в Гайделяґері (Пустковє 
біля Дембиці). Селективно підібрану групу близько 
1,5 тис. чоловік охоплено прискореним підофіцер- 
ським та офіцерським вишколом. Проходив він на 
Помор’ї, біля Равіча у Великопольщі, в Райху, Нідер
ландах, у протектораті Чехії та Моравії, та малою 
групою у Франції16. Працею над формуванням дивізії 
на початку керував генерал-майор Шіманн, а опісля 
генерал Фріц Фрайтаґ. Шефом штабу дивізії став 
майор артилерії Вольф-Дітріх Гайке. Про Фрайтаґа 
йшли чутки, що ставиться він до українців недовірли
во, з підозрою. На відповідальних командирських 
постах українців було обмаль. Не думаю, що впли
вала на це лише скупість української офіцерської та 
підофіцерської кадри.

15 Вольф-Дітріх Гайке, Українська Дивізія «Галичина». Істо
рія формування і бойових дій у  1943-1944 роках, Торонто- 
Париж-Мюнхен 1970, с. 24. Рішення про офіційне утворення 
української формації з окресленням «дивізія» було прийня
те 20. VII. 1943 р.
16 Там же, с. 32-33 і далі.
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Пишу це з відстані часу, насичений знанням також 
тих фактів, які мали щойно статися. Тоді ж душа моя 
немов наново пробуджувалася та звучала у тогочас
них тонах і барвах годин, днів, тижнів. Тонах пори 
весни і літа 1943 року.

«Галичина» у Ґдині: 
німецький ордунґ й українська мета

Над містом підіймалася пилюка. Густо застеляла 
вулиці, втискалася у кожну щілину, лягала й на людей. 
Зрита земля, руїни і згарища будинків смерділи поро
хом, газом, недогарками. У другий день після приїзду 
новобранців у Дивізію «Галичина» американські літа
ки збомбили Ґдиню. Дивізійників повели очищувати 
вулиці міста від щебеню з розбитих будівель.

Орлово (Адлергорст) неподалік від Ґдині, а також 
Ґданськ (Данціґ) і Торунь обрано місцями, де мав 
проходити вишкіл 5 полку «Галичини». В Орлові вій
ськової готовности мав набиратися 3 батальйон 5 пол
ку, до складу якого входили 9, 10 й 11 сотні та чота 
саперів. У складі 3 батальйону була теж важка сотня, 
вишкіл якої проводився у Ґданську та в Торуні.

Рекрути з’їжджалися двома групами. Перша при
їхала у червні, друга -  в липні 1943 року. Я був серед 
оцих перших. Майже три тижні працювала наша час
тина над упорядковуванням, прибиранням поруйно
ваної Ґдині. Назвати це військовим вишколом -  годі. 
Швидке й послідовне наводження організаційного 
ладу почалося з приїздом останніх, сюди призначених 
новобранців.

Усіх розмістили у військових кошарах, чи по-іншо- 
му -  казармах, що прилягли до лісу на окраїнах міс
течка Орлова. Кожен отримав належну йому уніфор
му, необхідне рекрутові для прожитку та вишколу ос
нащення. Оформлювалися сотні батальйону, а в них
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чоти та рої. За окремими засадами трактувалася са- 
перська чота. Мене приділили у 1 рій 2 чоти 10 сотні.

Водночас із ладнанням структур уводився режим 
вишколу. Темп, ритм і способи ведення, які йому при
думали, були для більшости з нас невідомими, нес
подіваними інколи навіть для тих, кому військове 
ремесло чужим уже не здавалося. Всі інструктори 
були німцями, хоч декотрі з них час від часу говорили 
по-словацькому. Німецька мова звучала не лише у ко
мандах, але й під час теоретичних та найосновні- 
ших -  практичних занять і вправ. Звучала в усій її ко
лоритності, також у принизливих часто вульгариз
мах. Строга дисципліна, доведена до краю фізичної 
та психічної витримки людини, поєднувалася з нещад
ною вимогливістю інструкторів. Працювали посиле
но, інтенсивно, ніби поспішаючи в якомусь шалено
му перегоні. Немов уже за день-два ми мали б піти 
у бій.

Були хвилини, коли моє 18-літнє серце починало 
протестувати. Однак розум підіймався над виснаже
ним тілом і нагадував, задля чого я тут. У голові ка- 
латалося батькове: «Коли не буде готовности, знову 
не встигнемо...» Одного не можна було заперечити, 
відмовити моїм вимогливим наставникам: великої, 
інколи перфекційної фаховости у ремеслі, якого вони 
нас навчали. У воєнному ділі. А може, воно й справді 
уже завтра доведеться вступити у бій?

Питали ми так до січня 1944 року. В розгоні зими 
нам заявили, що вишкіл закінчився. Третій батальйон 
привели до стану гострої готовности. Наприкінці 
січня сотні, у повному вояцькому лаштунку, зайняли 
місця у вагонах. Ешелони рушили в дорогу. Куди? 
В кожному з нас билося це коротке слово зі знаком 
питання. Але ніхто ні в кого ні про що не питав. Коли 
б зверхники хотіли, самі сказали б. Транспорт брів на 
південний схід. На шляху поїзд кілька разів зупинявся.

90



Здогадувалися ми, що до ешелону приєднуються ще 
якісь військові частини: може, з нашого 5 полку, мо
же, з інших полків Дивізії.

На княжу, на Данилову землю

Вагони докотилися до Білої Підляської. Ми знову 
були на своїй землі. Проголосили кількатижневу сто
янку. Місцевість обрали на місце реорганізації 10 сот
ні. Чекала на нас несподіванка. Старшин та підстар- 
шин, які в пору вишколу поводилися з нами бруталь
но, вивели зі складу сотні. Здавалося нам, що не тіль
ки поведінка була причиною їхнього відходу. Декотрі 
з-посеред них виразно почувалися незручно на чужій 
території, в гущі українських вояків. Можливо, почут
тя вини викликало боязнь лишатися в сотні на землі, 
насиченій різними партизанськими формаціями. 
Заіскрилась надія, що, може, врешті у наші зв’язки 
з командуванням увійде українська мова. Сподівання 
виявилися надто оптимістичними. Чотовими та їхні
ми заступниками все одно залишилися німці. Надій
ніше стало на рівні роїв. їхніми командуючими приз
начено рядових українців, що військову підготовку 
закінчили з найкращими результатами.

Зміни, дальші зміни в старшинському і підстар- 
шинському корпусі були необхідними ще з одного, 
щонайменше, приводу. Може, не всі, але напевно біль
шість із нас усвідомлювала його доглибно. Отож Ди
візія входила на територію, де в українських місце
востях терор сіяли польські банди, які часто називали 
себе партизанськими відділами. З завзяттям продов
жували на Холмщині і Південному Підляшші пацифі- 
каційні акції урядів довоєнної Польщі. Перед війною 
поліцейські та військові загони у білий день на очах 
народу десятками і сотнями руйнували церкви, били 
й арештували людей. Тепер під покривалом темені
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банди налітали на ці ж села, палили їх, завдавали 
мешканцям страшних мук, убивали. Гинули прості 
люди, діти, інтелігенція, серед якої було чимало 
священиків17. Мета постійно була одна: елімінувати 
український етнос у його прадідівському краю, на 
землі князів Романа і Данила, землі, де Свята Гора
і Чудотворна Холмська Ікона Богородиці. Прагнули 
знищити Церкву, якій народ цей був вірним уже ти
сячу років. Хто міг тут боронити українських людей, 
приносити їм полегшу?

Я не сумнівався: оцим кимось повинні бути також 
відділи, в яких доводилось мені служити. Вони та 
сотні повстанців УПА. Необхідною була їхня взаємо
дія. Без змін у старшинському корпусі Дивізії, який 
завданням над завданнями ставив би захист укра
їнської національної субстанції, така взаємодія не 
лише ускладнювалася, але й набувала кшталту за
плутаної проблеми. Так я думав, так думали най
ближчі друзі, коли у зимові ночі 1944 року в Білій Під- 
ляській дивилися, як темний обрій набухає заграва
ми, вогнями палаючих українських хат, садиб, сіл. 
Дивилися і поринали у злість та болісне безсилля. 
А люди чекали порятунку...

Поляка вогненне «слово» в українських селах

Зима увійшла в зенітну пору. Наш батальйон пе
ремістили з Білої Підляської до Грубсшсва на Холм- 
щині. На певен час дивізійників розмістили і заква-

17 Пам’ять про декотрих із них збережена нині також актом 
канонізації. 8 червня 2003 р. у Холмі відбулися канонізацій- 
ні урочистості, під час яких прославлено приєднаних Пра
вославною Церквою у Польщі до лику Святих Холмських 
і Підляських Мучеників та проголошено Собор цих Святих. 
Усі вони загинули мученицькою смертю саме в пору, про 
яку тут мовиться.
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тирували у військових казармах. Заграви, які ще вчора 
бачили ми здалеку, спалахували тепер на корот
ких відстанях, перед нашими очами.

Минуло кілька днів і воїнам дозволили піти 
ввечері на коротко в місто. Це задля ознайомлення, 
як казали, з тереном, з обставинами, з наявною ситу
ацією, задля побесідування, коли змога, з людьми. 
Дозволили взяти коротку зброю. Рекомендували не 
ходити поосібку. Перестороги викликали у декого 
стриманість, тому й тих, хто вирішив піти, не було 
багато.

У Грубешеві сотням визначено місця, в які мають 
переміститися і зайняти позиції. 10 сотню розподі
лили на три групи. 1 чота мала зостатися у Грубешеві,
2 чоті приділили бункери над Бугом неподалік села 
Пісочного, 3 чоті і чоті саперів визначили біля села 
Шихторі. Наполягали, щоб якнайшвидше осягнули ми 
готовність і чимдуж вирушили маршрутом до означе
них місць.

Розчленування сотень не порадувало ані мене, ані 
нікого з тих, із ким доводилося мені розмовляти. Не 
потрібно було великої кмітливости, щоб дійти вис
новку, що за умови такого розсіяння ми не становили 
серйозної бойової одиниці. Нашого невдоволення 
ми, українці, не приховували. Сумнівами намагалися 
ми обережно поділитися з командиром нашої чоти. 
Був ним німець Польнер. Виявив щирість.

-  І я теж цим невдоволений, -  відповідав. -  Але 
ми при війську і наказ є наказом. А по-друге, нашим 
теперішнім завданням є довести бункери до вжитку, 
а не воювати. І цього ми будемо дотримуватися.

До нових місць ми вирушили на початку березня. 
Пісочне, Шихторі та Голуб’є -  села, до яких ми пря
мували, -  розмістилися над Бугом, близько одне до 
одного. Водії вантажних машин, на яких ми, та наш 
воєнний лаштунок, обирали шлях найменш лісистий,
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головні дороги. У селі Мірче -  зупинка. Тут чекали 
нас підводи. Навантажені нашими наплечниками, 
амуніцією, харчовими запасами та всіляким вояць
ким і робочим багажем, одна за одною поволі ви
рушили в бік села Крилів над Бугом. Ми за ними 
у стрілецькому рядку. Звичайно, колона просувалася 
при всіх засадах обережности -  з авангардом та ар’єр
гардом, тобто з попереднім і тиловим забезпечен
ням. Без пригод, хоча втомлені, добилися ми до 
Крилова. Без пригод?

Справді, годі віднайти відповідне слово, щоб наз
вати те, що ми побачили у дорозі. Попелища по укра
їнських селах документували трагедію, яка недавно 
тут сталася. Яким же озвірінням мусили сповнитися 
люди з польських бандитських загонів, щоб трупом 
безвинних, мирних людей застеляти землю? Яким? 
Потім у рапорти, звіти, хроніки своїх дій записувати
муть вони такі злочини, як геройські подвиги на їхніх 
партизанських стежках. Ті з українських селян, кот
рим пощастило вберегтися від оцих подвигів, повер
талися потайки з лісів, з інших сіл, щоб віднайти і взя
ти дещо з того, що не до тла згоріло, чого злочинці не 
пограбували. Слухали ми жахом і розпачем скованих 
наших людей1,4. Слухали і закипали.

У Крилові чекала нас несподіванка. Точніше -  по
граничники, що кватирували в селі. Що робили люди 
пограничних служб у місці, де останнім разом між
народний кордон -  німецько-совітський -  проходив

18 За звітом окружного на цій території провідника «Жена» 
назву лиш горстку прикладів погромів, заподіяних поль
ською партизанкою в українських селах: 26 травня 1943 р. 
спалили вони села Стрільці, Тухані, 22 жовтня 1943 р. село 
Мірче, 24 жовтня 1943 р. село Молодятичі, 8 березня 1944 р. 
Пригоріле, в один день 10 березня 1944 р. села Шиховичі -  
замордували 140 українців, Сагринь -  зам. 815, Модринь -  75, 
Ласків -  250, Теребінь -  15, Турковичі -  17, Андриївку -  24, 
М’ягке -  54, Бересть -  160, Верешин -  37, Малків, Стри-
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Бугом у 1939-1941 роках? Хто, чому і з якими завдан
нями тримав їх тут? Тримав на території, густо на
сиченій польською партизанкою, бандами. Питання 
залишалися відкритими, хоча швидко зорієнтувалися 
ми, що вони фольксдойчери. Німецькою та поль
ською мовами користувалися плавно, з багатою лек
сикою. Нашої появи у селі, виявилося, вони абсолют
но не сподівалися. Не приховували теж свого нер
возно виявленого прагнення, щоб ми якнайшвидше 
вийшли з Крилова. Водночас теж не могли стримати 
нахабної цікавости, допитуючись про те, куди пря
муємо. Звичайно, не довідалися, оскільки військова 
таємниця нікому з нас не була чужою. З села вийшли 
ми, однак, швидко, насамперед тому, щоб до місця 
нашої нічної зупинки дійти ще за дня.

Маршрутом уздовж Бугу минули ми місцевість 
Пригоріле і звідси коротким уже шляхом дійшли до 
Голуб’я. Це наскрізь українське на Холмщині село. 
Колона не поспішала. Поволі минали ми хату за ха
тою, розмовляли, знайомилися з мешканцями, слуха
ли їхніх інформацій про ситуацію на довколишній 
території. Врешті відділ пристанув біля будинків 
колишньої ґуральні. Треба було прийняти рішення: 
вирушаємо чи ні на прикінцевий етап нашої мандрів
ки -  до Пісочного? Впритул до цього села над Бугом 
вросли у землю бункери, у яких ми повинні були 
закватирувати, а опісля розбудувати та довести їх до 
такого ладу, щоб стали вони вигідними оборонни

жівець, Маличі, Ріплин, 11 березня 1944 р. кол. Модрин ці, 
19 березня 1944 р. Масловичі, Міняни, Козодави, Тихобіж, 
Сліпче, Космів, Жабче, Потуржин, Ощів, Хорощиці, 21 
березня 1944 р. Витків, 22 березня 1944 р. Смоличів, 2 квітня 
1944 р. Василів, Радостів, Новосілки, 8 квітня 1944 р. Крилів. 
Села вибрані насамперед з території Грубешівщини. У звіті, 
датованому 5 травня 1944 р., провідник «Жен» подає лише 
добре йому відомі числа помордованих поляками українців, 
що їх похоронили. Інші чекають дослідження.
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ми пунктами і нам, і для тих, що прийдуть сюди після 
нас. Командирський вибір звучав опосередковано: 
у Пісочне піде спершу розвідка. Вирішення виявилося 
майже соломоновим: розвідники повернулися з віст
кою, що бункери у наявному стані не годяться для 
вжитку, а тим паче для кватирування. Отож лиша
ємося. Віддих полегші підіймає вояцькі груди.

Муровані приміщення ґуральні здалися нам пала
тами. Ці стіни, мабуть, ще ніколи не чули стільки 
доброго про себе. Справді, майже з кожного огляду 
місце здається зручним: міцні мури можуть слугувати 
солідною оборонною ширмою у випадку ворожого 
нашестя, до бункерів, які маємо відновлювати і пере
будовувати -  відносно близько, а те, що й відпочинок 
може бути тут вигідним -  кожен з нас бачив. Одиниця 
залишалася, однак, у повній, гострій готовності. 
Густо розставлені стійки стерегли місце і мир тих 
щасливців, котрі після втомливого маршу крізь день 
поринули у сон.

Стояла, здається, північ, коли яскраві зблиски 
заграви освітили ґуральняний будинок. До тями по
вернули нас рідкісні постріли, а опісля сильні вибухи. 
Здогадувалися ми, що десь недалеко від ґуральні спа
лахувала амуніція. Наша одиниця не реагувала, 
зберігала тактичний спокій. На світанку відділ роз’єд
нався: третя чота і частина саперів вирушили до 
призначеного їм пункту біля села Шихторі. Чекало їх 
подібне до нашого завдання: привернути до вжитку, 
відновити та розбудувати розсипані там бункери.

Після відходу друзів два рої другої чоти подалися 
у розвідку. Необхідно було знайти місце та з’ясува
ти причину нічних спалахів. Не шукали довго. На по
двір’ях, у хатах присілка Зарука -  ані живої душі. 
Обведена з трьох сторін лісом колонія здавалася іде
альним місцем для партизанів. І вони, ймовірно, цією 
вигодою користувалися. Безсумнівно, цієї ночі таки
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не вистачило їм обережносте. Хтось спричинився до 
вибухів бойових припасів. Від них зайнялася хата, 
потім стодола, стайні і скирти. Попелища ще іскри
лися.

Хлопці докладно роздивилися по обійстях, загля
нули у хати. Не важко було здогадатися, що якась 
партизанська частина влаштувала у Заруці склади-ма- 
ґазини амуніції та верстат направ, ремонту зброї. 
Довкілля повне було скриньок з амуніцією та грана
тами, а також частин до легкої зброї. Амуніції, якою 
б вона не була, ми ніколи не лишали. Так теж сталося 
і цим разом, хоч знайшли ми тут чимало також росій
ського продукту. Позиченими у Голуб’ї підводами 
перевезли ми усі припаси на місце нашого перебуван
ня. Ким були оці ймовірні партизани -  ми не знали. 
Вірогідним приймали, що це не відділ УПА.

У Пісочному праця при бункерах ішла швидко. 
Напрочуд швидко. Підмогу подали, -  гадаю, що при 
певній заохоті, -  робітники з навколишніх сіл. Виста
чало теж будівельного матсріялу. Отож завдання ви
конали ми задовго до означеного зверхнім коман
дуванням дня. Залишалося ще обвести бункери колю
чим дротом, щоб сторонньому доступ до них був 
складнішим, та засіяти на їх території траву. Оця 
зелена розкіш мусила, однак, чекати весни.

Назустріч, навздогін бандам

У ніч із 7 на 8 березня 1944 року в поопівнічну го
дину поляки спалили частину села Пригоріле. Вістка 
була для нас тривожною ще з одного приводу. Отож 
чекали ми мінометної чоти, яка, прямуючи на при
значене їй місце стаціонування, мала на деякий час 
затриматися при нашій одиниці. Існувала реальна за
гроза, що банда може зладити засідку на чоту. Стало 
очевидним, що необхідно послати у терен розвідку.
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Уранці 8 березня, зодягнуті в білі уніформи, бо 
сніги ще не зійшли з піль, розвідники попрямували 
в бік потерпілого села. Вже здалеку доплив до нас 
сморід спаленої худоби. Між залишками погорілих 
будинків вешталися тварини, що якоюсь випадковіс
тю збереглися. Людей було мало. Рятуючись від заги
белі, втекли у темінь ночі. Тепер поволі поверталися. 
Ті, кого наздогнала бандитська куля і не вбила, про
сили тепер порятунку. Того, чи злочинці когось за
мордували, селяни ще не знали, ще роздивлялися. 
І голосили, і мовчали, і плакали, і благали про 
помсту. Пораненим приносили ми першу медичну 
допомогу. Правда, ані лікаря, ані санітара з нами не 
було, але кожен з нас умів подавати собі та один од
ному найосновніший порятунок, невідкладну поміч. 
Навчили нас цього під час вишколу, який ми нещо
давно пройшли. Пригодилося. Тим, кому тепер необ
хідна була лікарська допомога, рекомендували ми не
гайно їхати до Грубешева.

Час рвучко тікав. Ще за дня ми мали повернутися 
до відділу. Повернутися з якнайбільшою кількістю 
інформацій, вістей, яких нетерпляче чекали, від яких 
залежали дальші кроки нашої дивізійної частини. 
І ми розпитували. Люди, котрих ми зустрічали, спер
шу були скупі на слово, обережні, стримані. Наша 
допомога, чемність знімали з них окови остраху. 
Говорили, що напасть на Пригоріле вчинили загони 
польської партизанки ВСЬ (Ваіаііопу СЬІорякіе), яким 
на цій території верховодив якийсь-то «Басай». У цьо
му не було сумнівів. Багато наших співрозмовників 
розпізнали серед бандитів своїх польських сусідів 
з навколишніх сіл. Не знали пощади. Особливо цінни
ми нам були свідчення учасників самооборонних 
варт. Такі варти творилися тут у майже кожному 
українському селі. Коли село спало, вартові вдив
лялися і вслухалися у простір. Як тільки спостерег-
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ли, що наближається банда, будили селян, а ті ряту
валися втечею. Більшість вартових були молодими 
людьми, котрі колись уже пройшли військовий виш
кіл. Знали отож, яка з інформацій має військову ваго
мість. Призбирали ми таких інформацій чимало.

Ще небокрай не потемнів, ще над попелищами 
села стояло раннє пообіддя, як група зодягнутих у бі
ле розвідників виряджалася по снігу в поворотну до
рогу. Здається, ніхто не спостеріг її тихого відходу. 
Вільною ходою добрели ми до Голуб’я. Люди цікаві. 
Розпитували, що скоїлося у Пригорілому, чи щось 
врятувалося від вогню, чи хтось загинув, чи подіб
ного нашестя може сподіватися також їхнє село. 
Відповідь на останнє питання прилинула миттю. Ще 
не встигли ми дійти до місця кватирування, коли на 
коні пригнався до нас вершник -  стійковий із само
оборонної варти. Сповістив, що до Голуб’я підходять 
озброєні люди. Селяни з дітьми, з клунками тікали 
вже, скільки в кого сили, у бік Пісочного та місця 
нашого перебування. Будемо боронитися.

З запису бою. Чотовий Польнер посилає двох во
їнів на край села. Мають роздивитися, скільки у вістці 
вартового правди. Повертаються і стверджують, що 
правда незаперечна. Зводимо сили. Нас два рої. 
Першим командує ройовий Роман Байляк, тобто я, 
другим -  ройовий Петро Боднарчук. Польнер шле 
вершника до місця стаціонування нашої одиниці. 
Посланець має повідомити інших про наші бойові 
позиції. За командою чотового розстрільною підхо
димо на край села і займаємо оборонні становища. 
Наше озброєння: З «МР», 2 кулемети і 16 крісів.

Залягаємо у  тиші. Наказ чотового Польнера ка
тегоричний: стріляти можемо лише тоді, коли почу
ємо його «МР». Хвилини течуть повільно. І раптом 
у  тиші грає автомат чотового. За ним вогнем, силь-
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ним вогнем у  ворога б ’ють кулемети і кріси. Польські 
банди аж ніяк не сподівалися такого привітання. 
Тікають панічно. Та недовго. Командир у  них, видно, 
досвідчений. Прилягають і відкривають густий во
гонь по нашій лінії.

Від лісу долітають до нас хвилі перших вибухів 
мінометних снарядів. Здогадуємося: це мінометна 
чота, якої ми чекали і яка прибула в передобідню 
пору та закватирувала побіля нас у  приміщеннях ґу
ральніприходить тепер з підмогою. Обстрілює край 
лісу, підлісні поля, позиції ворога. Доцінюємо вій
ськовий вишкіл польського загону. Банда відступає, 
обминаючи ліс, і полями прямує в бік Крилова. Збері
гаючи відстань, ідемо за нею. У селі слід по ній гу
биться. Довідуємося, що перший притулок -  допо
міжну руку -  подали їй добре нам відомі погранични
ки. Питаємо їх, чому не реагували, звідкіля їхня ввіч
ливість до злочинного загону. Відповідають, що на ре
акцію не стало шансів, бо у  селі не було нікого зі збро
єю. Немов кепкуючи, доповнюють, що коли б у  них 
збройна сила, вони напевно відповідно реагували б. 
Повертаємо до Голуб'я.

За нами перший бій. Виходимо з нього перемож
но, без втрат. Це великою мірою завдячуємо підмо
зі мінометної чоти. Розуміємо, яке велике значення 
має розумна взаємодія військових частин. Село Го
луб’є врятоване. Чи надовго? Напевно доти, доки ми 
в ньому.

Слідами дволикої змови

Чотовий Польнер послав до штабу сотні рапорт. 
Звинувачував у ньому групу пограничників з Крилова 
у співпраці з польською партизанкою. Відповідь 
надійшла швидко. Повідомляли, що звинувачення
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буде розглянуте, а винуватців притягнуть до відпові
дальносте. Звучало однозначно. Мало хто, однак, а на
певно не я, сподівався, що сказане буде здійсненим. 
Не сумнівався я теж, що дволике функціонування 
польсько-німецьких пограничників було здавна відо
ме німецьким службам. Чули вони, мабуть, і про 
співпрацю цієї групи з польським збройним підпіл
лям. Чому толерували? Ба, коли б знаття... Вигляда
ло на те, що неписаний договір між польськими служ
бами в окупаційних структурах, фольксдойчерами 
і деякими підпільними формаціями поляків, який на 
цій території функціонував від кількох років, надалі 
не втрачав актуальносте. Вигідно з цим було, зда
ється, також декотрим німецьким чиновникам ниж
чих щаблів. Вигідно, бо особисто небезкорисливо. 
При цьому й легко давалося тримати контроль над 
міжетнічними конфліктами та, коли потреба, від
повідно підсичувати їх. Тоді ймовірно, що нашим 
пограничникам, які вільно володіли мовами, діста
лася роль своєрідних посередників, а можливо, й ме- 
діяторів між зацікавленими сторонами.

Такі висновки сповнювали мене жахом. Бо хто ж 
ставав жертвою цих змов? З діда-прадіда корінні 
мешканці цієї землі, діти Холмщини -  українські 
люди. У плетиві сил вони опинилися у беззахисті, 
могли розраховувати тільки на свою оборонну спро
могу. А цього було мало, щоб протистояти нашестям 
польських банд. А ті шаленіли у повній безкарності, 
сподіваючись, що врешті до тла знищать, уб’ють тут 
українське ім’я. Остання поразка мусила міцно вда
рити у їхнє зухвальство. Можна було сподіватися, що 
вони знову спробують перейти нам дорогу.

У другий день після бою на місце своєї дислокації 
відійшла мінометна чота. І нам не довго вже бути 
у вигідних будинках ґуральні. Настала пора, і друга 
чота залишила Голуб’є та з усім вояцьким майном
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попрямувала до бункерів, чи, як казали, -  штіцпункту, 
над Бугом поблизу села Пісочного.

Вояк мусить звикати до вигод, а тим паче до неви
год. Така йому вже доля писана. Отож не нарікали 
ми, що тісно, що волого, що душно, що темно, що... 
Не перерахувати оцих усіх що. У бункерах кожен зай
нявся вдосконалюванням спершу свого ліжка, а опісля 
його довкілля. Треба ж бо знайти найзручніше міс
це для наплечника, зброї, запасного одягу і взуття. 
З повним розумінням усі сприйняли наказ берегти 
особисту чистоту, порядок у бункерах, назовні та на 
цілій території штіцпункту.

З Грубешева надійшло повідомлення, що завтра 
до містечка Долгобичів транспортні автомашини 
привезуть товар для нашої чоти. Мали це бути речі, 
які ми замовляли, і ті, якими наділено нас. Значить, 
до Долгобичева чота повинна послати підводи, 
завантажити їх отриманим багажем і повернутися 
з усім на місце перебування. Ніч і сон виганяли вто
му, повертали силу.

Вранці у дорогу вирушив третій рій. Хлопці по
їхали заздалегідь замовленими фірманками. Мали 
повернутися, як цс вже завелося у звичаї, ще за дня. 
В означеному місці довелося таки довго виглядати 
машин. Прибули, коли вже почали лягати перші 
сутінки. Перевантажування затягнулося до ночі. Що 
далі: вирушати на темний шлях чи ні?

Вирішальне слово належить ройовому. За розпо
віддю кулеметника третього рою Войтовича, коман
дир ствердив, що ніч не повинна стати перешко
дою у виконанні завдання. Товар, який необхідний 
війську в бункерах, треба якнайшвидше довезти. 
Отож і пролунав наказ: підводи наперед, а вояки 
стрілецьким рядом -  за возами. Великим болотом 
крізь ніч колона рушила в дорогу. З Долгобичева 
через Голуб’є і Пісочне до бункерів не так-то й дале-
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ко. Терен, однак, вельми лісистий, тому й непевний, 
дуже небезпечний.

У бункерах неспокій. Уже давно минула пора, коли 
наші друзі мали повернутися з дороги. У стан гострої 
готовности командир поставив перший рій. Мої хлоп
ці, перевіривши зброю, запасну амуніцію та попов
нивши усе це ракетницями й ракетами, чекали наказу.

Тишу ночі прорізали спершу окремі, один по одно
му, постріли, а опісля кулеметні серії. Обстріл гус. 
Десь, на певній відстані від нас, ішов відкритий бій. 
Польнер миттю прийняв рішення: рушаємо в ліс на 
підмогу нашим. Чотовий пішов з нами. Рій просу
вався стрілецьким рядом. Яскраве світло ракет 
допомагало час від часу ловити орієнтири у терені. 
Вслухувалися ми у гомін бою. Постріли помітно 
рідшали. Врешті зовсім заглухли. Хто відступив, хто 
загинув, хто чекає порятунку? Відповідь можна зайти 
тільки там, на місці сутички.

Увійшли ми на лісову дорогу, якою повинні були 
повертатися підводи. Ракетне світло майже не гасло. 
Це також задля полегші фірманам і нашим хлопцям. 
Надія, що вони цілими вийшли з-під вогню, була при 
нас. І раптом сумніви: на дорозі перед нами два заби
ті коні, перевернута фірманка, а навколо розсипаний 
товар. Полегшу у серця навіяли пошуки поранених та 
вбитих. Нікого такого тут не було. Живої душі не 
зустріли ми теж аж до краю ліса.

Перед нами перші передміські хати Долгобичева 
і чийсь знайомий голос: «Стій! Хто йде?» Це стійка 
третього рою. Ну, нарешті є згуба. Бій з польською 
бандою, несподіваний і швидкий, не приніс людських 
втрат. Однак ніхто не знав, куди поділася решта під- 
вод. Вони повинні були опинитися поза стрефою 
бою, отож імовірно, що дотягнулися до цілі.

Кольорові ракети, які вистрелив чотовий Польнер, 
були знаком для воїнів у бункерах, що ми є і що на
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нічліг залишаємося у містечку. Будинок, який ми під
шукали для нічної зупинки, задовольняв основну ви
могу: міг бути добрим оборонним пунктом. На дво
рі стійки, а в середині дому довгі ще розмови про 
події дня, про ситуації, які були та ще можуть бути, 
про наших людей на цій території, кому ми повинні 
приходити з захистом. Сон довго не перемагав...

Уранці змагання вперте, але успішне: очищування 
вояцької одежі та взуття з болота, яке протягом ночі 
просохло. Був і сніданок. До місця вчорашнього бою 
близько. Обережно підійшли ми до перевернутого 
бідолашними кіньми воза. Можливо, що він підмі
нований. Саперська перевірка заперечила загрозу. 
Роздивившись уважно, віднайшли ми теж місце, 
в якому ворог засів. Легко відгадати його останні тут 
кроки. Він просто панічно тікав. Дві вояцькі торби 
з амуніцією, кулемет ЮСМ та повні патронів обойми 
до них, що лежали поміж деревами при галявині, 
свід-чили про все. Загін ВСЬ, правдоподібно, зазнав 
втрат у людях, тому й кинувся у розгублену втечу. 
Паніку польської банди міг посилити і швидкий по
хід при ракетному світлі нашого першого рою. Тіка
ли, покидаючи зброю, чого добрий вояк навіть перед 
лицем смерти не повинен чинити.

Зібравши трофеї і запрягши позичених у Долго- 
бичеві коней до підвід, обидва рої, при гострій готов
ності, попрямували до бункерів. Цим разом ніякої 
пригодоньки не було. На місці чекала нас добра віст
ка: так, як ми сподівалися, всі підводи з товаром щас
ливо і без втрат добралися до мети.

Холодний ще вітер пахнув уже провесінню. Ми 
швидко довершували працю на прибункерному 
обійсті. Водночас усе ближче пізнавали людей і тери
торію. Свій до свого горнеться. Тому взаєморозумін
ня між нами і мешканцями цієї землі не треба було 
нитками в’язати. Воно з’являлося природно. І в них
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і в нас біда одним питанням стояла: як охоронити 
людей Холмщини від страшних бандитських нашесть 
загонів BCh, WiN, АК, NSZ19? Давати їм моральну 
підтримку -  це мало. Приходити до них час від часу 
з підмогою чи порятунком -  це також мало. Охопити 
їх нашою охороною і обороною -  це було наше та їхнє 
бажання, наша спільна мрія. І на мрії скінчилося. 
Нагрянув новий наказ.

Село, яке чекало

Маршрут до села Печигори, куди призначення 
отримали перший і другий рої, вів болотами, глев
кою гряззю. Призначення мало просту причину. Впо
ралися ми добре з реноваційною роботою в Пісочно
му, дамо собі раду теж і при бункерах побіля Печиго- 
рів, -  думало, видно, зверхнє командування. Думало 
і на чолі двох обраних роїв поставило командира чоти 
Польнера. Вирушати мали ми негайно. Досвідчений 
підстаршина вирішив, однак, спершу послати у Печи
гори розвідку.

Ледь до світу протерся ранок, а група розвідників 
була вже на шляху. Стрілецьким рядом пройшли ми 
селсчком Старгород, подолали болотисте пасовище 
і опинилися біля перших хат Псчигорів. Розпитали 
про солтиса.

Повели нас до нього. Мало сказати: повели. Це бу
ло справжнє, велике привітання. Ні, аж ніяк ми його 
не сподівалися. Майже всі мешканці села, з дітьми, 
повиходили з хат. Чутка про наш прихід долинула 
значно раніше, ніж ми самі сюди зайшли. Чекали, а як 
же, чекали, поки вийдемо від солтиса і попрямуємо

19 BCh -  Bataliony ChJopskie (Селянські Батальйони), WiN -  
Wolnosc і Niezawislosc (Воля і Незалежність), АК -  Armia 
Krajowa (Крайова Армія), NSZ -  Narodowe Sity Zbrojne (На
ціональні Збройні Сили).

106



до бункерів. А ми, виструнчені від поглядів, стрілець
ким рядом крокували печигорівським гостинцем. Час 
від часу то один, то другий до дівчат усміхнувся, ком- 
плімента сказав. А з гурту не дівчата, а господині ози
валися:

-  Ми знали, що до нас мають прийти українські 
вояки, але не здогадувалися, що такі молоденькі, -  
вела на всю вулицю котрась із жінок. -  Вам, діти, 
потрібно материнської любови й опіки, а не військо
вої служби.

Підхопивши жартівливий тон, запевняли ми при
вітних господинь, що незабаром повернемося в село 
значно чисельнішою групою та на довше. Буде нагода 
для вияву опіки і любови.

Голос чиєїсь матері нагадав мені, що за мною ледь 
трохи більше ніж 18 років. А я вважав себе уже таким 
старим... Теплом наливалися наші душі. Приємно бо, 
коли хтось тебе чекає, а тим паче, коли той хтось -  
свої люди.

Бункери під Печигорами -  не новизна вже нам. Во
ни, як усі інші, -  чекають наших рук, а опісля й при
ймуть нас. Приймуть -  аж до відходу. Поспішили ж 
тоді розвідники поворотним шляхом. Поки зорі на 
небозвід зійдуть, будемо друзям у Пісочному про 
привітних, гостинних печигорян розповідати. Вечірня 
гутірка в одних надію, у других -  тих, хто зоставав
ся, -  трохи жалю залишила. Вдосвіта, поснідавши 
і попрощавшись з рештою чоти, перший і другий рої 
на підводах і побіля них, у повному бойовому лаш- 
тунку помандрували до місця нового призначення. 
Помандрували охоче.

Дві останні хати села, які межували з територією 
бункерів, печигоряни віддали нам для тимчасового 
кватирування. Станули ми тут біля полудня. Серед 
різних розпоряджень чотового Польнера було й те, 
котре торкалося моєї особи. Отож формально назна
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чив він мене своїм заступником. Тягар відповідаль
носте зріс, хоч насправді обов’язки заступника коман
дира чоти я ніс від певного часу.

Солтис села виявив прихильність нашому звернен
ню: подати підмогу в людях при реновації та розбу
дові бункерів. Звичайно, село не могло відмовити 
такій допомозі війську, але не мусило цього робити 
з явною прихильністю. Цим разом наші люди були 
справді серцем і волею з нами. Досвідчені майстри 
з села служили ділом, фаховою порадою, а то й вка
зівною рукою. Усі ми сукупно, вояки і люди з села, 
швидко впоралися з роботою. Вигляд бункерів та їх
нього довкілля радував очі. Придивляючись до наслід
ків праці, хвалили ми один одного та, жартуючи, го
ворили, що діло наше -  взірцеве й інші можуть його 
нам лиш завидувати. Слова ці означали неминуче 
й інший факт: ми мусили залишити теплі вигідні 
сільські хати і переміститися у ці чудесні, захопливі та 
задушливі бетонні споруди. Вибору, однак, ніхто нам 
не давав.

Та ми не нарікали, адже недалеко було до садів, де 
навесні цвіли яблуні і жасмин, наливаючи світ млос
ним запахом туги. Туги й неспокою чекання. Чекати 
не довелося довго. Котроїсь днини чотовий Польнер 
отримав моторошну звістку. Його родича «Бубі», та
кож дивізійного чотового, наздогнала смерть. Кажу 
«Бубі», бо так усі його звали, забуваючи ім’я і прізви
ще. Польнерів родич був командиром 3 чоти нашої, 
тобто 10 сотні 3 батальйону 5 полку. Третя чота зай
мала бункери біля Шихторів. Між нами, значить, дру
гою і саме третьою чотами, завівся частий, можна б 
сказати, тісний зв’язок. Може й тому, що обидва 
командири були собі рідні? В усякому разі трагічна 
вістка торкнулася й нас.

Інтригував теж елемент таємниці. Отож «Бубі» не 
загинув у сутичці чи в бою з ворогом. На ньому хтось
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виконав атентат. Політичний замах? Того, ким був 
оцей «хтось», ми не знали. На похорон Польнер взяв 
із собою другий рій. Поховали німця, що служив се
ред українців, на цвинтарі у Шихторах.

На чужій землі не по своїй волі, 
тобто дилеми німця

Чотовий повернувся іншою людиною. Досі лагід
ний, довірливий, сказати б, добродушний, тепер хо
див весь у нервах, неспокої, запідозрі, а інколи у то
тальній знеохоті. Зрештою, як пригадую, злагідним 
і довірливим був теж «Бубі». Й нині ще думаю, що 
оцією його добрістю, доведеною до меж наївности, 
міг скористатися хтось підступний. Міг «Бубі» впас
ти, цілком імовірно, жертвою свого характеру. 
Сприймав я це як своєрідну пересторогу: берегтися 
підступу.

Тим часом у котрусь вільну хвилину Польнер по
просив мене про розмову, яка увела моє мислення 
в особливу пильність. Те, що він почав говорити, ма
ло суто політичний зміст. Тем такого характеру ми 
досі з ним ніколи не заторкали. Нам же повторюва
ли, що не вояцька то справа політикою займатися. 
Я уважно дотримувався цієї засади, зокрема у бесідах 
з німцями. Тепер Польнер немов нехтував принципо
вістю. Поволі, але послідовно брів у щирість, підби
раючи слова найдоступніші та вдивляючись у мене, 
мов у сповідника.

-  Я тут, на чужій землі, не по своїй волі, -  гово
рив. -  Волів би бути вдома, зі своєю родиною та раді
ти життям, яке мені дано, а не тут на кожному кроці 
заглядати смерті в очі. Життя таке коротке, а кожна 
моя хвилина, прожита тут, -  це час втрачений. 
Безповоротно втрачений. Того, що чинить мій уряд, 
я не підтримую, я не погоджуюся з цим. Що ж, однак,
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значить моя незгода... Часто запитую себе: що я тут 
роблю? Та дуже хотів би я пережити цю небажану 
війну, повернутися до моєї сім’ї, родини і ще трохи 
пожити нормальним родинним теплом.

Слухав я, і не хотілося вухам власним вірити. Що 
подіяло на цю людину аж так міцно, що, виявляючи 
у повній розкритості думки своє непоборне прагнен
ня пережити страхіття небажаної нею війни, водно
час виставляла себе на небезпеку, що одне моє слово 
у відповідну службову клітину могло миттю припини
ти оце її прагнення? Чи ключем до відкритости була 
смерть родича? Чи аж таким, майже позалогічним 
довір’ям Польнер мене обдаровував? А може, це 
лише підступна гра відносно мене, затіяна на якихось 
нерозгаданих стежках блукання думок у пошуках 
помсти? Чому ж тоді обрав мене? Я слухав.

-  Є в мене пропозиція, і хочу почути твою дум
ку, -  вів далі. -  Ми знаходимося на теренах, опанова
них партизанами різної масті, але не хочемо або нас 
не допускають воювати проти них. Було б добрим, 
а мною й бажаним, коли б ти встановив контакт 
з українською партизанкою, котра на цій території 
в оцю пору оперує. Треба бо договоритися з ними, 
не воювати одні проти одних. Те, що сталося в Ших- 
торах з моїм родичем «Бубі», думаю, не мало б місця, 
коли б в даний час така домовленість, такий договір 
між нами існував.

Що хотів Польнер цим сказати? На кого кинути за- 
підозру у вбивстві «Бубі»? Від цих питань мені ста
вало моторошно. В мене не було ні крихітки сумніву 
в тому, що мене чекає, коли інформація про роботу, 
до якої заохочував чотовий, дійде до вищого коман
дування. Правда, вступав я у Дивізію, був у ній, вино
шуючи в собі думку, що мій вишкіл і досвід стануть 
колись у пригоді у повстанських, в українських 
повстанських рядах. Правда теж, що Польнер ніколи
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ще не підвів, не ламав слова та взагалі здавався доб
рою людиною. А все ж таки... Десь у душі калаталося, 
билося стодзвоном: «Він же німець, будь обереж
ним!» Згадалася й приказка: «Не вір собаці, що лас
титься, або гадюці, що вдає сплячу».

Звичайно, не вся вражаюча дослівність народної 
мудрости була причетною до моєї ситуації, але про
бивний гомін її метафоричного сенсу мав тут своє 
місце. А до цього: у серці, у пам’яті, на моїх очах усе 
й усе живою була трагедія вуйка Олекси, котрий так 
людям вірив... У моїх вухах постійно звучала найго- 
лосніша з пересторог: «Нема нічого небезпечнішого, 
ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішо
го від удаваного друга». З такими думками слухав 
я і вислухав до кінця мого чотового. Вирішився на 
реакцію однозначну. Після хвилини-двох мовчання 
озвався я спокійно, зате, гадаю, дохідливо:

-  Думаю, що зрозумієш мене. З твоєю пропози
цією нічого спільного не хочу мати. Це одне. А по- 
друге: я не піду в ліс шукати партизанів тільки задля 
того, що тобі забажалося говорити з ними. Я просто 
боюся. Можеш називати мене навіть боягузом. Твоя 
воля. Але якщо хочеш бути героєм, тоді зв’язок з пар
тизанами встановлюй сам.

Польнер не виявляв емоцій. Продовжував зла- 
гідно:

-  Зрозумів я тебе добре. Гадаю, однак, що це ти 
мене погано зрозумів. Я й не думав про те, щоб ти 
йшов у ліс шукати партизанів. Ні. Але згадай і не 
переч. Ти на письмі й усно чимало разів звертався до 
солтиса та його дорадників з Воєславичів, Тудорко- 
вичів, Старгороду та Печигорів. На всі твої прохання 
вони відгукувалися прихильно. Як бачиш, з підмогою 
мешканців цих сіл ми гарно і швидко закінчили ро
боту при бункерах, наш магазинний склад наповнився 
харчами. І це все сталося у відповідь на твої звер
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тання, інколи прохання. Погодишся, мабуть, що це 
свідчення того, що і солтис, і селяни обдаровують 
тебе довір’ям. Не переч. Отож думаю, що не буде 
в тебе клопоту зі знайденням контакту з українськи
ми партизанами саме через прихильних тобі селян. 
А потім я вже поміркую, що далі чинити.

Отож у такий бік гнув мій німець. Хотів поширити 
коло зацікавлених. Був розумний, інтелігентний. Зда
валося, що ловить кожен слід, кожну стежку моїх 
думок. Чи за словами приховував підступ? Усе біль
ше віддалявся я від такої безпосередньої запідозри. 
З обраної позиції я таки надалі не сходив.

-  Не хочу втягати селян у наші проблеми. Це, ду
маю, логічне, -  вів я аргументацію, а потім нава
жився на відкритість. -  Прошу розглянути, конче ще 
раз розглянути пропозицію у вимірах нашої теперіш
ньої ситуації. Ми не відокремлені, не ізольовані. Ми 
при війську. Що може статися, коли те, над чим ось 
роздумуємо, донесеться до командира сотні?

-  Усе беру до уваги, все враховую, -  відповів, з ви
разними ознаками детермінації у голосі. А потім зро
бив висновок незаперечний. -  Ніщо гірше не ста
неться зі мною, чи з тобою, ніж тс, що сталося у Ших- 
торах з моїм родичем «Бубі». Смерть. Тс, про що ми 
говорили та ще будемо розмовляти, залишається 
тільки між мною і тобою. Ніхто з вояків не повинен 
знати, здогадуватися про зміст нашої сьогоднішньої 
розмови.

Польнареві переконування мали велику силу. Гово
рив по-словацьки, плавно говорив. Я уже звик до його 
мови. Кожне слово було мені зрозуміле, дохідливе, 
немов рідне. Про наявні довколишні воєнні обумов- 
лення, обставини знав він непомірно більше, ніж я. 
Часто виїжджав на відправи, наради у штаб сотні, 
а може, й батальйону. Його орієнтація у рухах пар
тизанських угрупувань була значно ширшою, ніж та,
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яку я ловив. По суті не лишав мені вибору. Якщо мав 
я шукати виходу з ситуації, то могло це бути шукання 
насамперед дороги контакту. Не мусив бути чотовий 
великим психологом, щоб здогадатися, до кого моє 
серце і розум тягнуться. Скористався тепер цим знан
ням.

Цієї ночі я не стулив ока. Рішення належало мені, 
і то незалежно від того, чи Польнер говорив правду, 
чи грався нагодою. Чекав я такої години -  днями, мі
сяцями. І ось тепер, коли вона настала, я змагався 
з сумнівами. Обдумавши все «за» і все «проти», пере- 
мігши підбиті острахом вагання, я прийняв рішення: 
«Піду в дію. З максимальною обережністю вирушу».

А це насамперед тому, що місцеві українці, які 
жили у постійній тривозі, чекали єднання україн
ських патріотичних сил. Сил збройних, що спроможні 
оборонити їх від бандитського терору. А ще ось чому: 
дійшов я висновку, що контакт з нашими партизана
ми може бути значно більш корисний для мене і на
ших людей, ніж для мого німецького чотового. 
І, врешті, тому, бо в душі моїй знову й знову озивався 
батьків голос: «Кожен дорослий українець повинен 
оволодіти військовим ремеслом... І то незалежно від 
того, в якій формації він служив би... Може, завтра 
назріє пора скористатися можливістю, шансом вреш
ті вибороти, а потім оборонити волю». Чи оцим 
«завтра» мав стати день, який ось-ось пробивався до 
світу, проганяв темінь ночі та знаходив мене на роз
путті питань, дилем? Піду, піду назустріч цього дня.

Я дивізійник, а я повстанець. 
Спроба договору -  перша

Коли навесні 1943 року хлопці з Павелча та навко
лишніх сіл вирушали в ряди українських збройних 
формацій, знали, куди прямують. Стояла лише проб
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лема вибору: поповнити Українську Повстанську 
Армію, яка зводила, оформлювала, підраховувала 
свої сили, чи Дивізію «Галичина», яка хоч не відпо
відала на всі наші запитання, гарантувала напевно 
одне -  солідний вояцький вишкіл. Обирали по-різ- 
ному. Мабуть, усі ми в Дивізії знали про Волинь, про 
самозахисну боротьбу наших людей на цій землі. Інко
ли тихим гомоном-відгомоном линула -  особливо 
тут на берегах Буга -  серед вояцтва мелодія пісні: 
«Там десь далеко на Волині, де народилася УПА...» 
Однак того, де, в яких місцях на Грубешівщині, на 
Холмщині є наші повстанці, якою силою вони тут 
володіють, нам не було відомо. Як же тоді мені їх 
відшукати, знайти контакт з ними?

Обрав я шлях найпростіший з можливих. До моло
дих світ належить -  повторювали мені в хаті, школі, 
у рекрутах. А я ж молодий, і в Псчигорах молоді чи
мало. З багатьма дівчатами і хлопцями ми вже позна
йомилися, викльовувалися приязні. Була серед місце
вої молоді й Маруся Яремчук, на три, а може трішки 
більше років молодша за мене. Дівчина, як казали, 
пригожа. Повнилася щойно красою дівування. Не 
одне юнацьке око блукало її слідом. Знала, видно, про 
це, бо вела себе з гордою гідністю. Батьки мали її 
єдину. Її тато у свята носив ґарнітур, на вилогах якого 
виднів маленький тризуб. Жили вони у третій хаті від 
бункерів. Не важко було помічати, хто вийшов за 
поріг, хто порається на обійсті.

Зустрітися з Марусею вирішив я цим разом не 
задля її краси, а задля кмітливости та поваги, бо й та
кі риси були їй притаманні. До того ж надіявся, що 
тризуб на батьковому вбранні -  це не випадкова де
коративність. Старався я, щоб зустріч наша відбулася 
без сторонніх слухачів. Звичайно, дочекався зручної 
пори. Якось-то спостеріг, що Маруся, гарно зодяг
нена, вийшла з хати і попрямувала у село. Довелося
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мені прискорити ходу, а навіть підбігти, щоб зрівня
тися з нею. Розмова в’язалася легко, тим паче, що її 
зміст, текст обдумав і підготував я заздалегідь. Звич
не «Добрий день» поповнилося інформаціями, куди 
кожен з нас мандрує. Маруся до вуйка, що живе на 
другому краї села, я до солтиса в якійсь ніби-то сут
тєвій справі. Насправді ніякої справи до солтиса я не 
мав, але після сказаного зайти до нього таки мусив.

Здається мені, що перехід до основної теми не був 
дівчині клопітливим. Обгорнув я проблему в історію 
Польнерового родича, атентату в Шихторах. Слухала 
уважно. Польнсра знала добре. Спокійно теж сприй
няла мою розповідь про роздратування, переляк і не 
стримане бажання нашого чотового зустрітися та по
розмовляти з українськими партизанами. Порозмов
ляти не на порожньо, а з конкретними пропозиціями 
і планами. Біда лише в тому, що чотовий не знає, 
яким чином встановити контакт з нашими партиза
нами. Мовчала. Біля хати глави села, подякувавши 
собі взаємно за товариство, ми розійшлися -  Маруся 
до вуйка, я, без потреби, до солтиса.

Чекання на наслідки моєї розмови з дівчиною пов
нилися сумнівами. Години неймовірно волоклися. 
Може, у своїй кмітливості я все-таки помилився? Мо
же, Маруся -  це не той адресат? Може, потрібно було 
роздивитися поміж іншими? Яку розв’язку тепер шу
кати? Щось, може інтуїція, шепоче мені: «Романе, не 
поспішай, звикай до терпеливости, що буде, то й буде». 
Ну, гаразд.

Минув день, минає другий... На схилі вечора у ра
йон бункерів під’їхав на коні старший віком чоловік. 
Простягнувши руку до стійкового, промовив:

-  Прошу доручити листа завідувачеві цього пунк
ту, -*і завернув коня.

Чотовий покликав мене, вказав місце, де маю сіс
ти, і відкрив конверт. Лист був коротенький. Міс-
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тився у кількох реченнях. Приблизно таких: «Стріча
з представником відділу УПА, що оперує на цьому 
терені, може відбутися на Ваше бажання в короткому 
часі. Місця і дня стрічі не подаємо з певних причин. 
В одному з наступних днів приїде по Вас фірманка та 
забере Вас до місця стрічі. Будьте готові! На стрічу 
може приїхати не більше двох чоловік. Ми Вас обсер- 
вуємо!» Дата і підпис: «Гребень».

Ось і маємо те, чого хотіли. Польнер хвильку мов
чав, а потім озвався:

-  Ну, що ж, їдемо удвох на зустріч. Я і ти.
Моя спроба переконати чотового, щоб узяв з со

бою не мене, а когось іншого, закінчилася його одно
значно категоричним ствердженням:

-  Якщо не поїдеш ти, не поїду і я.
Я справді побоювався цієї першої конфронтації. 

Не був певен, мені зовсім не було відомо, хто з’явить
ся на зустріч, з яким планом. Я ж цих людей просто не 
знав. Але чи лиш від цього бралася моя настороже
на обережність? Мабуть, не лише від цього. Я був во
їном регулярної армії, знав режим дня і ночі, єрар- 
хічну військову підпорядкованість, своє місце в ряду. 
За мною була класична, хоч прискорена, школа 
армійної науки. А тепер я мав станути віч-на-віч з ки
мось, хто, подекуди, не підпорядковувався критеріям 
оцієї моєї військової класики. Бо по суті моє знання 
про життя партизанське зводилося до теорії. Адже 
у Павелчі, у Чорному Лісі, на Прикарпатті перед моїм 
відходом до Дивізії панувала не українська, а ворожа 
Самостійній Україні більшовицька партизанка.

Роздуми над дилемами, які вирішити могла тільки 
дійсність наступних днів, не мали тепер великого 
сенсу. Переміг незаперечний висновок: невідомо, 
чи друга нагода для такої зустрічі трапиться. Отож 
є шанс, є запрошення -  треба ним скористатися. 
Тихим гарантом у повазі і безпеці для нас була моя
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довіра до родини Яремчуків. Здавалося мені, що знаю 
їх -  батька, матір, Марусю, її вуйка та солтиса, їх ро
дича, -  в міру добре. Люди розумні, патріоти. Не зла
дили б вони нам чогось, що не було б гідне доброго 
імени.

Мої висновки зміцнили теж упевненість чотового 
Польнера. Його переконання у правильності зробле
ного вибору і рішень. До зустрічі готувалися ми у де
талях. Наприклад, зброя. Узгіднили, що кожен з нас 
візьме пістолет на пояс, «МР» з трьома обоймами 
патронів і дві гранати. Не був це ще арсенал, але теж 
немало. Польнср повторював: «Пам’ятай, мусимо 
бути обережні, пильнувати один одного». А все ж та
ки боязні не міг приховати.

Врешті партнери вибрали день. У пізню післяобід
ню годину біля дротяної огорожі бункерів зупинилася 
підвода. Фірман -  чоловік середнього віку -  сповіс
тив, що приїхав забрати двох вояків і завезти їх у відо
ме йому місце у Старгороді. Значить, близько. Коман
ду на місці стаціонування перебрав ройовий Петро 
Боднарчук. Ми з Польнсром, зодягнені та озброєні, 
як годиться для важливої зустрічі, зайняли два гарно 
застелені місця на підводі. Візник попрямував уздовж 
Печигорів, минув граничне між селами пасовисько 
і в’їхав у Старгород. Десь у половині головної вулиці 
завернув у бічну доріжку та в’їхав на привітне подвір’я 
садиби. На порозі -  господиня. Запросила до хати. 
Її голос звучав заспокійливо. Все ж таки краєм ока 
окинули ми уважно довкілля.

За порогом на наше «Добрий день» відгомоніло: 
«Добрий день». Запропонували сісти. Зайняли ми 
крісла так, щоб усіх, навіть отого канарочка з «МР» 
у кухні, добре бачити. У кімнаті -  гарно, сказати б, 
привітно заставлений стіл. При ньому з боку присів 
молодий вояк у німецькій уніформі з російським 
автоматом, з пістолетом на поясі та перепасом через
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груди і мапником. Біля нього -  особа цивільна, при
стойно зодягнений мужчина. Далі, при дверях до 
кухні, пристанула середнього віку жінка. Це вона про
сила нас до хати. За одвірком кухні -  ще один вояк, 
також у німецькій уніформі, з «МР» у руках та піс
толетом на поясі. Антракт для мовчання порушив 
воїн при столі.

-  Пробачте, що поспішаю, -  промовив голосно 
й виразно, -  але нам, а думаю, що й вам, спішиться. 
Тому й не гайнуймо часу. Перш за все годиться по
знайомитися. Я називаюся, а радше моє псевдо -  «Гре
бень». Повню функцію чотового в одному з відділів 
УПА, який оперує на цьому терені. Вояк, що в кухні, 
є в моїй охороні. А цей пан, -  «Гребень» вказав на 
мужчину у цивільному, -  знавець української та 
німецької мов. Щоб ми краще розумілися з німець
кими співрозмовниками -  він у нас перекладачем. 
А ця привітна пані -  господиня оцього привітного 
дому, в якому ми тепер знаходимося. Дякую за увагу.

Чотовий УПА закінчив. Прийшла черга на німець
кого дивізійного чотового або на мене. Польнер не
мов забув язика у роті. Прочекавши мить, я встав, 
представив мого безпосереднього зверхника, вказу
ючи, що він чотовий і водночас командир штіцпункту 
біля села Печигори. Та ще доповнив:

-  Командир Польнер говорить плавно німецькою 
і словацькою мовами. Коли йдеться про мене, то 
я українець. Я ройовий і одночасно заступник чото
вого в нашій частині. Псевдоніма поки що не маю. 
Дякую.

«Гребень», посміхаючись, глянув на мене. Пере
кладач знаменито володів обома мовами. «Хотілося 
б мати такого вчителя» -  помріяв я. Польнер, коли 
б навіть хотів мені у чомусь дорікати, то напевно не 
могтиме сказати, що чогось не зрозумів. Розмову, чи 
точніше, виклад рацій і бачення сторонами наявного
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становища, обставин та наших контактів, почав пов
станський чотовий.

-  У мене немає уповноваження вищих чинників 
УПА для цієї зустрічі. Ідея зустрітися з вами зродила
ся, з певних приводів, у мене. Апробувала і підтримує 
її бойова одиниця УПА, що оперує на цьому терені, 
і до складу якої я входжу. Ваша поведінка відносно 
селян і строга дисципліна, якої ви дотримуєтеся, як 
нам, так і селянам до вподоби. Якщо добровільно 
прийнята вами лінія поведінки не поміняється, то ми 
докладемо всіх зусиль, щоб між нами й вами не дохо
дило до бойових сутичок. Зрозуміло, для цього пот
рібна добра воля обох сторін.

«Грсбснь» вів думку промовисто, ні в кого не зали
шаючи сумніву, хто на цій території господар, котре 
збройне з’єднання користується підтримкою місцево
го населення. Всі теж усвідомлювали, хто є прикін
цевим адресатом його слів.

-  Ми воюємо на своїй землі за Самостійну Укра
їну, за волю нашого народу. Воюємо проти окупантів 
України, хто б ним не був. У даному часі окупан
том є Гітлерівська Німеччина, -  говорив повстанець, 
а Польнер, зіщуливши очі, слухав спокійно. -  Хижаць
ка політика Німеччини довела український нарід до 
нужди, зробила з українців своїх рабів. Звичайно, не 
всіх українців. На примусові роботи забрала до 
Німеччини десятки тисяч молодих людей -  цвіт 
України. Тюрми наповнилися українськими патріота
ми. Я ще вільний, і щоб здобути волю моєму наро
дові, взяв добровільно зброю в руки. Бо тільки ті, 
що воюють, змагаються в борні з ворогом, здобу
вають волю. А таких як я -  тисячі. Окупанти Укра
їни, -  як Росія, біла вона чи червона, як Польща біло- 
червена, так тепер Гітлерівська Німеччина, -  всі вони 
однакові у своєму загарбництві. Різняться тільки 
кольорами. Я говорив вам правду. Вона, може,
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болюча для декого, але це не міняє її ваги, вона 
завжди залишиться правдою. Я скінчив. Щиро дякую 
за увагу і терпеливість.

Признаюся, ведений досвідом, я сподівався певної 
порції пропаганди. Однак те, що я почув, звичайною 
пропагандивною порцією не було. Конденсована до 
максимуму, пробивна форма викладу мусила донести 
суть і сенс української боротьби навіть до невігласа. 
А мій німець невігласом не був. Дивно, але виступ 
«Гребеня» війнув у моє серце трохи спокою і... гор
дости. Чому? Може, просто тому, що повстанський 
командир був до цієї розмови досконало підготовле
ний. Може, ще й тому, що німецький чотовий почув 
врешті те, чого я досі ніколи відкрито не наважився 
йому сказати. А може, тому, що я почувався як серед 
своїх у себе. Був я певен, що тут, де ми є, не один лиш 
у кухні охоронець.

Того, що говоритиме чотовий Польнер, я споді
вався. Все-таки був цікавий, як він оформить свою 
думку, чим збагатить моє знання.

-  Кілька днів тому в селі Шихторі партизани заст
релили мого родича, -  почав. -  Ані він, ані я не винні 
тому, що опинилися тут в Україні. Ми тільки вояки, 
пішаки на шахівниці. Ніякого впливу на політику 
Німеччини не маємо. Мушу признатися, що сором
люся того, що робить мій уряд. Так, як не можна 
оцінювати книжки по її обкладинці, так теж не можна 
оцінювати вояка по його уніформі. Щоб скористатися 
шансом зменшення можливосте смертних випадків 
по обох наших сторонах тут в Україні, я, хоч побо
ювався, все ж таки наважився і прийшов на нашу 
зустріч. Прийшов, щоб домовитися, щоб не воюва
ти нам один проти одного. Робитиму все можливе, 
щоб пережити цю небажану для мене війну та повер
нутися здоровим на мою Батьківщину, до моєї рідні. 
Живу і про життя думаю. Дякую. -  Польнер подякував,
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але не закінчив. Запитав перекладача, де так гарно 
вивчив німецьку мову. Відповідь звучала повчально:

-  Я українець. Мову вивчив у школі. Служив стар
шиною в Австрійській Армії і саме в армії добре 
вигладив своє володіння вашою мовою. Дякую за 
визнання. Мені було приємно послужити вам моїм 
знанням у цій зустрічі.

Як велить український звичай, господарі попроси
ли до стола. На скатертині появилися сир, масло, 
ковбаса до хліба. Господиня припрошувала: «Чим ха
та багата...» Перепрошувала, що до чаю цукру збрак- 
ло. Зате стояло горнятко повне меду. А потім була 
ще одна, і друга, і третя страва... А вояки? Звичайно, 
частувалися, не приховуючи апетиту, хвалили госпо
диню. Був час і для принагідних розмов. Усе так зви
чайно, мирно, по-людяному.

На дворі -  дві підводи. Одна для нас, дивізійників, 
друга для вояків УПА. Прощалися надійно, -  так бо 
цей факт можна назвати, -  словом і потиском руки. 
А ще годину-дві тому ми не подавали долонь, а диви
лися один одному на руки, стежачи за кожним рухом 
співбесідника. Приймаючи тепер потиск долоні «Гре
беня», прийняв я теж згорток паперу, ґрипс. Моя 
цікавість здавалася нескоримою. Німець напевно ні
чого не спостеріг.

Дорога додому коротка. У бункері ми з Польнером 
ще довго говорили про сьогоднішню зустріч. Аналі
зували її в деталях, у різних контекстах, висновках. 
Чотовий був явно вдоволеним. А мені знову всю ніч 
не спалося. Події нинішнього дня мали для мене 
інший, мабуть, чужий моєму сусіді вимір. Задіяло, 
нагадало про себе тяжіння роду. Його притягальна 
сила проникла моє серце заново і наскрізь. Я знову 
стояв перед питанням: що далі? Відповідати відра
зу не мусив. Але за місяць, другий? Може, підказка 
є теж у записці повстанського чотового?
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Ледь визрів день, я, скориставшись претекстом пе
ревірки ситуації на терені штіцпункту, вийшов під 
відкрите небо. Розгорнув ґрипс. Тільки два речен
ня: «Маю потребу стрінутися ще раз з Вами без нім
ця. Про час і місце нашої стрічі повідомлю Вас. Гре
бень». Отже, веди, доле!

Не партія, а Армія. Отож розрізняй зброю

Хлопці любили молоко. Час від часу певну його 
кількість рої замовляли у селян. Розраховувалися жи
вою валютою. Такий обмін вельми хвалили собі во
яки, не нарікали й господарі. Котрогось дня, який 
безсумнівно молочним не був, біля хвіртки у наше 
обійстя пристанула дівчина з посудиною повною мо
лока. Заговорила з вартовим, а той подався просто до 
мене. Пішов я з’ясувати ситуацію. Почав від того, що 
ніхто з нас молока не...

-  Зупиніться на хвильку, -  перервала, притуляючи 
вказівний палець до уст. -  Добре знаю, що ніхто не за
мовляв, але молоко візьміть, щоб не було запідозри. 
Річ у чомусь іншому. Солтис Печигорів хоче вас ба
чити сьогодні о першій годині з полудня у своїй хаті.

Молоко заніс я до кухні, що кухар-чергувальник 
сприйняв здивовано і з приємністю. Вирішив теж од
не з перших питань, які тепер станули переді мною: 
вибрав особу, котра мала піти зі мною на зустріч 
у солтиса. Петро Білик був добрим воїном, патріо
том. Не одну годину провели ми з ним на розмовах 
про нашу ситуацію і завжди доходили до згоди, до 
спільного висновку, що в нашій поведінці, у наших 
виборах є здоровий глузд. Бо могли ми піддатися 
інертності та опинитися на примусових роботах у Ні
меччині або скористатися нагодою і пройти солідний 
військовий вишкіл. Обрали ми другу дорогу, наді
ючись, що з часом наша готовність до боротьби при
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годиться Україні. Обидва не сумнівалися, що в кот
русь днину ми віднайдемо себе в рядах УПА. Одне 
слово -  ми не йшли навмання.

Попросив я Петра, здаля від інших вух, на мить 
розмови. Кажучи йому, що незабаром підемо у Печи- 
гори на зустріч у солтиса, немов ненароком до
повнив:

-  Не будь лиш, Петре, надто здивований, якщо 
зустрінемо там українських партизанів, конкретні
ше -  вояків УПА з оперативної на цій території гру
пи. Про те, куди йдемо, зрозуміло, нікому не можемо 
говорити.

Останнє речення сказав я, здається, вже непот
рібно. Петро лиш посміхнувся і ніякого здивування 
не виявив. Ледь сонце минуло полудень, як ми були 
в дорозі.

Поріг солтисової домівки переступили раніше ніж 
домовлялися. Не були ми, однак, тут першими. У кім
наті чекали три повстанці. Усі в німецьких уніфор
мах, з довгою і короткою зброєю при собі. Упізнав 
я лише чотового «Гребеня». Два інші представилися 
як чотовий «Олень» та вишкільний інструктор сотні 
«Сокіл». Від привітальної куртуазности «Гребень» 
швидко перейшов до суті розмови.

-  Як уже знаєте, в УПА я повню функцію чотово
го. В той же час я є членом ОУН. У цивільній сітці ви
конував я обов’язки районового провідника...

-  Можу слово? -  увійшов я в розмову. -  3 певних 
причин я не є членом жодної української політичної 
організації, тому був би вельми вдячний за пояснен
ня, пощо, властиво, ми сюди прийшли.

Миттю підтримав мене Петро Білик. Говорив, що 
він також до ніякої організації не належить, що 
патріотом можна бути без організаційної приналеж- 
ности, а логіка підказує, що УПА не є армією партій
ною. Ситуація ставала незручною. Зростала напруга.
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Вихід із непередбаченої скрути спробував знайти 
чотовий «Олень». Скористався нагаданням того, про 
що ми забули.

-  Здається, що через необережність, ми відбили
ся від головної теми. Говоримо про справу, яка зда
ється без дискусійною. Адже справді, У ПА є понад- 
партійною формацією і було б нелогічно думати по- 
іншому. Повстанські відділи на Волині пройшли 
вишкіл раніше, а їхні вояки вже загартовані та готові 
навіть до затяжних боїв. Сокальщина і Холмщина над
то довго спали, а коли прокинулися, було вже пізно. 
Населення в цьому не винне. Винен провід, котрий 
так довго зволікав з організуванням оборони. Напри
кінці 1943 року, правда, були сформовані сотні, але їх 
до вишколу не встигли провести. У цей же час біль
шовики перекидали на тилові для німців території 
добре вишколені й озброєні загони бойовиків. Повин
ні були воювати з німцями. Так здавалося нашому 
командуванню. Тим часом вони, скориставшись до
носами лісових служб, гайових, серед яких переважа
ли поляки, налетіли на наших новобранців та розігна
ли їх. Куди новобранці ділися? Повтікали і тепер то 
тут, то там повертаються.

«Олень» уже говорив не задля втихомирення 
атмосфери. Вів послідовний виклад, описував події, 
які ставалися і стаються, створюючи окреслені на
слідки і ситуації. Ми з Біликом знали, що він зверта
ється насамперед до нас двох, уводить нас у питання, 
про які ми досі мали лише тьмяне уявлення.

-  У Кулечківських, Белзьких та Равських лісах, -  
продовжував повстанець, -  гайовими були переважно 
поляки -  запеклі шовіністи. Доносили на українців як 
до німців, так і до большевицьких партизан. Невід
кладною стала рятівна потреба очистити ліс із засмі
чення донощиками. Коли добігав кінця 1943 рік, усі 
гайові отримали від ОУН наказ залишити лісничівки.

124



Наказ було виконано. Ліс став безпечнішим для виш
колу наших партизанських одиниць. Після Різдва 1944 
року дві сотні новобранців знову стали до вишколу.

Сотню «Бродяги» розмістили на гаївці «Зелена» 
неподалік Прусинова біля Белза, а сотню «Корсака» 
в будинках фільварку біля Луцьок у Куличківських 
лісах. Нас, 20 навчених і загартованих у боях вояків, 
прислали сюди аж із Карпат. Прислали, щоб допо
могти вишколити нові сотні, як же потрібні у цьому 
терені. Я є чотовим у сотні «Корсака». Протягом 
останніх місяців я добре пізнав цих хлопців, зв’язався 
з ними долею. Ми вже по вишколі. Але коли б мене 
хтось запитав, чи ми готові до акції, то я відповів 
би: Ні. Зброю, правда, сяк-так маємо і кожного дня 
щораз більше отримуємо її від селян, у яких вона 
у великій кількості. Бракує нам, однак, амуніції, 
бойових припасів. У нас же нема своїх магазинів. Щоб 
припаси здобути, треба вирушити на акцію. А без 
амуніції, з 20 лише набоями на акцію не підеш. Коло 
замикається. Отож до речі: у мене до вас прохання. 
Зводиться воно до запиту: чи могли б ви прийти 
нам з підмогою у скрутному становищі? У мене все. 
Дякую.

Ось і з’ясувалося, навіщо ця наша зустріч. Це вже 
не було питання рамок, меж, засад нашого взаємо
зв’язку. Йшлося про співпрацю. Співробітництво, 
в яке ми з Петром навіть гадкою не могли вводити 
наших зверхників. У ці важливі хвилини вибору мені 
й на думку не спало, щоб відмовлятися. Проблемою 
стояло тільки встановлення виду амуніції, потрібної 
повстанцям, та про найскладніше -  способу її пе
редачі. Відповідь почав я ствердженням, що ми тут 
маленькою групою, та мов птахи пристанули в цій 
околиці накоротко. Звучало це, може, трішки пате
тично, але найближче до правди, бо завтра могли нас 
послати або на фронт, або навпаки, у глиб Німеччи-
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ни. Запасної власної зброї у нас немає. Є зате чимало 
амуніції до іншої різновидної ручної легкої зброї.

-  І, мабуть, також про неї нам ідеться, -  озвався 
котрийсь із повстанців.

-  У наших складах лежить амуніція до різних ро
сійських і німецьких автоматів, кулеметів, крісів, -  
майже звітував я, -  яка не введена у жодну евіденцію. 
До уваги мусимо брати також те, що нашим коман
диром є німець. Правда, він добра людина, але без
печніше було б не вводити його у нашу домовле
ність.

Розмова зосередилася на конкретних кроках. На 
моє запитання, чи існує заздалегідь підготовлений 
план дії, «Олень» відповів, що домовився вже з госпо
дарями Петром Дукельським і Василем Кузьмою, 
їхні хати можуть бути місцями передавання бойових 
припасів. Тим паче, що вони близько бункерів.

-  А, може, варто розглянути ще інший варіянт, -  
запропонував я. -  Такий, де непотрібно буде залуча
ти цивільного населення. Бо не хотів би я, щоб селя
ни несли відповідальність за нашу евентуальну необе
режність, а різне може статися. Наш живильний 
магазин порожніє, і нам треба роздобути харчі. Буду 
говорити і переконувати Польнера, щоб ми обидва 
вибралися до солтиса Старгороду або Воєславичів 
замовити у них потрібні нам харчові продукти. Коли 
почую згоду, повідомлю вас. Під нашу неприсутність, 
ви, зрозуміло, зодягнуті по-цивільному, могтимете 
під’їхати своїми підводами до штіцпункту. Присутній 
ось тут Петро Білик усе гаразд підготує і допоможе 
навантажити товаром вози. Вашим задумом, друже 
«Олень», пропоную скористатися тоді, коли б мій із 
якихось приводів погорів. Зв’язок, гадаю, триматиме
мо через господаря цього дому.

-  А коли б не стало змоги через солтиса, тоді ми 
напевно знайдемо спосіб на контакт з вами, -  сказав
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«Олень», і зазвучало це завершально. Ми попроща
лися.

У поворотній дорозі нашу бесіду про способи пе
редачі повстанцям припасів Петро раптом припинив 
питанням, яке його вельми муляло:

-  Як гадаєш, чому «Олень» так широко розповів 
нам історію творення УПА?

-  Думаю, хотів нам дати уявлення про те, як діє 
УПА, як гартується в боях, та, незважаючи на трудно
щі й ворожі удари, багатіє, міцніє новою силою. Бо ж 
хлопці, знаючи, що їх чекає на повстанських стежках, 
добровольцями голосяться на вишкіл. -  Мій друг не 
переривав мого роздуму. -  Візьмімо до уваги хоча б 
Холмщину і Сокальщину. Холмщина, як обидва зна
ємо, опанована польською партизанкою, а Раваруські 
та Куличківсько-Белзькі ліси повні більшовицьких 
загонів. Вишколити нові кадри УПА на цій території, 
у такому зіткненні ворожих тобі сил, та ще коли не 
стачає амуніції, не так воно й легко.

Не поспішали ми, давали волю думкам. Петро 
спроквола озвався:

-  Виглядає на те, що незабаром і дехто з нас піде 
в УПА... Я вже не думаю виїжджати з України. Йшов 
до війська, щоб отримати військовий вишкіл та, за 
словами батька, бути готовим не тільки взяти зброю 
до рук, але й, коли настане пора, вміти скористатися 
нею. Вона вже у моїх руках та й, думаю, пора, згадана 
батьком, також назріла.

-  Послухай, Петре. Усе, що ти сказав, цс суща 
правда. Однак, поки зробиш вирішальний крок, не за
будь перш за все про обов’язок, який ми нині прийня
ли добровільно. Повстанцям потрібна амуніція, і ми 
її роздобудемо. -  Він хитнув головою, а я, вже без 
ліричних відступів, продовжував: -  Візьмеш собі на 
підмогу Івана Клюба та Ярослава Яцейка. Вони хлоп
ці кмітливі. Відділиш московську амуніцію від ні
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мецької. Пам’ятай лиш, щоб німецької, на яку маємо 
евіденцію, не рушати. Я тобі покажу, як це робити. 
Мусиш бути дуже-дуже обережним. Обидва ж усві
домлюємо, чим воно могло б закінчитися, коли б про 
все довідався Польнер.

При бункерах -  затишно. Пахло вечерею. Кухнею 
завідувала господиня колишнього дідича. Знаменита 
кухарка. Вміла вона варити, а ми любили куштува
ти, їсти усе зготовлене нею. Доглядала, щоб до стола 
підходити з повагою, охайно, з помитими руками. 
Звичайно, за працю ми їй платили. Але чи можна 
заплатити за серце, за вмілість, додану до кожної 
страви? Смакувало й цим разом.

Після вечері, бувало, хлопці займали місця на вер
хах, на куполах бункерів, гуторили і часто співали 
дивізійні та повстанські пісні. Пісні, які приносили 
буремні та злагідні дні війни, пісні, які зринали над 
місцями боїв, підіймалися із вогнів палаючих україн
ських сіл, плакали за юним життям, що раптом 
обривалося, пісні, які вселяли віру у сенс обраної 
вояцької дороги, пісні, що вже були і щойно мали 
бути з нами у нашій борні. У хлопців, згадую, були 
гарні голоси, міцні. У весняні теплі ночі спів злітав 
над бункерами, линув над селом, над полями -  да
леко-далеко. А в хатах, на подвір’ях люди чекали цих 
пісень. Повторювали часто: «Ми слухали б вас усю 
ніч. У вашому співі -  щось незвичайне. Такої туги, су
му й радости, сили і надії не вичарує жоден хор. Вид
но, це лиш вояцька таємниця». Видно, лиш вояцька...

Єднальна підмога, 
«Крук» і Польнерова мікстура

Бункер, у якому розмістили ми кухню, був най
більший з усіх. У ньому теж, трішки за кухонним при
міщенням, зладили харчовий магазин. А ще далі за
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ним -  кімната з одним поверховим ліжком, на якому 
спали Польнер і я. Горішню частину спальної кон
струкції займав чотовий. Бувало, коли ми прилягли 
на своїх місцях, а сон не брав, заводили інколи довгу 
бесіду про буденні справи. У ніч після зустрічі з пар
тизанами я, немов ненароком, натякнув, що наших 
харчових запасів зосталося ледь на пару днів. Треба 
було б конче роздивитися за їх поповненням. Може, 
завтра поїхали б ми до Старгороду і порозмовляли 
з місцевим солтисом про нову поставку деяких про
дуктів? Польнер схвально притакнув і ствердив, що 
радо поїде. Я, втихомирений, швидко заснув.

Рання розмова з Петром увела ясність у стратегію 
дня. Він повідомить печигорівського солтиса про те, 
що після обіду Польнер, Орест Шадний та я поїдемо 
у Старгород, а солтис пошле вістку до партизанів. 
Водночас деталізували ми процес підготовки амуніції 
для транспорту. Петро муситиме скористатися все- 
таки допомогою інших хлопців. Те, що хтось із них 
може необачно вийти поза таємницю, ми брали до 
уваги, але лише мінімальною мірою. Знали ж ми, що 
всі у цьому штіцпункті вважають себе насамперед 
українськими воїнами, котрі прийшли у Дивізію 
головно по військовий вишкіл, який має пригодитися 
у службі свому народові, Україні, у боротьбі за її 
волю.

Бесіда у Старгороді затягнулася. Привітна дружи
на солтиса запропонувала почастунок. Не відмовили
ся. До справи перейшли, коли вже господиню похва
лили. Господар ствердив, що, ймовірно, проблем 
із харчами не повинно бути, але питання на форумі 
сільської громади йому конче потрібно представити, 
обговорити. Німець зрозумів: порядок мусить бути. 
Йому .важливо, що дарма ми сюди не їздили. Подя
кували ми ще раз на прощання і у три миті були 
у себе.
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Петро, почекавши на зручну хвилину, сповістив 
мені, що передача товару пройшла безпроблемно, 
краще ніж він собі уявляв. Наше вдоволення було 
повним. Ніхто з нас не ставив тоді запитання: помі
тить щось чотовий чи ні?

Ледь кілька днів сплинуло від пам’ятної для нас 
події, коли до воріт під’їхала фірманка. Це старгород- 
ці привезли нам харчі. Було все, про що ми просили, 
та ще щось понаднормативне: 20 літрів спирту. Хоч 
алкоголю, за принципом, ми не пили, а коли вже 
доводилось, то у вельми контрольованих кількостях, 
та цим разом не відмовилися. Мати спирт для інших 
ніж випивання цілей -  не пошкодить. Придивившись 
ближче до привезеного добра, його кількости та якос- 
ти, я не мав сумнівів, що цс не ті харчі, по які ми їзди
ли, яких сподівалися. Зокрема м’ясні вироби. їх виго
товив хтось, хто цим ділом займався професійно. 
Наш магазин у своєму вигляді та запахах -  повесе
лішав. Чотовий дорікав -  чи то нам, чи селянам, чи, 
може, собі самому, що через запах ковбаси він не 
може заснути.

Десь, мабуть, у ту пору, коли квітень 1944 року 
ввійшов уже у свою другу половину, повстанці по
просили нас про наступну зустріч. Місцем обрали 
порожню хату в Печигорах. Окрім мене, пішли Клюб 
та Білик. Зустріли нас «Олень», «Гребень», «Сокіл» 
та дівчина. Представили її псевдонімом -  «Боднарів- 
на». З села Тудорковичі походила. (І хочеться мені 
сказати, що вона нині вже покійна. Як і тисячі інших 
прецінь...). У суть зустрічі вводив «Олень».

-  Попросили ми вас сьогодні на зустріч у справі, 
яка, на нашу думку, найсуттєвіша з усіх, що досі були 
між нами. -  «Олень» важив слова. -  Хочемо отож 
узгіднити і встановити з вами тісний та постійний 
зв’язок. Такий живий контакт, вважаємо, нині необ
хідний. З багатьох причин, про які ми вже говорили
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та ще говоритимемо. З причини найголовнішої: в’я
зання, розумного єднання всіх патріотичних україн
ських сил, насамперед збройних. У випадку пекучої 
потреби ми зможемо протягом дуже короткого часу 
порозумітися. Присутня тут подруга «Боднарівна» 
буде підтримувати безперервний зв’язок між нами. 
Дійшли ми висновку, що найпевнішим зв’язковим 
пунктом буде хата Омеляна Яремчука. Тут могтиме
мо залишати і відбирати пошту...

Чотовий припинив голос, роздивився навколо, не
мов готуючись до чогось важливого, зупинив погляд 
на мені та спокійно заявив:

-  Від сьогодні ваше псевдо буде «Крук». Так буде 
адресована пошта до вас, а свою пошту до нас підпи
суватимете своїм уже псевдом.

Мої друзі, Петро Білик та Іван Клюб, слухали уваж
но, запам’ятовуючи кожну деталь. «Якось на диво 
швидке оце моє новохрещення. І про згоду не питали. 
Але воно, видно, так має бути», -  ствердив я подум- 
ки. Коли все вказувало на те, що розмова добігає 
краю, «Олень» підвівся, і, звертаючись до нас трьох, 
сказав слова, яких я не сподівався, але запам’ятав на 
все життя:

-  Від імсни цілої сотні «Корсака» передаю вам 
усім щиру подяку за таку велику кількість амуніції та 
гранат, що ви їх нам передали. Вашою підмогою ви 
піднесли мораль і боєздатність вояків нашої сотні.

Перша подяка, мов перша похвала від чотового 
повстанської армії... Та ні, від сотні української армії. 
Чи заслужили ми аж на такі високі слова? І взагалі, 
адже не задля заслуг прийшли ми з допомогою. На 
пояснення не стало, однак, уже часу. Подякували ми, 
добрим словом обмінялися, і кожен у свій бік рушив.

Одним із перших, кого я зустрів біля бункерів, був 
чотовий Польнер. Виразно чекав мене. Спитав, чи 
може взяти трохи спирту та яєць, бо хотів би мікстуру

131



алькогольну підготовити, тобто аїр коньяк. Не при
ховуючи здивування, відповів я, що все це належить 
нам усім, він є теж диспонентом і не повинен мене 
про таке питати, а тим паче чекати моєї апробати. 
Висловив я при цьому, трохи жартома, заувагу, що 
людина, коли сп’яніє, втрачає інколи контроль над со
бою. Польнер, теж усміхаючись, запевнив, що з ним 
таке не трапиться.

На поличці чотового прибуло пляшок з мікстурою. 
У котресь весняне підвечір’я Польнер вийшов зі своєї 
нори. Почув я піднесений голос і гостру лайку німець
кою мовою. Поки що лаявся, сказати б, зі своїм дру
гим «я». Пам’ятаючи, однак, його поведінку в пору 
вишколу, сподівався я, що він почне шукати жертву, 
і побоювався, що буде нею моя особа.

Коли настала пора спати, мій німець підійшов 
і ледь обертаючи язиком, близьким до категоричнос
ти тоном заявив:

-  Я хочу, щоб ми помінялися місцями. Від сього
дні ти будеш спати на горішньому, а я на долішному 
ліжку.

-  Тобі, може, на горішньому було гаряче? -  запи
тав чемно, не приховуючи, однак, здивування. Поль
нер, тягнучи слово за словом, говорив:

-  Навіть дуже гаряче. Я не міг спати. Боявся, що 
котроїсь ночі ти встрелиш мені до Пир..лі. -  Я остов
пів. Не хотів вірити у те, що чули мої вуха. Однак 
тримав язик на ув’язі. Не хотів ятрити розмови. 
Думав досі, що знаю Польнера добре і то з корисного 
боку. Ніколи не було приводу думати по-іншому. Але 
ось нині, коли у нього голова пішла обертом, ви
явилося безпроблемно легко, що він не має ніякої 
довіри до мене. Справді, мусив мучитися зі своєю 
таємницею.

Цієї ночі ми все ж таки дуже посперечалися. До 
непростимости. Чотовий, виявилося, не втратив спос-
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тережливости. Уважно придивлявся до наших рухів. 
І ось тепер, ствердивши, що з магазину зникло багато 
амуніції та гранат, заявив, що я до цього причетний. 
Моя настороженість стала майже зенітною. Годилося 
оцю суперечку чимдуж припинити. Ситуація потре
бувала глибокого аналізу.

-  Ти напився і, не маючи жодної підстави, звину
вачуєш мене, -  спробував закінчити сварку гострою 
категоричністю. -  Втихомирся, бо я хочу спати. 
Завтра, коли протверезієш та схочеш продовжити 
оцю суперечку, буду готовий.

Польнер ще трохи побурмотів, а потім заснув. 
А мені до сну було далеко.

Ледве протерся день, я, як звичайно за своїм служ
бовим контрольним обов’язком, обійшов бункери, 
роздивився, чи все в гаразді, та завернув на сніданок. 
Чотового не було. Розповів я хлопцям у деталях про 
нічну авантюру з Польнером. Петро Білик, махнувши 
рукою, без вагання ствердив, що немає чим турбува
тися, бо німець один, а нас двадцять. За місцевими 
обрахунками -  це напевно факт. За підрахунками 
ширшого контексту, справа потребувала ще чийогось, 
більш перспективного та об’єктивного погляду.

Після сніданку зібрав я всі свої речі з прикухонно- 
го бункера та перемістив їх на кватиру першого рою, 
командиром якого я й був. Ще раз задумалися ми 
з Петром, чи не варто про останню подію повідо
мити чотового «Оленя». Врешті-решт наслідки опо
середковано могли торкнутися й повстанців. Буде 
теж нагода перевірити готовність пошти у нашому 
з УПА зв’язку.

Мій лист містив подетальний опис становища, 
в якому ми опинилися. Під ним виднів уперше мною 
поставлений підпис -  «Крук». Петро заніс його до ха
ти Яремчука. Минуло ледь кілька годин, як надійшла 
відповідь. Читали ми: «Рішення, що робити, лиша
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ється за вами. Як вирішитесь, ми вас радо привіта
ємо. Будьте стало у контакті з нами. Здоровлю щи
ро -  «Сокіл».

Значить, наш зв’язок з партизанами був реальний 
і швидкий. Це заспокоювало. Зрозуміли ми теж, що 
немає потреби поспішати. Однак наша увага та обе
режність весь час мусила стояти максимально на 
поготові. Хоч німець у наших планах не здавався най
більшою перешкодою, все-таки допустимою була 
можливість, що свого знання він не затримає лиш 
при собі.

Так ось визріла пора, коли я дійшов до переконан
ня, до впевнености, що наші дні у Дивізії добігають 
кінця. Може, не всіх, але декотрих найближчих мені 
хлопців, та, безсумнівно, мої. Скільки цих днів ще 
порахуємо -  годі збагнути.

Питання не задля відповіді

Військова служба потребує підпорядкованости -  
обов’язкам, зверхникам. Принципу «наказ є наказом, 
а дисципліна дисципліною» я завжди дотримувався. 
Цю засаду повинен знати кожен добрий воїн і берег
ти її як цінність, незважаючи на армію, в якій слу
жить. Отож свої службові завдання виконував я нада
лі старанно, сумлінно. Контакти, діялог із чотовим 
обмежив до денного порядку.

Деякий час Польнер не порушував нового конвс- 
нансу. Розмови зі мною не починав. Видно було, од
нак, що питання в ньому призбируються, накипають. 
Врешті котрогось дня не стримався. Дбаючи про 
спокійний тон, повернувся до зустрічі з чотовим 
«Гребенем». Проблеми звів у пунктах. Просив зупи
нитися над таким: перше -  німецькі тюрми наповни
лися українськими патріотами і триває погоня за 
тими, хто на волі; друге -  хижацька політика Німеч
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чини довела український народ до нужди та рабства; 
третє -  німці насильно ловлять українську молодь та 
везуть її на примусові роботи у Німеччину.

-  Чи могли б ми дещо обширніше продискутувати 
згадані тут і заторкнуті «Гребенем» теми? -  Німець 
питав, але не був певен моєї згоди. Формулювання 
звучали настільки провокативно, що мені годі було 
вже мовчати.

-  Дуже радо допоможу тобі відсвіжити пам’ять та 
ще дечим новим її поповнити. Ми знаємося ще з виш
колу. Ти був одним з інструкторів у нашій сотні. На 
твою команду ми мусили до маршу співати таку піс
ню, яку хотів ти, а не таку, якої ми бажали. Прига
дуєш, мабуть, а може, не пригадуєш, що колись ми, 
вийшовши поза твій репертуар, заспівали:

Десь там далеко закордоном
Сидить Бандера при столі,
І думу думає важкую,
Чи Лопатинський вже в краї?

Почувши ці слова, ти немилосердно кричав: «Nicht, 
nicht, nicht Bandera, sing Смерть, смерть, ляхам 
смерть». Ти забороняв співати про Бандеру, бо ти 
знав від своїх зверхників, хто такий Бандера. Знав, що 
він один з лідерів та промоторів боротьби проти оку
пантів України, ким би вони не були. Знав, що його 
ім’я звучить як заклик. Тепер Бандера сидить у ні
мецькій в’язниці, а з ним багато його однодумців. 
Це відповідь тобі на перше питання.

Німецька влада наклала на селян великі контин
генти -  зерна, масла, яєць, худоби та й чого там ще. 
В деяких українських регіонах довело це народ до 
голоду. Це часткова відповідь на друге питання.

Одним із перших, кого у 1942 році зловили і вивез
ли до Німеччини на тяжкі роботи, був мій брат Олек
са. Маю ось тут п’ять листів від нього, є теж його зні
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мок. Тепер брата тримають в тюрмі у Відні. Як туди 
потрапив? Пише, що через необережність. Німці не 
зважали на вагу провини, посадили і все...

Подав я Польнерові конверт, щоб глянув на адре
су в’язниці. Той похитав головою і ствердив, що знає 
ці місця. Тихо озвався:

-  Пробач, що без потреби турбував тебе, -  а потім 
випростався і відійшов.

Чому просив пробачення? Чи саме таке хотів почу
ти? Шукав ствердження своїх здогадів відносно мене 
чи, може, поглиблення свого знання? А може, мав 
у цій розмові віднайти аргументи, які виправдовува
ли б його теперішнє ставлення до війни? На ці пи
тання я вже не отримав відповіді.

Де роду джерела -  там місце моє

Минув ще один день. Перед полуднем до бункерів 
під’їхала підвода з військовими людьми: два українці 
та німецький капрал. Служили у 3 чоті 10 сотні. При
були, щоб забрати чотового Польнера на алярмові 
наради усіх старшин та підстаршин нашої, тобто 10 
сотні 3 батальйону 5 полку. Наради мали проходити 
в бункерах біля села Шихторі. Польнер, порозмов
лявши з капралом, покликав мене. Сповістивши, що 
щось алярмове вариться, передав мені -  на два-три 
дні -  командування у штіцпункті. Обіцяв, що про все 
розповість, коли повернеться. Підвода від’їхала.

Не було місця на гайнування часу. Отож я довго не 
барився. Скликавши свій рій, передав хлопцям приве
зену несподіваними гістьми вістку. Не було сумніву, 
що швидко можуть статися непередбачені зміни. 
Ймовірно, вся Дивізія буде переформовуватися, мі
няти свою дислокацію, отримає нові бойові призна
чення. Таке підповідав здоровий глузд. Запропонував 
я коротку розмову про те, чи кожен з них готовий до
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змін. І основне: чи знають, які рішення приймати
муть перед лицем того, що незабаром нагряне. Адже 
є можливість вибору.

-  Я готовий залишитися в Україні, -  як можна бу
ло сподіватися, першим озвався Петро Білик. -  
Лишитися, і то на цьому терені. Тут бо діє вже добре 
організована Українська Повстанська Армія. Я впев
нений, що вони нас -  вишколених та зі зброєю -  
приймуть у свої ряди. Звісно, кажу за себе. В даному 
ж випадку кожен сам за себе вирішує.

З судженнями Петра погодилася більшість. Біль
шість, але не всі. Частина мовчала. Виглядали так, 
немовби думками поверталися з далекого далека. 
Може, й не повинен був я цього чинити, але зважився: 
поставив запитання, яке оці мовчазні повинні були 
почути значно раніше. Звернувся до Ореста Шадного:

-  Чи можеш, Оресте, пояснити, з яких мотивів 
вступив ти до Дивізії?

-  Більшість моїх колег зі села вступили, тому і я 
вступив. Ми завжди трималися разом, -  звучала щира 
і проста відповідь.

А інші? Запропонував я, щоб усі передумали, про- 
дискутували поставлене Орестові питання. Нехай, 
однак, дискусія не вийде за стіни цього бункера. Так 
думали мої хлопці, мій рій. А як у другому рої? Яке 
рішення приймуть вони? Пішов я до них. Ройовий 
Петро Боднарчук слухав останніх вісток з увагою, але 
без емоцій. На інформацію, що можуть нас вивести 
з України, Петро відповів:

-  Що буде всім, буде і мені.
-  А чи знаєш, що на території, де ми тепер, діють 

добре організовані відділи УПА? -  питання було ри
торичне, але мало свій, скажу -  альтернативний сенс.

-  А як думаєш? Знаю, -  ройовий, здавалося, хотів 
струснути з себе настирливу тему. -  Знаю, але не на
стільки, щоб мати про це гідне уваги судження.
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Годі. Дальше вперте муляння вояцького розуму 
ставало б знущанням. Ми ще перекинулися словом 
про якісь поточні справи і розійшлися. Я не знаходив 
терміну, яким міг би назвати стан мого духу в ці хви
лини. Був розчарований, підведений, пригноблений? 
Чим? Тим, що дехто з цих молодих людей поки що не 
бачив себе у повстанських рядах? Але ж мав право. 
Право обирати шлях вояка регулярної армії, а не 
стежки партизана. Я знав одне: моє місце у бороть
бі -  на рідній землі. На цьому будував я свою перс
пективу, свої конструкції оптимізму. Можливо, не всі 
сьогодні у цих моїх конструкціях добачали себе. 
Наступні години дня сплинули у звичному каземат
ному ритмі.

Погожий вечір знову посприяв гутіркам і пісням. 
Линули одна за одною. А вітер у теплих повівах зано
сив спів у хатні підвіконня, переносив над імлистими 
луками, розпорошував на кронах дерев, лісів. Не 
затихали б хлопці і всю ніч, коли б не вартовий. 
Прийшов і нагадав, що пора вже пізня і час розходи
тись до своїх кватир, до бункерів.

Цієї ночі черга командувача варти припала на мою 
долю. Постійне місце вояка у такій функції було 
в бункері рою, який у дану ніч виставляв стійки. Отож 
я, виставивши визначену стійку, завернув до такого 
бункера. Темряву тут, як і в подібних приміщеннях, 
можна було роз’яснити нафтовими ліхтарнями. 
Однак чинили ми це тільки у разі необхідности. 
Ліхтарня, на яку я тепер натрапив, не була спромож
на сипнути багатим світлом. Кволий вогник бліди
ми плямами лягав на мапу-спеціялку, яку я роз
горнув, щоб не заснути. На мапі розрисовано тери
торію, на якій ми тепер перебували. Віднаходив лісо
вий простір між Шихторами, Тудорковичами, Угри- 
новом, дооколичні -  близькі та дальші -  села і ліски, 
яких я ще не знав, але... Можливо, незабаром саме
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з цією мапою ходитиму по цих лісках і селах, можли
во, тут знаходитиму пристанище.

У бункер заглянув вартовий. З тінню таємниці 
у голосі попросив мене вийти на поверхню. Під купо
лом неба височіла ясна місячна ніч. У чистому повітрі 
чути скрипіння коліс возів, погукування візників. Десь 
за селом, через присілок Печигорів у напрямку 
Воєславичів тягнулися підводи. Хто на них? Немов 
у відповідь у небо зринула і гомоном-відгомоном 
поплила пісня:

Там під лісом, темним бором,
Повстанці тихо йдуть 
І на руках своїх могучих 
Товариша несуть...

Ішли вони аж ніяк не тихо. Ніченька глибока, а ті 
сон людям з очей зганяють. Гай-гай, але як же мило, 
як бажано, в мерехтінні тонів туги, радости, суму
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і незбагненної надії привертають людей до тями. 
Збуджують спрагу слухати й слухати їх. Слухати 
й любити: рідну пісню, співаків, край свій і народ, що 
вміє такі пісні творити, народ, діти якого -  я, ти, 
вони. Усі ми. Пригадалося Павелче і цей непокірний 
досвітній пісняр. Тужив я за ним, за своїм селом, за 
роками дитинства. І водночас знав, що для того, щоб 
і на моєму Прикарпатті, і тут -  на Холмщині, на моїй 
уже теж Холмщині, могла вільно злітати до людей 
і неба українська пісня, мусять тепер, у пору війни, іти 
хлопці: сьогодні з піснею до світу, завтра у бій за 
волю. А завтра... Йтиму вже з ними19.

У таку ніч український вояк не повинен спати, 
ну хоча б у годину, яка ніколи не забувається. Казав 
я вартовому розбудити рій та вивести з бункера. 
Нехай почують, нехай знають, що ми не одні. 
Вийшли, слухали і ні про що не питали. А повстан
ська пісня надалі линула:

А як вийшли на поляну,
Сказали: сотня, стань!
Сказали: сотня, стань на струнко
І на могилу глянь.

Коли вдалині затихло, розійшлися ми на свої міс
ця. Я на вартівню. Був час на роздум. Висновки самі 
плелися. Неприсутністю Польнера конче треба було

19 Справді, міг би хтось спитати: яка воно конспірація, коли 
підпільники на всю околицю оголошують свою присут
ність? Отож навесні 1944 р. протягом короткого часу на 
деяких українських землях, напр., на Перемищині, Грубе- 
шівщині, отож частково й Холмщині ворог українців немов 
на мить принишк. Можливо, ляцькі партизани, нещадні 
в атаках на безборонні села, збирали щойно сили проти 
повстанських відділів, московські, натомість, зайняті бу
ли переоформулюванням на німецькому тилу і саботажем. 
Цей короткий час пізніше ми згадували і називали добрими 
партизанськими днями.
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скористатися та подетально з кожним обговорити 
справу переходу з Дивізії в УПА. Але насамперед во
ни самі мусять питання зважити, осмислити і прий
няти -  кожен зокрема у своєму розумі та серці -  рі
шення. Бо ж воно таке важливе, як важливим є жит
тя. Якщо є можливість вибору, не вільно її закривати.

Визначивши Петра Боднарчука собі на підміну 
в обов’язках командира варти, попросив я Петра 
Білика та Івана Клюба, котрі ще не спали, на хвилину 
розмови. Присіли ми у кухонному приміщенні. Хоч 
і кожен з нас знав, про що маємо говорити, ніхто не 
наважувався починати. Бо й від чого?

-  Скажу відразу відкрито, -  все ж таки мені дове
лося промовити перше слово, -  будуть чи не будуть 
виводити нас з України, я вже вирішив: переходжу 
в УПА. Ніхто і ніщо вже не поміняє мого рішення. 
Мої дні у Дивізії можна порахувати на пальцях. Якщо 
переходитиму сам, тоді ніякий план дії мені не 
потрібен. Коли, однак, зберемося до переходу гру
пою, тоді план таки необхідний. Справу полегшує 
наш, можна сказати, дуже добрий зв’язок з відділом 
УПА, яким командує сотенний «Корсак». Отож тепер 
річ зводиться до того, щоб у першу чергу знати, хто 
однодумець у рішенні відносно переходу. Ці люди 
повинні бути близько один до одного. Такого потре
бує швидка координація дій. Нікого вже не буду пере
конувати в тому, щоб обирав таку, як моя, дорогу. 
Знаю теж кару за дезертирство. А такий перехід для 
німців -  однозначний.

Згідні у висновках, призадумалися ми над імовір
ною ситуацією наступного дня. Вранці до штіцпункту 
приїде фірманка, щоб забрати білизну до прання. 
Прання білизни було добродійним жестом печигорів- 
ських господинь відносно нас. Обіцяли вони колись 
нам материнську опіку і дотримували слова. О, як же 
були ми їм вдячні! Завдяки такому жіночому добро
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дійству, в наших кватирах, у тому, що ми на себе 
одягали, не було вошей ані іншої подібної пошести. 
Яка це благодать, знають ті, хто у війну жив у бун
керах чи землянках. Вирішили ми скористатися за 
дня фірманкою й в інших цілях. Під білизну покладе
мо бойові припаси, амуніцію. Придасться вона нам 
незабаром в іншій військовій формації. Прилягли ми, 
коли рої другий сон уже ловили.

Уранці після сніданку прибула підвода. Наповню
вали ми мішки білизною і водночас навантажували 
віз амуніцією. Побіля вожака присіли Іван Клюб та я. 
При хаті Петра Дукельського виклали ми скриньки 
з припасами. Фірман повіз далі білизну, а ми знадли
вий товар швидко перенесли у зладнане вже схови
ще. Я був здивований досконалістю виготовлення 
цього місця та спритністю, з якою його замаскували, 
приховали. У тутешніх людей була чимала практика 
в такому ділі. Живучи весь час під загрозою нашестя 
польських банд, шукали засобів самозахисту. Тому 
й мали зброю та все ще старалися про неї. Мусили 
теж хоронити її від чужого ока. І навчилися.

Ми встигли впору. Перед полуднем повернувся 
Польнер. Привезли ті, хто й забирав його. Зостали
ся на обід, а опісля попрямували в свою сторону. Рука 
у чотового була опухла. Хтось обгорткою прикріпив 
її до дощечки і повісив на темляку, яким слугувала 
хустина. Обличчя командира штіцпункту аж ніяк не 
світилося радістю. Ледь за гістьми розвіявся слід, 
запропонував мені мандрівку між бункерами і далі. 
Звичайно, чекав, я вельми чекав цього запрошення.

Був говіркий по-військовому. Кожне його коротке 
речення містило суттєву для мене інформацію. На 
відправі головною постаттю був Hauptmann von Venke. 
Сповістив, що незабаром усіх нас дивізійників стяг
нуть до Німеччини. Тут буде проведене перегрупу
вання всіх наших частин. Причиною такого великого
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руху наших сил мало стати, за словами гауптмана, те, 
що ми, мовляв, не були відповідно підготовлені до 
дій і подій на території, де нас дислоковано20. Роз
мовляв Польнер теж із підстаршинами інших чот. 
Довідався від них, що з 10 сотні здезертирували три 
вояки: Василь Бабій, Володимир Білинський та Ми
хайло Рощук. Усі походили з Поточиська біля Горо- 
денки. Знали ми їх добре.

Чим довше Польнер говорив, тим більше оптиміз
му було в його голосі.

-  Знаєш, радію, що невдовзі, коли все розгорнеть
ся згідно зі згаданим планом, матиму змогу побачи
тися з моєю родиною.

-  Одному з нас найближчі дні і тижні можуть при
нести радість, другому -  сум, розчарування, жаль, -  
сказав я, не знаючи, по суті, до кінця, хто першим, хто 
другим буде. -  Особисто мені нічому радіти. Оті 
далекі і ближчі заграви, які ми стільки разів бачили та 
постійно, час від часу, бачимо на небокраї, це ніщо 
інше тільки палаючі українські села. Польські банди 
мордують українських людей поголовно, їх майно 
грабують, а садиби пускають з димом. Так було тут 
перед війною, так є, тільки на ширший розмах, в час 
війни. Українців тут фізично винищують21. А Диві
зія, а ми відходимо! Куди? Чи не тут наше місце?

Питав, хоч не шукав відповіді. Хотів ще раз роз
тлумачити цьому німцеві, що не задля інтересів Ні
меччини моя дорога у Дивізію повела. Хотів, щоб він

20 Наприкінці весни 1944 р. більшість частин Дивізії «Гали
чина» переміщено і дислоковано на позиціях на захід від 
Бродів, далеко від великих оперативних з’єднань УПА. 
Генерал Фріц Фрайтаґ, головний децидент у Дивізії, 
посилив кампанію проти УПА. Див. теж: Ryszard Torzecki, 
Polacy і Ukraincy..., Warszawa 1993, c. 250.
21 Mikolaj Siwicki, Dzieje konfliktow polsko-ukrainskich, t. I-III, 
Warszawa 1992, т. I, c. 61 і далі.
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знав, що коли тепер ця формація відвертається від по
рятунку українським людям, коли пробують ставити 
її у протидію стратегії УПА, мені з нею не по дорозі.

-  У той час, коли терпить мій народ, терплю і я, 
бо я його кровна частка, -  продовжував, не озира
ючись уже за себе. -  Обидва ми знаємо, що декотрі 
частини німецької армії дають притулок, а то й допо
могу польським бандам, які палять українські села, 
вбивають їх мешканців. Згадай пущене поляками 
з димом Пригоріле і наш бій з бандою на околицях 
села Голуб’є. Хто прийняв тоді під свої крила озбро
єний ляський загін? Сам знаєш -  німецькі погранич
ники і поліція. А таких випадків було значно більше, 
про що тобі напевно відомо з політичних нарад, на 
які тебе запрошують. Думаю, і ти про це знаєш, що 
наш полк, ба, нашу сотню, а навіть окремі чоти 
цілеспрямовано роздрібнили на малі групи, щоб 
польським бандам дати вільну руку, тиху фактичну 
згоду на те, щоб вони безкарно вели криваву розправу 
над безборонним українським населенням Холмщи- 
ни. Як бачиш, мені нічому радіти.

Ми сиділи на високому березі Бугу. Широка і пов
новода ріка вбирала, я у це вірив, кожне моє слово, 
несла його, як частку історичної пам’яті. Цієї міряної 
сотнями літ пам’яті, де записана українська тут доля, 
де гомін голосів Володимирової, Ярославової, Дани
ловой раті, Богданових полків, тисячних військ УНР, 
Галицької Армії, Січового Стрілецтва. Простір, який 
меандрами прорізувала ріка, щедрив усім добром 
земної краси. Тут було моє місце, земля мого роду. 
Чи розумів це мій німець? Слухав мене пильно.

Сонце схилилося до обрію. У поворотній дорозі 
я спитав Польнера, що скоїлося з його рукою. Не 
вельми радо, але розповів. Отож після відправи її 
учасників пригостили. Звичайно, дали й випити. Не 
багато, бо у присутності фон Венке ніхто не міг бути
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п’яним. Польнер, однак, спіткнувся, упав, звихнув ру
ку. Ну і все. Чотовий приобіцяв, що коли пригадає ще 
якісь призабуті тепер деталі з наради, неодмінно пе
редасть мені їх. Просив тільки нікому не говорити 
про зміст нашої розмови, бо перед таким і його осте
рігали. Зрозуміло.

В Українську Повстанську Армію: 
на боротьбу, на вінчання з волею

Здавалося, що пізнав я Польнера, як монету, що 
довго була при мені. Знав теж зворотній бік його 
мислення. Звідси плило моє теперішнє враження: 
чотовий, мабуть, брав до уваги тс, що коли б про пе
регрупування і реорганізацію Дивізії довідалися 
вояки його підвідділу, в Німеччину він поїде сам. 
Або... не поїде. На таку ситуацію я вельми надіявся. 
Тому після вечері усім почерпнутим від німця 
знанням поділився з хлопцями. Подіяло це на них як 
гіркота поразки. У цей вечір село не почуло нашої 
пісні. Ніч невимовно тяжіла.

Заклик «Алярм!» пролунав відгомоном близько 
полудня. Поставлені в стан гострої готовности рої 
пакували все своє майно, виносили його на поверхню 
бункерів та чекали наказу рушати в дорогу. Польнер, 
після останньої інспекції, похвалив хлопців та ствер
див, що був це лише пробний маневр. Усе знову по
вернулося під покрівлі бункерів. Ніхто, однак, нічого 
вже не розпаковував. «Воно, може, й добре, -  подума- 
лось мені, -  у слушний день, годину ми могтимемо 
зробити крок, після якого буде вже повстанська 
доля». Зрештою, цей крок ми могли поставити знач
но раніше. Припиняв нас не брак нагоди чи нерішу
чість, а, насамперед прохання партизанів ще трішки 
затриматися. Адже кожну нову партію амуніції, пі
діслану з нашого штіцпункту, вельми цінували.
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Не чекали ми довго. Ледь пару днів. На світанку 
чотовий заявив, що нині, ще до полудня, ми повинні 
зібратися в дорогу. Доєднаємо до тої частини нашої 
чоти, яка залишилася в бункерах неподалік Пісочного.

-  Підеш тепер до солтиса Печигорів, -  звернувся 
до мене Польнер. -  Замовиш п’ять підвід. Перед бун
керами повинні вони станути не пізніше десятої.

-  Ти знав пору нашого виходу. Чому ж тоді нічого 
раніше не сказав?

-  Інколи не про все можна сказати, -  рішуче від
повів мені чотовий. -  Гадаю, що цим я нікому кривди 
не вчинив.

Махнув я рукою. Запідозрюю, що він знав, що не 
про кривду йшлося, а про наш -  тих, хто рішився, -  
зв’язок з УПА. Німець хотів до кінця тримати віжки 
у своїх руках. До солтиса пішли ми трійкою: окрім 
мене -  Петро Білик та Іван Клюб. Привітав нас як 
завжди ввічливо, називаючи ранніми птахами.

-  Ці ранні птахи сьогодні відлітають і потребують 
п’яти фірманок, -  поспішив я з поясненням. -  Наколи 
можливо, нехай приїдуть до десятої години. Наскіль
ки мені відомо, німці задумали стягнути дивізійні 
частини до Німеччини. Не всі вирушимо цим марш
рутом. Збереться нас тут близько рою, бо сім чоловік, 
хто перейде в УПА. Те, чого тепер особливо бажа
ємо, -  це швидке наладнання зв’язку з партизанами. 
Ми лісу не знаємо. Але навіть коли б із контактом не 
встигли, все одно залишаємося. Кожен, хто буде хоті
ти, бачитиме нас. Дорога з Печигорів до Старгороду 
і далі до Шихторів -  одна ж.

-  Не турбуйтесь, не журіться, хлопці. Усе буде га
разд, як годиться. Догляну сам, щоб усе необхідне для 
зв’язку було на час. Робіть своє.

Слова солтиса влилися злагодою у наші серця. Не 
йтимемо вже навпомацки. Два листи одного змісту 
залишили ми солтисові та адресований чотовому
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«Оленю», у зв’язковому пункті в хаті Омеляна Ярем- 
чука.

У штіцпункті вояки наводили останні порядки. Ті, 
хто збирався в УПА, в міру спромоги перевантажу
вали нормативний багаж. Брали, вистерігаючись 
Польнерового ока, запасні припаси, амуніцію. Під на
метом нових днів, під повстанським наметом по-різ
ному може бути, кожен патрон знадобиться.

Так у ці вагомі хвилини думали ті, що вирішили 
своїх слідів уже не лишати на дорогах Дивізії. Так ду
мали: Роман Байляк, Петро Білик, Іван Клюб, Іван 
Товарницький, Віктор Федак, Орест Шелест та Ярос
лав Яцейко.

Фірманом однієї з підвід був Омелян Яремчук. 
Саме цей віз обвантажив своїми речами мій, тобто 
перший рій. Колона рушила. Попереду крокували 
вояки другого рою, за ними тяглися підводи, а цілість 
закривали мої хлопці. Печигоряни помахом рук, 
дехто зі сльозами на очах, прощалися з нами щирим, 
не менш ласкавим словом ніж тс, яким не так то 
й давно віталися. «Будьте здорові, хлопці. Щасливих 
вам доріг. Не забувайте нас і не згадуйте лихом». 
Відповідали ми, дякували, добра бажали. Й подума
ти, зв’язалися ми з ними, мов з рідними.

На окраїнах села за командою чотового колона 
приспішила ходу. У такому ж темпі минула Старго- 
род. За ним -  розлогі поля, а далі, на обрії -  гущавина 
лісу. Новий наказ: ідемо, як і досі, стрілецьким ря
дом, але відступи між вояками зросли до п’яти мет
рів. Простір старгородських піль подолали ми від
носно швидко. Попідлісною доріжкою дійшли до ших- 
торівських меж. У цьому селі має бути наша перша 
зупинка. Підійнявши руку, Польнер зупинив колону. 
Звернувся до мене, щоб визначив я двох вояків, котрі 
зостануться вартувати, стерегти підводи. Усі інші, за 
своїм бажанням, могтимуть піти з ним до шихторів-
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ських бункерів, відвідати своїх колег. Значить, німець 
саме тут вирішив зіграти останню карту.

Зберігаючи спокій, виконав я наказ. Лишалося 
терпеливо чекати, хто піде за Польнером. Перше 
здивування: рушив Петро Боднарчук. Не сам, а з усім 
своїм роєм. А тепер мої хлопці. Одні, озираючись, 
інші розводячи руки або й без ніякого жесту відхо
дили поволі один по одному: Волошин, ім’я котрого 
мені не запам’яталося, та його односельчанин Ми
хайло Чіп, Роман Олексюк та Орест Шадний -  також 
з одного села. Усі вони -  ті, хто пішов до бункерів, -  
знали наш план. Усі, окрім, як гадаю, чотового.

Сімох нас зосталося. Багато це чи мало... Час для 
роздумів прийде. Відходити треба вже. Щойно тепер 
я помітив, що біля наших возів вертиться кількох 
хлопців років 13-14. Але що вони нам... Спостерігши 
певну мою розгубленість, підійшов Омелян Яремчук. 
Усміхнувся.

-  А ви кого чекаєте? ЦІ хлопці -  ваші зв’язкові 
і провідники. Знають ліс як свою кишеню. Заведуть 
куди треба.

Хоч здивований, посміхнувся і я. Що ж, нехай юнь 
провадить. Десь таки у душі блукало питання: «Чи 
хоч їх, оцих дітей, пожаліє доля і до дня визволу, до 
волі доведе?» Я вірив тоді, що вирокам долі помо
жемо трохи й ми, ті, котрі ставали тепер на повстан
ську визвольну стежку. Поки що, однак, цс нам до
водилося користуватися їхньою підмогою. Так ось зі 
зброєю, наплечниками, з боєприпасами пішли ми їх
нім слідом у ліс.

Форсований марш не тривав довго. Увійшли в гу
щу соснового молодняку. Виявилося, ми тут не самі. 
Дві дівчини посеред глибокого глухого лісу здалися 
явищем незвичайним. Одну з них я впізнав. «Бодна- 
рівна». Це вона у Печигорах була зв’язковою між на
ми і сотнею «Корсака». Хлопці, помахуючи весело
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руками на прощання, зникли за деревами. Ми рушили 
за дівчатами.

-  У селі Тудорковичі зупинився невеликий відділ 
німецького вермахту, -  говорила «Боднарівна». -  Це 
він, правдоподібно, займе залишені вами бункери. 
Проходитиме, як можна здогадуватися, тою самою, 
що й ви, дорогою. Тому теж потрібно вам побути у лі
сі до сутінків. Заведемо вас у гущавину тернини, в міс
це чужим людям недоступне. Прошу лиш, дуже прошу 
бути тихо, не розмовляти та, борони Боже, не курити. 
Ввечері хтось по вас прийде.

Повзучи по-вояцькому на животах, пролізли ми 
крізь щілину між терням на відносно просторий май
данчик. Наші напутниці, замаскувавши розколину 
у стіні тернини, гіллякою затерли інші сліди. Не були 
ми тут першими. Попередній гість загубив гребінь. 
Накази «Боднарівни» -  закон для нас. До цього ж бо
ронимося від сну. Щоб не хропіти. Перехідний -  між 
Дивізією та УПА -  етап у тернині приємний нам. 
Тепло рідної землі, купол неба над головами, пошум 
дерев, мов снування мрії... Хто ми? Ми сини лісу 
й ночі, мандрівці у дорозі до волі.

Ліс наш батько, нічка наша мати,
Кріс, гранати -  цс наша рідня.
Кидай, брате, дівчину кохати
І сьогодні вступай до УПА.

Повстанська пісня звучала подумки. Якась незри
ма, незбагненна любов привела нас сюди і вестиме 
далі. Куди? На омріяне вінчання. Чиє? Звичайно, 
Батьківщини моєї, народу мого -  з волею. А ми не 
свідками, а парою, серцем до серця, під вінцями 
з волею йтимемо. Лунай, пісне, веди, доле...
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За Сокальщину, Грубешівщину, 
Холмщину, Волинь, за землю рідну

На привітання, на ознайомлення

Сутінки нагрянули тихо. Добиралося до вечора. 
Шелест трави повернув нас від роздумів до пильнос- 
ти. Два молодці, приблизно нашого віку, і дівчина, 
яку в полудень ми бачили при «Боднарівні», озвалися 
над нашим пристанищем. Просмикнувшись між 
колючками тернини, випростали ми плечі.

-  Німецький відділ вийшов уже з Тудорковичів, -  
сказала дівчина. -  Подалися в сторону Бугу, правдо
подібно, до залишених вами бункерів. Отож нема 
потреби бути тут далі. Я з вами тільки етапом, а далі 
поведуть хлопці.

Біля перших хат Тудорковичів попрощалася з на
ми. Куди далі? Котрийсь зі зв’язкових пояснив, що за 
дорученням, яке вони отримали, мають завести нас 
до села Ниновичі. Тут чекатиме хтось із сотні «Корса
ка». Для наших провідників терен не мав таємниць. 
Ішли навпростець. Неподалік Нисмичів пройшли ми 
шосе Нисмичі -  Конотопи. Перевантажені надміру на
плечники врізувалися, в’їдалися в рамена. Думав я: 
«Чи цей тягар мені потрібен? Може, так, а може, ні... 
Все одно, не здамся». Поле, яке віддаляло нас від Ни- 
новичів, здавалося неймовірно розлогим. Подолали 
ми його, коли мої плечі вже зовсім стерпли. Зустрів 
нас станичний села. Хати, в яких нас примістили,
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стояли одна побіч одної. Зв’язкові, попрощавшись, 
рушили у свій бік.

Ще цієї ж ночі навідався до нас «Сокіл» -  виш- 
кільний інструктор сотні «Корсака». Вітав нас уже як 
воїнів Української Повстанської Армії. Ще не звикли 
до цієї ролі. «Сокіл», видно, розумів наш психічний 
стан. Може, й тому запропонував спільну мандрівку. 
Отож завтра вночі мав він іти на зв’язок до сотні 
«Ягоди». -  Коли б у вас бажання, -  говорив старши
на, радо бачитиме нас біля себе у цій мандрівці. 
Охота була, тільки вельми не хотілося брати наплеч- 
ників. Ніяких проблем, наше стрілецьке майно мало 
залишитися у селі.

Ниновичі, виявилося, -  міцний повстанський острі
вець. Тут командування примостило, між іншим, 
шпитальку. «Сокіл» уважав доцільним познайомити 
нас із його персоналом, і з пацієнтами, і з функціо
нуванням саме такої партизанської установи. Після 
останнього бою біля Посадова прибуло чимало по
ранених. Одне з місць займав добрий наш знайомий 
чотовий «Гребень». Що скоїлося? Усмішки на облич
чях сусідів вказували, що життя чотового не є під 
загрозою. Сам він вказівним пальцем тицьнув у лице, 
мовлячи при цьому, що через паскудну коростину 
мусив тут опинитися. Ну й грець тобі... Через корос
ту. Ніщо інше не прийшло мені в цю мить у голову, 
як ствердити, що дарма займає він місце хворим та 
заважає, мабуть, оцим як мед добрим сестрам. Увага 
обернулася у жарт і нашим слідом плив щирий сміх 
хлопців.

У дорогу в глиб Холмщини, до «Ягоди», вирушили 
ми, коли день стояв високо. Маршрут далекий. У те- 
рені, однак, спокійно. Вів «Сокіл», бо ж тільки він знав 
потрібні нам стежки. Ще при денному світлі подо
лали ми більшість шляху. До мети добилися десь за 
годину до півночі.

151



«Ягода», котрого ми знали ще з Дивізії, розмістив 
сотню у селі Діброва та на його околицях. Коли стар
шини поринули у розмову, ми знайомилися з вояць
кою силою. Люди не гори, інколи сходяться. Отож 
і тепер зустріли ми давніх добрих знайомих. Серед 
них також дивізійника Володимира Фуделя -  люди
ну оригінальної долі. Народився далеко на сході 
України у Сталіно -  так більшовики називали тоді 
колишню Юзівку, а пізніший Донецьк. Його батько 
був німцем, мати українкою. По-українському гово
рив так, що хотілося слухати його й слухати. Україна 
була його світом -  отим великим, як Батьківщина, 
та оцим найбільшим -  як серцевина, як душа. Віта
лися ми сердечно. Зрештою, вся сотня прийняла нас 
по-братньому.

Хлопці запрошували залишитися з ними. Зголоси
лося двоє -  Віктор Федак та Орест Шелест. У сотні 
були вже їхні друзі. Недовго судилося Вікторові 
«Шапочці» бути з ними. Ледь кілька місяців. Загине 
20 вересня 1944 року в бою з загоном НКВД у лісі біля 
Вільки Потуржинської на Грубешівщині. Поховають 
його на цій же землі у Шиховичах. А Орест? Здав
на була при ньому хвороба, яку ми називали спляч
кою. У Дивізії при бункерах його ніколи не визна
чали на стійку вночі. Міг заснути. Вартував тільки 
удень, не припиняючи ніколи ходи. Бідний він був 
з цією недугою. Багато хто його не розумів. Навіть 
сотенний «Ягода», котрого теж мучила хвороба -  ма
лярія. Орест також не побуде довго у сотні. Котроїсь 
ночі він засне на стійці. Його за це суворо покарають, 
а пізніше, визнавши нездатним до військової служ
би, звільнять із повстанських рядів. Зустріну його ще 
у 1946 році в Ниновичах. Плакатиме, вболіваючи над 
своєю долею. Під час виселення приєднається до 
якоїсь доброї родини, поїде з нею в підневільну 
Україну. Більше про нього вже не почую.
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На повертальному шляху з Діброви до Ниновичів 
нас на двох менше. Мандрівка з «Соколом» збагатила 
нас знанням, якого ми досі не мали, а яке було нам 
необхідним. Повернулися щасливо. З наплечників 
узяли тільки найбільш потрібні речі. Решту залишили 
ми у господарів із проханням зберегти оце все при
чандалля, бо, може, ще колись по нього повернемося. 
Ще навідалися до шпитальки. Густо було від поране
них стрільців. Десятеро з них потрапило сюди після 
боїв, у які останньою порою вступала сотня «Корса
ка». Саме до цього партизанського відділу ми тепер 
збиралися. Тут було наше призначення.

«Чорнота», «Нечай», «Соловій», «Довбуш», 
«Богун» і «Тигри»

Уже не «Корсак», а «Голуб» командував сотнею. 
«Сокіл», повідомляючи нас про це в дорозі, додав, що 
сотня отримала назву «Тигри». В цю пору основним 
складом вона кватирувала у Щеп’ятині. Саме сюди 
дійшли пізньої ночі.

На привітання вийшов командир другої чоти 
«Олень». Притаманна йому ввічливість та куртуаз- 
ність і цим разом мала притягальну силу. Зате стри
мано поводився заступник чотового «Гребень». Ба, 
мав я враження, що він немов намагається обминати 
нас. А може я помилявся? Часу на роздуми й розмови 
ніч не давала. «Олень», сповістивши, що офіційне та 
врочисте приняття нас у сотню «Тигрів» відбудеться 
завтра, запросив до сну. Прилягли ми біля стрільців 
першого рою другої чоти. Солома, а може й сіно, зда
валися розкішним ложем. Протерши вранці очі, ми 
придивилися до наших сусідів. Чужі вони якісь, незна
йомі. Але пора пізнання щойно відкривалася.

Весна 1944 року у свої зенітні дні щедрила сонцем. 
На врочистість прийняття нас у ряди Української
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Повстанської Армії до сотні «Голуба» прибули секре
тар цього відділу та політичний виховник. Безсум
нівно, присутність цих осіб зміцнювала вагомість 
події і в очах стрілецтва, і для тих, хто мав складати 
присягу. Особливо важило слово виховника, який 
умів пояснити історичну неминучість виникнення 
УПА, відродження у ній, мов у феніксі з попелищ, 
збройного рам’я України, і водночас кожному з пов
станських вояків знаходив він розумне місце в рядах 
цієї армії.

Спершу у воєнні книги-реєстри секретар відділу 
записав наші персонали. А потім кожного з нас наді
лено псевдонімом. Слухали і приймали ми: Байляк 
Роман -  «Богун», Білик Петро -  «Чорнота», Клюб 
Іван -  «Нечай», Товарницький Іван -  «Соловій», Яцсй- 
ко Ярослав -  «Довбуш».

До присяги станули і ми, недавні дивізійники, і но
вобранці після партизанського вишколу, ще нам нез
нані. Присягу воїна на вірність Україні приймав від 
нас «Голуб» -  командир сотні УПА «Тигри». І, здава
лося, небо нам сприяє. Голубе і ясне, височіло безко
нечними відстанями над Щеп’ятином, над нами, що 
у повноті світла перед рядами повстанських чот жит
тя на захист України ставили.

А в сотні були тоді чотири чоти. Перша -  «Соло- 
вія», друга -  «Оленя», третя -  «Вихора» та четверта 
чота тяжких кулеметів і мінометів -  «Гірняка», також 
дивізійника. Мені довелось нести службу в першому 
рої другої чоти. Стратегічне завдання, яке стануло 
тепер перед нами, представив -  у пам’ятний мені 
день -  сотенний «Голуб». Отож мали ми перейти на 
терени довкілля Рави Руської та Полігонів. Перейти 
з метою сповільнювати рухи і перебивати нищівні 
відносно місцевого населення дії більшовицької 
партизанки. Завдання було особливої складности, ос
кільки енкаведисти устигли вже створити тут солідну
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промосковську підпільну сітку, шантажем і терором 
примусити місцеве населення служити собі. Єдино- 
владцями були тут, здавалося, комуністична парти
занка і всюдисущий страх. Пробитися крізь ширму 
оцього страху, донести до людей свідомість, що 
москаль та його слуги не мають бути панами на укра
їнській землі, -  це не тільки був наказ командування, 
але невідкладна вимога часу.

Давав теж «Голуб» пересторогу: нехай ніхто не на
важується на хоча б найменший прояв нечемности 
відносно мешканців цієї землі. Вони стільки уже 
витерпіли від поляків та москалів, що від своїх 
сподіваються тільки добра. Але в тому, що ми свої, 
треба їх ще переконати. Кожен жест, який вказував би 
на тс, що ми, наприклад, чогось матеріяльного від 
них очікуємо, заборонений. Так, як заборонене теж 
харчування по селах. Користуємося весь час послуга
ми тільки власної польової кухні і так буде надалі. 
Симпатію та довір’я здобудемо лише ввічливістю та 
підмогою їм. Водночас із максимальною старанністю 
треба спостерігати, стежити за рухами зорганізованої 
совітами цивільної сітки. Кожне спостереження, 
інформації про підозрілі рухи стрільці негайно му
сять подавати своїм зверхникам -  ройовим, чотовим, 
а ті сотенному. Ніяких відхилень від цієї норми не 
може бути. Жоден вояк не має права для дій на влас
ну руку. Кожен такий крок трактуватиметься як по
рушення субординації.

Посадів, Ріплин, Діброва: 
великий бій, велика й перемога
Пішли чоти «Тигрів» у рейд по Равщині. Виру

шила наступного дня після присяги. Не всі, а тільки 
три перші. Четверта, кулеметів та мінометів, у зв’яз
ку з її неповоротністю, залишилася. Змінила лиш міс
це перебування на село Переводів.
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Рух сотні був майже нестримним. Зупинялися ми 
тільки на короткий перепочинок або на пару годин 
сну. Час від часу засідали на скиданих совітами пара
шутистів. Бувало, входили з ними у короткі вогневі 
сутички. Кілька разів спалахували раптові малі бої 
з енкаведистськими партизанськими загонами.

Входили ми теж -  роями, а то й цілими чотами -  
у села. Складними були -  правда це незаперечна -  
перші контакти. Люди, навчені досвідом минулих літ, 
ставилися до всіх і всього вельми обережно. Не один 
уже фальшивець говорив їм, що він свій, а пізніше 
вбивав. Так чинили і польські бандити, і особливо 
зухвало -  боївки НКВД. Як знаряддям підступу ко
ристувалися вони мовою. Так, так, українською 
мовою, якою часто володіли знаменито. Допомагало 
їм це мати добре організовану розвідку. І водночас 
рідна мова, яка завжди була ключем до українського 
серця, тепер насторожувала селян, викликала запі- 
дозру у щирості несподіваного співрозмовника з лісу. 
Пробивалися ми поволі крізь оцю стіну недовіри. 
З кожним днем ставало легше з людьми розмовляти. 
Один одному, з села до села передавали вони вістки 
про нашу серед них присутність. Дедалі ефективні
шими ставали дії нашої розвідки. Все-таки ще надто 
коротко повстанські з’єднання діяли на цій території, 
щоб населення легко розрізняло, хто є хто.

Тиждень, мабуть, минув, як з рейду повернулися 
ми до Переводова, де вже раніше розмістилися куле
метники й мінометники. Нашу, тобто другу стрілець
ку чоту піддали малій реорганізації. «Гребеня», зас
тупника чотового, переведено у пропагандистські 
структури. «Чорний», командир першого рою, отри
мав наказ переходу на іншу територію. Командиром 
цього рою назначили «Богуна», тобто мене. Серед 
завдань, які ми отримали, головним здалося мені 
таке: якнайчастіше міняти місце перебування, по суті
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весь час мандрувати. Це задля того, щоб тутешні 
люди нас бачили, розмовляли з нами і переконували
ся, що є ми тут для них та їх захисту. Активність 
коштувала чималих зусиль, але сенс мала.

Наша рухливість повинна була подіяти провока- 
тивно на ворога, зокрема на польські загони. Таке ми 
враховували і на таке готувалися. Тимчасом ніяких 
пригод з поляками не було. Немовби їх якась сила 
зовсім із цієї території вимела. Сотенний «Голуб» 
не знаходив переконливого пояснення такій ситуації.

-  Побоююсь, що ляхи кують якесь хитре лихо, -  
бідкався. -  Принишкли, щоб у котрийсь найменш спо
діваний для нас день, ударити десь у село або в нас.

Годі чекати. Сотенний зважився на план, реаліза
ція якого давала шанс ранішого контролювання воро
жих кроків. Усю сотню стягнув до Переводова. Звід
си щоночі посилав на засідку в село Ріплин та на дов
колишні поля дві чоти. Засідка трималася від вечо
ра до схилу ночі. Минула ніч, потім друга і наступні, 
врешті тиждень, а ворога ні сліду.

З запису бою. У ніч із першого на друге червня 1944 
року засідку на околицях Ріплина тримає друга чота. 
Перед світанням чота сходить із позицій і вирушає 
в бік Переводова. У дорозі, в полі, її наздоганяє верш
ник -  вартовий самооборони у  Ріплині. Передає віст
ку, що самооборона спостерегла за селом рух значної 
кількости нерозпізнаних людей. Чота завертає на по
передні становища. З повідомленням про назрілу си
туацію ідуть до сотенного «Голуба» два зв’язкові. 
Дійти до позицій чота не встигає. В її сторону ворог 
відкриває ураганний вогонь. Ройовий «Хоробрий» -  
поранений у  руку. Чота залягає і приймає бій. Вогонь 
повстанців сильний. Б ’ють усі роди зброї’ також 
малий мінометник. Дуже швидко з підмогою другій 
чоті приходить уся сотня. Бій не вщухає.

157





Сотенний «Голуб», оцінивши, що ворог наступає 
великою силою, посилає розвідки в бік Лісок, Костя- 
шина та Ульгівка. Там також іде вже бій і великим 
полум’ям палають хати. У Костяшині розвідники 
встановлюють контакт з відділом «Острівського», що 
цієї ж ночі прибув з Волині. їх не більше ніж дві сотні. 
Окремі командири з волинського відділу приходять 
до «Голуба» на нараду. Розвідка, яка подалася до 
Ульгівка, повертається. Потрапивши під ворожий 
зустрічний обстріл, мусила завернути. Розвідники на
тякають, що, за їхніми спостереженнями, є можли
вість силою приблизно двох роїв пробитися у  це село 
та прорвати перстень ворожих загонів. Командири, 
зібрані на нараді у  сотенного сотні «Тигрів», вирі
шують перш за все: встановити зв’язок із курінним 
«Юрченком», стягнути мінометну чоту й о першій 
годині дня почати на всій лінії наступ на ворога. 
Перстень ворожого оточення ще не закрився. Завдан
ня пробитися до Ульгівка, зв’язатися з самооборо
ною та сотнею «Лиса» отримує «М’яч» -  уродженець 
цього села або сусіднього Василева. Ідуть з ним два 
рої, що їх сотенний «Голуб» творить із добровольців. 
«М’яч» знає про наступ о першій годині.

Спроба зладнати контакт з курінним «Юрченком» 
завершується невдачею.

У небо над Ульгівком злітає ракета. Це домов
лений знак. Сотні знають, що «М’яч» і його два рої 
прорвали ворожу облогу та є вже у  селі. Зросли укра
їнські сили в Ульгівку. Ворогові також про це відомо 
і він зміцнює вогневу навалу. Бій клекотить теж 
у  Річиці. Тут бореться самооборона села та частина 
сотні «Лиса».

Тиуічасом посилюється ворожий натиск на другу 
чоту сотні «Тигрів». Противник засів на цвинтарі на 
окраїнах Ріплина. На ці його позиції друга чота від
криває вогонь з малих мінометів. Наближається годи
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на «О». За попередньою домовленістю, під час пов
станського наступу сотня «Тигрів» має піти атакою на 
Посадівський ліс, а відділ «Острівського» -  на Діброву, 
де вже довгий час завзятий бій веде сотня «Ягоди».

Година перша дня. У небо зринає оклик «Слава»... 
Усі частини, які не є в облозі', рушають в атаку. Швид
ко здобувають ворожі позиції на ріплинському цвин
тарі. Противник не встигає тікати. У руках повстан
ців є полонені. Говорять, що вони з відділів ВСк. 
Діють як захисні частини головних польських пар
тизанських з ’єднань, які кудись відступають. Полоне
них передають до рук польової жандармерії, яка 
задля потреб пропаганди увільнює їх. Зростає темп 
наступу.

Сотня «Тигрів», просуваючись у  напрямку лісів на 
околицях Посадова, не натрапляє на значний опір 
противника. Зустрічає зате покинуті вози. Коней при 
них немає. Місцеві люди говорять, що це підводи 
поляків зі сусідніх сіл. Прибули вони сюди у  пере
конанні, що польські загони не тільки святкуватимуть 
перемогу над частинами УПА, але й знову обернуть 
у  руїну українські села. Грабіж був би тоді всеохоп- 
ним, а здобич польських грабіжників багатою. Так не 
сталося. Тепер вони тікають, гублячи власне майно. 
Так говорять місцеві люди.

Коли чоти «Тигрів» опиняються у відкритому полі, 
під небом появляється німецький літак. Загроза по
терпіти від несподіваної третьої сили стає реальною. 
Сотенний «Голуб» наказує: усі вояки в німецьких уні
формах виходять на перший план та білими полот
нами -  сорочками; хустинами -  помахують у  бік лісу. 
Захід приносить ефект. Літак прямує над масив бору, 
обстрілює його і скидає дві бомби. Ближче до стіни 
дерев підходить також сотня. Відкритий у  бік лісу во
гонь з мінометів триває коротко. Рої займають 
становища і залягають.
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У цей же час, протягом багатьох уже годин у  селі 
Діброва кривавий бій тримає сотня «Ягоди». Сюди 
польське командування підвело, ймовірно після по
передньої докладної розвідки, найбільш мобільні свої 
частини. У їх складі є чимало поляків з Галичини, які 
добре володіють українською мовою. Знання це ви
користовують і в розвідувальних розмовах з населен
ням, і в безпосередніх перегуках під час бою, і в під
ступному вдаванні «своїх» при підходах до повстан
ських позицій. «Ягода», володіючи значно меншими 
ніж ворог силами, утримує героїчну оборону. Надія 
поляків на швидкий розгром сотні таки слабне. В по
обідні години доходить до Діброви, зв ’язується з сот
нею «Ягоди» та подає їй бойову підмогу волинський 
відділ «Острівського». Примушують поляків самим 
піти у  захист.

Командир «Острівський» ще цієї ночі відходить зі 
своїми сотнями до Бугу і далі на Волинь. Уранці на
ступного дня також інші повстанські частини вста
новлюють зв’язок із сотнею «Ягоди». Сотенний пові
домляє, що в останньому бою з поляками загинуло 
шестеро його воїнів22. Майже жодних втрат, окрім 
одного пораненого, не зазнають сотня «Тигрів» та 
відділ «Острівського». Обидві частини виявили вели
ку оперативність: ані разу не потрапили в облогу, 
приймали бій, відвантажуючи інших, приходили з під
тримкою сусіднім сотням і чотам.

22 Див. теж: Повстанські могили . Зібрав і до друку підготу
вав Є. Місило. Варшава-Торонто 1995, т. І, с. 161-162. Тут 
також наводиться оперативний звіт, у якому мовиться, що 
к-р «Ягода» розбив «польську банду, завдаючи їй багато 
жертв у людях, забрав кількох в полон, здобув чимало зброї, 
а сам гйав тільки 6 вбитих». За словами автора звіту, атаку 
проводили загони «Кракусів», на совісті яких кількадесят 
спалених на Холмщині українських сіл та понад 1000 
замордованих тут українців. Див. с. 238-239.
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У сотні командира «Голуба» під час підсумкової 
оперативної наради, на якій беруться до уваги наявні 
факти з поля бою 2 червня 1944 року та інформації 
розвідки і місцевого населення, як одна з основних ві
рогідних версій приймається та, що в цей день від
діли УПА були заатаковані великими силами, а може, 
й найбільшим досі з’єднанням загонів ВСЬ, \¥І1Ч, АК, 
N82. Метою цієї атаки було розгромити українські 
партизанські сили і зв’язатися з більшовицькою пар
тизанкою на Полігонах під Львовом. План ворога 
зазнав краху.

Полігони, тобто на перевалі фронтів

Великий бій, знятий поляками на околицях Поса
дова, Ріплина, Діброви та сусідніх місцевостей, був ос
таннім наступом польських партизанських з’єднань 
на Галичину. Після поразки вони відступили у глиб 
окупованих ще німцями територій Польщі. Тимчасом 
у наші сторони швидкими темпами наближався схід
ний фронт II світової війни. На пору його переходу 
Головне Командування УПА підготовляло плани для 
окремих відтинків, відділів, частин, сотень. Страте
гічного мислення потребувала теж нова дійсність, 
яка мала розкритися за фронтами. Адже всі знаки 
вказували вже на тс, котра з імперій добіжить свого 
краю.

Перший наказ, який торкнувся сотні «Тигрів», був 
порядкового характеру: ліквідувати польову кухню, 
зняти з обліку зброї четвертої чоти чотири міномети 
і залишитися тільки при двох, зменшити також кіль
кість важких кулеметів у сотні. Невикористовувана 
в дану пору зброя мала зберігатися на час потреби.

Наказ другий -  оперативний: сотня мала бути го
товою перейти на Полігони на околицях Львова. Тут 
в означеному місці й часі «Тигри» повинні були з’єд-
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натися в одну оперативну одиницю з сотнею «Заліз
няка» і відділом «Бриля».

Як у дитинстві хочеться вельми зустріти те, що за 
небокраєм, так і тепер у мені наростало бажання піти 
конче в напрямку Львова. До материзни серце тяжі
ло? Аж врешті десь у другій половині липня у гарну, 
погожу, налиту сонцем днину сотня «Голуба» виру
шила шукати на Полігонах призначеного їй місця. 
В одну з нами пору мали прибути сюди також стріль
ці «Залізняка» й «Бриля». Станули ми на час. Розди
вилися. Окрім нас, тут нікого-нікогісінько.

Зрадлива тиша. Повітря прорізали постріли. 
Стріляли десь нездаля, але кулі не свистіли. Хтось 
нас бачив і остерігав. Упізнали ми відразу: це біль
шовицька партизанка давала нам до відома, що вона 
тут, та перестерігала, що наші рухи на цьому терені 
обмежені. А опісля був знову спокій. Тоді стрілець 
«Малина» вирушив почерпнути воду з потоку, що 
виблискував неподалік. Знову пролунали постріли. 
На цей раз хтось прицілився. «Малина» з голосним 
хлюпотом упав у воду. Поранений, убитий чи лиш 
захисту в потоці шукає? «Давай кулемета!» Вояцьке 
волання на повні груди привернуло надію -  і рій ки
нувся на підмогу. Від потоку встигли ще побачити, 
як дві дівчини в солдатських уніформах та зі зброєю 
в руках тікають скільки у ногах сили. Пролунав наказ 
сотенного: «Не стріляти!» Бо ж найменше в ці хви
лини потрібен нам був бій. А могла до нього довести 
кожна наша вогнева відповідь.

Пора зустрічі давно вже минула. Сотенний клик
нув чотових.

-  Відходимо звідси якнайшвидше, -  заявив. -  Мо
жуть нас більшовицькі партизани оточити і потрапи
мо у таку пастку, що жоден із неї цілим не вийде.

Сотня, розподілившись згідно з усіма засадами 
безпеки, рушила повільною ходою. На краї поляни
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у недалекій відстані від нас ми побачили тих, кого 
й після останніх пригод могли сподіватися: більшо
вицьких партизанів. Значною силою переступили нам 
дорогу. Щоб у нас не було сумніву, закричали по- 
російськи:

-  Рава ґаріт, а ви удіраєтє! Сдавайтесь!
-  Вогонь і вперед! -  мов грім пролунав наказ со

тенного.
Сотня була готова. Вогневий удар сколихнув по

вітрям. Пішли ми нестримно. Більшовики розсіяли
ся, розлетілись, шукаючи порятунку за деревами, ку
щами. Прорвалися ми без спроб ворожої контратаки. 
Йшли близько години. Стрільці попереду сповістили, 
що перед нами група людей під зброєю. Мабуть, зо ЗО 
чоловік. Здавалося, свої. Зв’язковий «М’яч», стриб
нувши на коня, подався з’ясувати ситуацію. Виявило
ся, що це відділ «Бриля». Чому він тут, а не на приз
наченому наказом місці? А тому, що наказу іти на 
якесь означене місце на Полігонах «Бриль» не отри
мав. Стануло відкритим питання: чи у вищому 
командному складі спіткнулася координація і зроди
лася помилка, яка вводила балаган та могла кошту
вати не одне життя?

Відповідь на всі сумніви ми могли отримати 
тільки на верхах. Поки що, однак, до верхів було дале
ко. Фронт наближався, рішення не чекали часу.

-  Кожен з наших відділів піде своїм шляхом, -  то
ном, який не спонукував до дискусії, ствердив коман
дир «Голуб». Зрештою, був у цьому обґрунтований 
логікою сенс. Рух кількісно великих наших з’єднань 
у пору, коли цією територією мали переміщуватися 
дивізії, великі німецькі та совітські війська, міг дово
дити до непотрібних вогневих сутичок, наслідки яких 
годі було передбачити.

Що діялося з третім мнимим учасником нездійс
неної зустрічі на Полігонах, зі сотнею «Залізняка»?
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Як опісля виявилося, «Залізняк» ніколи не отримував 
наказу іти на сходини з «Тиграми» і відділом «Бри
ля». Ба, він про таку зустріч навіть не чув. Готуючись 
до переходу фронту, повністю розпустив свою сотню. 
Його воїни на певен час принишкли у безпечних міс
цях. І був це найкращий вибір.

Опасисті два міномети та припаси амуніції до них 
вельми обтяжували нашу сотню, значно обмежували 
її повороткість. На котрійсь із колоній, до якої ми 
добрели, сотенний, зв’язавшись із тутешнім станич
ним, попросив його прийняти під опіку та зберегти 
до слушного дня нашу важку зброю. Сотня відчула 
полегшу.

Наприкінці липня на котрійсь зі спокійних начебто 
доріг «Тигри» несподівано наштовхнулися на потуж
ну колону совітської піхоти. Не встигли ми їх по
рахувати. Ймовірно, була це якась велика частина 
фронтових військ. Не збагну з котрого боку -  нашого 
чи їхнього -  полетіли перші постріли. Сотенний не 
вагався. «Вперед!» -  пролунало, і чотири чоти пішли 
пробоєм. Через дорогу, якою просувалася колона, 
прорвалися тільки дві: друга і третя. Двом іншим, 
з якими зоставався сотенний, перегородили путь 
танки. П’ять чи шість їх було. Під’їхали на підмогу 
своїм. Зв’язок між чотами порвався. Друга і третя 
пішли у недалекий ліс. Що діялося з першою і четвер
тою, -  ми не знали.

У лісі склалася ситуація, для якої в регулярній 
армії, гадаю, не було б місця. Посперечалися чотові -  
«Вихор» та «Олень». Не вміли вирішити дилеми: кот
рий з них має прийняти командування над двома 
чотами. Непорозуміння тривало коротко. Обидва 
дійшди висновку, що за порадою треба звернутися до 
колишніх дивізійників, як до воїнів, у котрих знання 
і досвід саме з регулярної армії. Раду почали ми від 
ствердження факту, що «Вихор» і «Олень» рівні ран
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гом, тобто поки що в жодного з них немає військо
вого ступеня. Отож повинно задіяти право військо
вого командного ланцюга: командування повинен 
прийняти чотовий другої, а не третьої чоти. Коли 
б на таку розв’язку не стало згоди, тоді справу ви
рішать воїни у загальному голосуванні. До остаточ
ного кроку не довелося вдаватись. «Вихор» не пере
чив, а «Олень» перебрав обов’язки.

Перебрав і відразу станув перед проблемою, в якій 
вирішальне слово саме йому належало: як знайти 
зв’язок з командиром «Голубом» та рештою сотні?

-  Пропоную, щоб одна з наших чот закватирува- 
ла у гаївці Зелена, а друга -  у фільварку біля Луцьок 
у Кулечківсько-Белзьких лісах, -  говорив «Олень». -  
У цьому лісі свого часу проходила вишкіл сотня «Кор
сака» -  нині «Тигри». Знаю «Голуба» і вірю, що він 
саме сюди прибуде.

Авторитет «Оленя» зріс. Справді, сталося так, як 
він передбачав. Минули два або три дні, як сотенний 
«Голуб» був уже з нами. А опісля сотня «Тигрів», пе
ретримуючи пору перевалу фронтів, входила, пере
важно не з власної волі, у ще кілька боїв. Щасливо 
залишалися ми без людських втрат.

Початок серпня ’44-го нагадав нам, що незабаром 
осінь, а за нею й зима. Ця.незаперечність спонукала 
чотового «Соловія» звернутися до командира «Голу
ба» з ініціятивою. Просив дозволу піти з чотою в те
рен, який був йому добре відомим, у пошуках одягу 
і взуття для сотні на пізню осінь та зиму. Надто бага
тої аргументації сотенний не потребував. Дав згоду. 
Поставив при цьому вимогу, що після розшуків та 
укомплектування зимового забезпечення чота по
вернеться до сотні. Було це саме собою зрозуміле. 
Місцем зустрічі обрано село Шмитків.

За фронтом, що просунувся на захід, проліг кор
дон. Границя між СССР і Польщею сперлася, між
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іншим, об ріку Солокію. Українські землі і людей на 
них чужинці знову розділили. Нам, воїнам Україн
ської Повстанської Армії, треба було боротися, 
боронити своїх людей по той і цей бік міждержавної 
межі. Доводилося отож час від часу її долати. Так теж 
трапилося і в серпні 1944 року.

Погранична застава на Солокії не була ще силь
ною. Мостом походжав лиш один вояка. Селяни гово
рили, що можна його заманити горілкою, їжею. Най
кращим посланцем була б кмітлива дівчина. І така 
знайшлася. Запросила вояку до поблизької хати на 
почастунок. Пішов. Дві повстанські підводи рушили 
до мосту. На кінські копита натягнуто мішки, а коле
са возів перев’язано полотнами, ганчірками. Глухий 
стукіт, мабуть, не долітав до вух вартового. Хвилини 
ледь сплинули, як сотня «Тигрів» опинилася на поль
ському березі Солокії.

Граничну ріку перейшли ми у Глухові. Перед нами 
була Сокальщина -  українська земля, окупована в цій 
частині Польщею. Погода сприяла нам теплом 
пізнього літа. Тільки інколи йшов дощ, зволожував 
поля й бори, а потім свіжий легіт гнав по блакиті 
неба невловимі білі хмарини. Наше воно все? Наше, 
лиш чужинцем забране. Сусідом, який родовому пра
ву твоєму перечив; з цього права обкрадав тебе. Загар
бане доводилося тепер, як і колись, відвойовувати.

Сотенний «Голуб» розкватирував сотню чотами. 
Розмістив так, щоб не усі разом, а окремо, на певних 
відстанях перебували. Це задля безпеки. Другу чоту, 
під командуванням «Оленя», послав на Мельники -  
присілок Себечева. Третій чоті «Вихора» обрав місце 
на Загаті, теж присілку Себечева. Четверта «Гірняко- 
ва» мінометна чота знайшла пристанище у Шмит- 
кові. А перша чота? Перша «Соловієва» перебувала 
у мандрівці, у пошуках одягу для сотні. Сотенний ква- 
тирував, де визнав, що в дану пору він повинен бути.
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Наші підводи, з кіньми, опинилися у ще одному 
Себечівському присілку -  на Семенах. Тут колись ми 
вже залишили польову кухню. Місце певне, надійне. 
Господарі не нарікали. Коні й вози були наші, але 
вони могли ними вільно користуватися. Праці для 
людських рук і сили тварин було досхочу. Адже по 
літньому жниві молотьба ждала, а земля чекала но
вого обробітку.

За Буг по бій

Творитимуться дві нові сотні новобранців. Пові
домлення такого змісту надійшло від курінного 
«Юрченка» до сотенного «Голуба». По суті воно не 
викликало б серед «Тигрів» надзвичайно великого за
цікавлення, -  бо ж сотні організовувалися і переорга
нізовувалися вже не раз, -  коли б не дальший, суттє
вий для відділу «Голуба» його фрагмент. Отож на
бір, а опісля вишкіл нових повстанських груп мали 
охороняти саме рої сотні «Тигрів». Відомо було, що 
початковий етап вишколу проходитиме на Сокальщи- 
ні, а наступні на Волині в Горохівських лісах. Для 
цього доведеться перейти, ймовірно боєм, Буг.

Місцем, де проводився набір до сотень, визначено 
Воєславичі. До складу відбірної комісії входили: ку
рінний командир «Юрченко», санітар «Бурляк», со
тенний «Голуб», чотові «Олень» та «Вихор». На час 
набору командиром другої чоти призначили ройово
го «Богуна», себто мене. Зі своїми хлопцями тримав 
я заставу на шляху Тудорковичі-Воєславичі та Воєсла- 
вичі-Старгород. Третя чота станула заставою на до
розі Воєславичі-Городиловичі і Воєславичі-Хороб- 
рів. Години плили без ворожого зацікавлення нами.

Набір завершився відносно швидко. Командиром 
однієї сотні новобранців став «Бриль», який не мав 
нічого спільного з «Брилем» із Полігонів, а команди
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ром другої -  «Роман». Початковий вишкіл проводив
ся у селі Гільче.

Сотенний «Голуб» не приховував невдоволення 
фактом, що його сотня має йти у Горохівські ліси як 
охорона і забезпечення двох новосформованих час
тин. Не ставив, однак, під сумнів слушности наказу. 
Керуючись багатим воєнним досвідом, послав, задля 
власної інформації, розвідку на Волинь. Хлопці по
вернулися пригноблені невідрадними вістями. Розпо
відали ось, що вчорашні наші вояки з кущових відді
лів нині -  більшовицькі стрибки. Говорили, що силь
ні московські загони кватирують по хуторах, що 
з кожним днем дедалі менш можливим стає оперу
вання на цій території цілими сотнями. «Голуб» 
слухав. А опісля, замість довгих підсумків, ні то собі, 
ні то нам сказав:

-  Справді, невідрадне діло... Сутички, бої можуть 
бути тепер часто. Більші відділи матимуть труднощі 
не так зв’язуватися з ворогом, як відв’язуватися від 
нього, швидко відступати, коли він переважатиме. 
Наша тактика повинна бути тепер наскрізь парти
занською. Знаємо її, але наше знання саме життя 
поглибить.

Життя теж швидко навело коректу у найближчі 
плани повстанських відділів. Командир «Юрченко» 
сповістив, що не тільки новоутворені сотні при нашо
му забезпеченні переходитимуть на Волинь, але весь 
курінь. Отож чоловік чимало. Оце оперативне з’єд
нання мало переміщатися таким складом: сотня 
«Тигрів» як охорона, утворені з новобранців сотні 
«Бриля» і «Романа», та відділ волиняків, силою однієї 
чоти, під командуванням «Махна»-«Юнака».

До пори гострої готовности сотню «Тигрів» че
кала мала реорганізація. Спричинила її насамперед 
постійна ще відсутність першої «Соловієвої» чоти. 
Вона надалі перебувала у пошуках зимового забез
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печення. В наявній ситуації сотенний «Голуб» вирі
шив першу стрілецьку чоту підмінити четвертою 
мінометною. На її озброєнні все ще лишався один 
міномет. Тепер на обліку сотні «Голуба» були три 
чоти. Згуртували їх в одному місці -  у Хороброві. Тут 
вони чекали дальших наказів, слушної пори.

Пора така назріла 2 вересня 1944 року. В дообідні 
години надійшов наказ, що ввечері сотня має стану
ти в малому ліску між Воєславичами і Городиловича- 
ми над Бугом. Дійшли ми на означену годину. Чекали 
тут уже нас сотні «Романа» і «Бриля» та курінний 
«Юрченко» зі своїм почотом. Неподалік Город и лови- 
чів у недалекому від Буга ліску пристанули і ждали 
волиняки, тобто відділ «Махна»-«Юнака». Не чули 
розмови, яку завели «Голуб» та «Юрченко».

По правді, годі було цс назвати розмовою. Курін
ний і командир сотні посперечалися, у гострих тонах 
посперечалися. Вони походили з одних сторін, були 
добре знайомі. Це, однак, ще не виправдувало гост
роти дискусії, тим паче у присутності вояків. А йшло
ся про дальші кроки нашого куреня. «Голуб» переко
нував, що такою великою частиною, як курінь, одини
цею, котра нараховує кількасот чоловік, не вільно 
переходити Бугу. Адже ріка широка і у відкритому 
водяному просторі, який вона утворює, кожну пос
тать видно мов на долоні. До цього ж немає сумніву, 
бо розвідка ствердила, що совіти встигли обставити 
надбузькі кордонні береги значною силою.

-  Коли спалахне бій і виявиться, що ворог володіє 
великою вогневою силою, тоді наші сотні можуть не 
встигнути дійти до протилежного берега, -  доводив 
піднесеним голосом сотенний, -  та водночас важко 
їм буде повернутися на оборонні позиції. Даремні 
втрати важко передбачити. Чи не краще прийняти 
безпечнішу тактику, переходити меншими групами 
і не конче боєм?
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-  Чи з боєм, чи без бою ми йдемо! -  категорич
ність курінного не лишала сумніву. Дальша дискусія 
втрачала сенс. «Голуб» завершив її:

-  Я висловив свою думку, а останнє слово нале
жить курінному.

До чоти «Махна» пішов зв’язковий. Поніс наказ: 
відділ має тихо перейти Буг і по тому його боці зай
няти позиції.

З запису бою. У сторону ріки до місця переправи 
вирушають сотні «Романа», «Бриля» і «Тигри». Пере
міщування великої кількости військових людей не ли
шається поза увагою пограничної застави. Коли сотні 
доходять до набережного ліска неподалік Городило- 
вичів, простір прорізують густі черги з автоматичної 
зброї. Совітський загін б ’є міцним вогнем по чоті 
«Махна». Волиняки, не пройшовши броду, завертають.

Курінний «Юрченко» прикликає командира «Голу
ба». Звучить наказ, за яким сотня «Тигрів» форсува
тиме Буг. Сотенний вирішує, що першою у  наступ іде 
друга чота «Оленя». Перейшовши ріку, вона всякою
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ціною має втримати форпост на другому березі. 
Втримати до часу, поки весь курінь не подолає 
переправи. Чотовий «Олень» звертається до мене, 
«Богуна» -  командира першого рою: «Ваш рій най
краще вишколений. У більшості це дивізійники. Ви 
перші будете форсувати ріку». Мої хлопці готуються. 
Стратегія проста і ясна.

За наказом командира сотні атаці передує обстріл 
ворожих позицій із міномета. Коли затихають вибухи, 
веду рій до бою. Зустрічний вогонь уже не такий на
вальний, він дедалі слабкішає. Лунає голос, що за
ступник ройового «Соловій» поранений. Відгукую, 
щоб він завернув, якщо спроможний. Відповідає, що 
все гаразд, рана невелика і він далі йде з нами. Ще 
крок-два, і ми пальцями, долонями ловимо галузки, 
віття, кущі лозини, якими густо поросли береги Бугу. 
Виходимо на сушу. Тут рій на лічені хвилини залягає 
і з усієї зброї б ’є в сторону противника. А потім підій
мається і, мить до миті кидаючи гранати, просува
ється стрибками вперед. Ворог трохи притихає.

Тимчасом «Олень» на чолі чотирьох роїв теж всти
гає перейти Буг. Чота, не натрапивши вже на значні
ший опір, займає позиції на такій відстані від ріки, 
щоб на прибережжя міг вільно вийти весь курінь. Так 
і діється. Мокрі до останньої нитки, але вдоволені, 
що бій за нами, сотні здаються тепер під опіку чоти 
«Махна». Волинь -  їхня материзна. Вони поведуть 
у  найближчі добре відомі їм ліси й околиці.

Мамо, матусю...

Перед нами темна, збита стіна лісу. Що в його 
нетрях? Курінь туго й широко просувався в цей бік. За 
ним стелилася стоптана трава, для вправного, для 
ворожого ока -  бита дорога. З сотні «Тигрів» на Во
линь прямувало лиш п’ять роїв. Стільки їх пройшло
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граничну ріку. Інші, з сотенним «Голубом», зосталися 
на Сокальщині. Повернулися до Шмиткова і тут мали 
закватирувати.

Курінь розмістився серед високих ялиць, ялівця 
і розсипаної білими плямами березини. Десь на око
лиці були села Іваничі, Порицьк, Самоволя, Перето
ки та Грушів. Кожна сотня визначила оборонні пози
ції, де залишилися стійкові. Зв’язок із ними -  на від
стань голосу. З мундирів стрільців першого рою 
другої чоти надалі стікала вода. Казав я хлопцям чим
дуж викручувати насамперед штани, а опісля поміня
ти хто шкарпетки, а хто феци. Принесло це виразну 
полегшу. Взуті на сухе чоботи не обтирали вже ніг. 
Про відпочинок годі було й думати. Ситуація потре
бувала постійної готовности.

Не довелося довго чекати. Автоматні черги відлу
нювали глухим гомоном посеред дерев. Це більшо
вицька розвідка налізла на котрусь із наших стійок. 
Сутичка як спалахнула, так швидко й заглухла. Рої 
опинилася на оборонних позиціях. Сотня «Романа» 
і частина сотні «Бриля» займала край ліса. Звідси 
поле зору, отож і обстрілу, було добрим. Не могли та
кого сказати стрільці з чоти «Тигрів», відділу «Мах- 
на» та решти «Брилевої» сотні. Прилягли, при
сіли посеред дерев і кущів та вдивлялися натужно 
у світліші смуги між гіллям і стовбурами. Не були це 
найкращі захисні позиції. Альтернативи ніхто не про
понував.

Ще хлопці чоти «Оленя» добре не зорієнтувалися 
на своїх місцях, не обстежили довкілля, як у котрійсь 
із міждеревних смуг появилися вояки, що несли 
пораненого друга. Поклали, бідного, посеред чагар- 
ника.

-  Це «Славко» з волиняків, з відділу «Махна», -  
сказали. -  У живіт попали. Ледве живе. Може, хтось 
з вас, дивізійників, полегшу йому подасть?
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Яку ж йому полегшу? Очистили й перев’язали 
рану, перенесли, як нам здавалося, у безпечнішу заку
тану, поклали, щоб вигідно було. Спочатку лиш тяж
кий стогін рвав його груди і наші серця. А потім...

-  Мамо, мамо... матусю моя, мамо... -  неслось, 
усе голосніше й голосніше лунало «Славкове» волан
ня. Навколо тиша, і тільки оце волання... «Олень» 
покликав мене, трішки помовчав і врешті поволі про
мовив:

-  Допомогти йому більше ніж допомогли ми вже 
не зможемо. Він не повинен, не може тут лежати. 
Лікарська рука йому потрібна -  це по-перше. І друге, 
не менш істотне, його стогін і волання може нега
тивно вплинути на психіку декотрих вояків. Радьмо 
тоді, що далі чинити.

Зважилися ми на певний ризик, але він інтеграль
но вписаний у вояцьку долю. Послали в околицю роз
відників. Може, знайдуть когось, хто подасть поряту
нок? На диво, повернулися відносно швидко. Приве
ли гайового. Не самого, а з бричкою. Поклали ми 
хлопця на оцю колісницю і просили, дуже просили 
лісника їхати до когось, у кого медичний фах. Візник 
розвів руками:

-  Поїду шукати, але ж ви самі знаєте, яка ситуація. 
Може, пощастить...

-  Може, й Вишня сила допоможе. Він же такий 
молоденький. Йому справді при матері ще бути, -  вів 
тихо «Олень». -  Думаю, що більшовики не візьмуть 
його за партизана, а за випадково пораненого хлопця.

Усі ми на таке надіялися. «Славко» походив з од
ного з недалеких звідси волинських сіл. Може, поки 
доїде, виживе? Вирядили ми його в дорогу, забравши 
в нього все, що могло б стати приводом будь-якої 
ворожої запідозри. Для мене було це останнє прощан
ня з цим хлопцем. Чи вижив? Не знаю.
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Вогненна пастка

Смуга зубастого зрубу пролягала перед чотою 
з сотні «Тигрів». Простір завширшки метрів кілька
десяти застеляла дернина, що проростала крізь 
висохлі останки зрізаної деревини, прилягала до пнів, 
поміж якими видніли низькі кущі. По той бік зрубу 
густою стіною стояли високі дерева. Саме між ними 
приховалися більшовицькі загони і намагалися про
вести атаку на наші позиції. Кожна така спроба за
кінчувалася їхнім відворотом. Вони, тягнучи за собою 
поранених, швидко зникали у темені лісу. У котрийсь 
момент над нашими головами понуро і глухо, мов рої 
джмелів, зазвучали ворожі кулі. Зрізували галузки, 
збивали листя, вгрузали у стовбури. Звідкіля летіли? 
Мить-дві -  і ми вже знали. Противник помудрував 
і густо обсів дерева. Цілив тепер докладно і для нас 
вельми небезпечно.

-  Стріляти по деревах! -  пролунав дзвінкий голос 
чотового «Оленя». Крик, зойки і гепання тіл об зем
лю засвідчили слушність командирового наказу.

Совіти на певен час принишкли. Лиш на коротко. 
Потім над лісом, над нами вигулькнули літаки. 
Обстріл із палубної зброї був зливний, але малої 
влучности. Більшу загрозу несли спалахи мінометних 
гранат. Не залишалися ми боржниками у ворога. Хоч 
великою силою протягом довгого дня намагався він 
зламати наш опір, прорвати наші позиції, завжди від
ступав у лютому безсиллі. А потім його лють набухла 
божевіллям. Ліс сколихнувся і спалахнув вогненними 
хвилями.

Більшовики запалили лісову гущавину відразу 
в кількох місцях. Стихія швидко врізалася у дернину 
зрубу, чагарник, розливалася вогняним морем і гря
нула на нас. Ми вже й не бачили зрубу. Хмари чор
ного і сивого диму клубилися сумішшю летючих пи
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лин та іскор, бушували у кожній вільній щілині 
простору. Від доторку вогнистих язиків запалювалися 
й горіли трава під ногами, гілля над нами, стовбури, 
цілі дерева. Вони, схоплені вогнем, стріляли, сипали
ся мільйонами палаючих уламків на повстанські 
голови. Гарячий, пекучий, їдкий дим втискався в очі, 
видушував останню сльозину. Ставало до безтями 
душно.

Не було сумніву: солдати імперії задумали задуши
ти нас вогнем. Здавалося, що ми вже не спроможні 
вирватися з вогняного кола. А якщо й прорвемося, 
то вийдемо на відкрите поле просто під ворожі кулі. 
Тоді пощади нам не буде. Реально нависла загроза не 
лише занепаду боєздатности повстанців, але й спала
ху паніки. А все ж таки ми вистояли. Посприяв вітер. 
Дунув у більшовицький бік. Спершу на тому краї зрубу 
на фоні стіни лісу помітили ми вогняно-червоні 
блискавки. Потім притих гул ворожого обстрілу. 
Палаюче світло віддалялося від нас і входило у зай
няту совітськими солдатами гущу. Не сподівалися 
вони, видно, такого. Рятувалися панічною втечею, 
але при величезній швидкості стихії з вогню вони 
потрапляли у полум’я. Не знали ми, бо й не могли 
знати того, наскільки нищівною для противника 
виявилася вогненна пастка, яку він сам собі зготовив.

Тим часом навколо нас пожежа затихала. Як ви
явилося, вона охопила тільки частину нашого лісово
го довкілля і позицій. Дочекали ми вечора.

Курінний «Юрченко» прийняв рішення: курінь 
буде виходити з облоги. Першою пробиватиметься 
знову чота з сотні «Тигрів». Чотовий «Олень» обрав 
тактику, якої ворог міг не взяти до уваги: підемо тою 
частиною лісу, яка ще допалювалася. Тріскіт гілля, 
що догоряло, ламалося та опадало з розжарених 
і мертвих уже дерев, глушив наші кроки. Відділ пря
мував у бік садиби, обведеної розлогим садом. Біля
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хати крутилася, вешталася група більшовицьких 
солдатів. Чоловік кільканадцять. Поводилися вільно, 
мов на відпочинку. Видно, навіть не здогадувалися, 
що саме з цієї сторони можемо надійти.

Підібралися ми по змозі безпеки максимально 
близько. Голосне «Руки вгору» подіяло на декотрих 
більшовиків як потужний удар струму. Вони станули, 
мов вгрузли у землю. Здалося дев’ятеро, інші втекли. 
Полонених передали ми у руки польової жандар
мерії, що мала своє місце при штабі курінного 
«Юрченка».

Курінь просувався за нами повільно, але послі
довно і нестримно. Совіти не переступали йому доро
ги одним суцільним фронтом. Атакували малими 
групами найчастіше з засідок. Тому як імовірний 
приймали ми здогад, що вони, тобто загони погра- 
ничників та енкаведистів, під час останнього бою 
з нами мусили зазнати настільки великих втрат, що 
тепер не були спроможні вступати у відкритий 
наступ. Але зброї і припасів до неї їм вистачало. Ось 
час від часу, однак, послідовно обстрілювали з міно
метів наш маршрут.

Десь на шляху біля якогось невеличкого потічка 
просвистіла, гримнула об землю і спалахнула міно
метна граната. Упав повстанець «М’яч». Той самий, 
що так героїчно вів доручені йому рої у бій біля 
Ульгівка. Стрибнули ми. Він лежав непорушно, але 
жив. Оглянули ми його цілого. Ніде ні сліду поранен
ня. Питали, просили хоч про слово. Жодне з його уст 
не злітало. Що з ним? Якийсь дивний, жодному з нас 
невідомий, незрозумілий параліч? Щось зашморгом 
тиснуло моє горло. Треба нам рішатися на вибір. 
Його по суті немає. Взяти і нести з собою друга ми не 
спроможні. По допомогу нікуди бігти. Отож... дове
деться залишити його тут. Жевріла ще іскра надії, 
що частини, які прямували за нашою чотою, заопіку
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ються нещасним. А може, він очуняє, сам повернеть
ся до сили? Час галив. Поклали ми повстанця на па
латку, другою накрили його та відійшли. Чи лишився 
смерті дожидати? Не знаю. Й досі ще жевріє у моєму 
серці оця давня іскра надії, що доля все ж таки по
жаліла його.

Право рятівного бою

Пролунав наказ, і відділи, оформившись, рушили 
на північний схід. Те, хто вів і чому саме в цьому на
прямку, й досі загадка для мене.

Ворог густо розставив засідки. На розігнання од
них вистачало інтенсивного обстрілу, але й були ко
роткі зіткнення, коли дехто з наших сходився з про
тивником віч-на-віч у рукопашному бою. На краю 
ночі у темряві світанку ми почули гуркіт і побачили 
танки. Були за нами. Вільно просувалися доріжкою 
в наш бік. Вогонь, який вони відкрили, сильнішав. 
Сутичка була неминучою. Чотовий «Олень» зважився 
на швидку протидію. Послав на дорогу чотирьох 
воїнів з бронебійною рушницею і протитанковими 
ракетами. Розраховували ми особливо на одного 
з хлопців, на «Кармелюка». Користувався він у нашій 
сотні славою нспідмінимого знавця протитанкової 
зброї. Цим разом теж не підвів. Спершу глухі удари 
об потужні залізні корпуси та гусениці, а опісля 
вибухи і вогненні розблиски не лишали сумніву щодо 
вправности «Кармелюкового» ока і руки. Два танки 
заскреготіли і зупинилися. Інші завернули та прис
танули на недалекому пагорбі. Тут відкрили вогонь 
у наш бік. Звичайно, не чекали ми.

Курінь дійшов до шляху Луцьк-Володимир Волин
ський. Широке шосе першими подолали сотні «Ро
мана» і «Бриля». Здоровий глузд та елементарні за
сади воєнної тактики наказували обом сотням зайня
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ти по той бік дороги оборонні позиції та прикрива
ти, забезпечувати перехід наступних відділів. За чи
їмсь наказом так не сталося. «Роман» і «Бриль» не 
затрималися і повели свої частини далі.

Тимчасом почувся гуркіт автомашин. З луцького 
напрямку над’їхали чотири. Усі повні війська. Ворог 
висипався густо і перегородив нам дорогу відступу. 
Чота з сотні «Тигрів» опинилася в облозі. Знялася 
хаотична, інколи рукопашна боротьба. На наше 
здивування, увійшли в неї також танки з пагорбних 
позицій та хтось, у чиїх руках були міномети. Комусь 
знову не стало витримки й логічного мислення: як 
танки, так і мінометники стріляли майже наосліп 
у сплетених боротьбою воїнів двох противних армій. 
Били у нас та й у своїх. Від куль рятувалися вже не 
тільки ми. Допомогло це «Оленеві» пробитися рив
ком крізь облогу і вивести нашу чоту за шосе. Танки 
й міномети били вже тільки по своїх. На мить заляг
ли ми і відкрили вогонь у бік ворога, а потім, відбива
ючись, чота швидкою ходою віддалялася.

Не пішов я з нею. Не міг піти. Осколок мінометної 
гранати загруз глибоко у моїй правій нозі: між п’ятою 
і кісткою, вбився під кістку. Кров текла і стигла. Знав 
я, що поранені були також чотовий «Олень» та стрі
лець «Хмара». Перший -  у лице. Не завадило це, 
однак, їм прямувати далі з чотою.

Прилігши між рядками картоплі, дивився я, як 
ворог, зорієнтувавшись у своїй помилці, кинувся у по
гоню за хлопцями «Оленя». Наздогнати їх не мав уже 
ніяких шансів. Вони швидко віддалялися і щораз тихі- 
шим ставав гул їхньої зброї. А я... Лежав і розглядав
ся, чи хтось не наближається. Ні, напевно не було 
в мені жалю до хлопців за те, що лишили мене. Був би 
я для чоти тільки зайвим тягарем. Зрештою, у по
дібних випадках у пору рятівного бою саме такі заса
ди поведінки застосовувалися. Важливішим було
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життя десятків, сотень воїнів. Це ясне, зрозуміле 
право. Право війни, партизанської війни.

Неситість страху і мир душі

Причаєний між картоплинням, дивився я за остан
німи більшовицькими солдатами, що в погоні за мо
єю чотою никли на обрії. Над ними, наді мною бай
дужі до всього бігли у синю далеч хмарини. Біль 
у нозі гострішав. Спершись на лікті й коліна, я поволі 
просувався з поля до недалекого потоку, а потім до 
шосе. Нікого навколо. Крізь обширну бетонну цямри
ну проліз я на другій бік дороги. Невеликі набережні 
плавні зеленіли високим ситником, очеретом, коми
шем. Не роздивляючись уже, прослизнувся я у них. 
Присів над потоком. Перев’язав ногу. Зняв повен 
крові черевик та обмив його водою. Стало трішки 
легше. Задумав тут чекати сутінків. Рана чимдуж 
потребувала ліку. «Як мені добратися до своїх 
людей?» -  питав я подумки і не знаходив відповіді. 
Вирішив здатися долі. Десь здаля линув до мене 
гомін великого бою. День поволі хилився до ночі.

-  Друже... Друже... -  хтось кликав? А може, мені 
лиш здалося, прочулося? Може, від болю мій розум 
паморочився?

-  Друже, озвіться... -  линуло від стежки, що про
різувала очерет. -  Вилізайте, не бійтеся. Ми свої. 
Бачили, як ви туди прослизнулися.

По волі чи неволі -  мушу вилізти. Нога ж почне 
завмирати. Розгортаючи комиш, просунувся я на сте
жину. Наді мною стояли дві дівчини. Значить, у такій 
постаті прийшов мені порятунок. До жарту, однак, 
було мені далеко.

-  Заберемо вас у безпечне місце, -  сказала одна, 
і, не питаючи вже згоди, взяли мене під рамена та 
обережно повели до недалекого хутора. У повній пло
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дами стодолі поклали мене на житні снопи. Огляну
ли, очистили і перев’язали рану.

-  Господар знає, що ви тут, -  ствердила котрась. -  
Він завтра вранці принесе вам їсти. Напевно також 
прийде хтось, хто подасть вам медичну допомогу.

Попрощалися й відійшли. Чи був я їм вдячний? 
Дарма й казати. Ангелами-хранительками, отими 
небесними, готовий був я їх називати. А господар не 
чекав ранку. Не лишив мене голодним. Прийшов ще 
цього ж вечора.

Наступного дня чекав я його, як здалося, довго. 
Станув у дверях близько десятої години. Його похму
ре лице не віщувало нічого доброго.

-  Більшовики по хуторах ходять, -  заявив. -  Загля
дають у кожну закутину, шукають усюди. Буває, 
кажуть викидати все зі стодоли. Якщо прийдуть до 
мене, тоді... Тоді я їм скажу, що ви у моїй стодолі. 
Я вас вельми перепрошую, але я не буду мати іншого 
вибору. Зрозумійте мене, я не маю виходу. -  Його 
голос усе більш тремтів. Сині мотузки вен на його 
шиї та руках тужавіли. Страх просто з’їдав його. 
Я знав, що й у мене немає вибору. Намагався я гово
рити злагідно:

-  Прошу, не денервуйтеся, заспокійтесь. Я вас 
розумію. Напевно вийду. Однак не тепер. Мушу поче
кати вечора й тоді сам піду. Тому маю до вас ще одне 
прохання. Буду дуже вам вдячний, якщо виготовите, 
зробите мені щось на зразок милиць. Без них я не 
зможу йти. Хворою ногою не торкнуся землі.

Мужчина слухав, схиливши голову. Радости годі 
було у нього чекати. Потім, ствердивши, що, може, 
ще сьогодні до нього не прийдуть, лишив мене.

Повернувся після полудня. Приніс щось пообіда
ти і милицю. Взяв я її у руки, примірявся до неї та 
спробував ходити. Була вигідною, зручною. Пли- 
ли години. Час від часу я підіймався і звикав до нової
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помічниці, ходив по стодолі. Не знаю, звідкіля брала
ся в моєму серці надія на те, що господар все-таки 
роздумається і дозволить мені залишитися хоч на 
пару днів. Розраховував я, силою волі вірив теж у те, 
що дівчата не підведуть і обіцяна ними медична до
помога не мине мене.

Вечоріло. Господар знову зайшов до стодоли. По
клав переді мною половину великого буханця хлі
ба та шмат солонини. Коли озвався, моя надія роз
віялася.

-  Це вам. На дорогу... -  сказав без усмішки, і я вже 
знав, що пора мого перебування тут добігла краю. 
Треба таки лишати хутір та йти світ за очі.

Згортаючи своє вояцьке майно, поводився я стри
мано й вільно, але згідно з принципами підпільного 
самозбереження. Господар не міг довідатися, не міг 
знати, куди далі вестиме моя дорога. Це для його 
і моєї безпеки. Отож і розпитував я про напрямки, де 
Володимир Волинський, де Сокаль над Бугом, де 
інші й інші місцевості. Селянин став говірким, немов 
увільнився від великої напруги. Радо й у деталях 
розповідав про кожен зі шляхів. Слухав я уважно, 
бо й справді не знав я добре топографії цієї території. 
При мені було кілька військових мап, які я зберіг ще 
з Дивізії. Охоплювали вони, однак, тільки терени 
Сокальщини та Грубешівщини. Тут я міг розраховува
ти лиш на компас та інформації господаря.

Здавався він мені тепер людиною привітною і щи
рою. Стояв кремезний, з ясним, погідним обличчям. 
І серце в нього було, мабуть, добре. Бо ж таки прий
няв і приховав мене під покрівлею свого дому. І дар
ма, що зробив це лише на кільканадцять годин. Я не 
дивувався. Адже, коли б налетіли москалі, він миттю 
втратив би все з трудом придбане досі майно. А приз
бирав його, мабуть, чимало, бо господарем виглядав 
він дбайливим і багатим. Втратив би все та опинив
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ся б, імовірно, десь у далекому Сибірі. Попрощав я йо
го з вдячністю і з полегшею в серці, бо ж лишав його 
при доброму здоров’ї та в душевному мирі.

Василько, пироги та «Дубова» хірургія

Пішов я в ніч -  тиху й гарну, ясну від місячного 
сяйва. Чи міг тут десь приховатися якийсь нечести
вець? Звичайно, міг, адже надовкола достатньо було 
для нього шпар темені. Я не сумнівався: далеко не 
добреду. Визначив собі маршрут: спершу піду до Бугу, 
а опісля в сторону села Іваничі. Ця територія була 
мені вже відомою. Протягом цієї ночі подолав 
я відстань не більшу за три кілометри. Втомлений до 
меж витримки, пробитий страшним болем, дотягнув
ся до якогось дерева. Спершись об нього, розпізнав 
грушу. Далі годі. Зсунувся по стовбурі та присів. 
Поволі доходив до тями. Не збагну скільки хвилин 
сплинуло, коли раптом почув я над головою шелест 
листя. Глянув угору і серед гілля спостеріг обриси 
людини. У мить, в яку відтягав я спуск автомата, 
пронісся різкий голос:

-  Не стріляйте! Я злізу...
Минули секунди, коли перед і мною станув випрос

таний, зодягнутий по-цивільному та без зброї хлоп
чина. Ще з юнацтва не виріс. Питання ставив я швид
ко, не даючи йому часу на крутійські роздуми: як 
називається, звідкіля він, що саме тут робить? Відпо
відав, здавалося, щиро: ім’я його Василько, походить 
з Ссбечева, якийсь час тому його взяли у партизани...

-  Де ваша зброя?
-  Я покинув Ті. Я ще не був добре вишколений, 

я ще не спроможний володіти нею вміло, -  говорив 
кваплячись. «Ось і плід поспішного формування «Ро- 
манової» та «Брилевої» сотень», -  подумав я. Моя 
віра у Василькову правдомовність міцніла. Одначе
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впевнености ніколи надто. Попросив хлопця назвати 
всі довколишні до Себечева присілки і села. Не минув 
ні одного. Вже хотів я довершувати розмову, але 
поставив ще одне найбільш відкрите питання:

-  Хто був командиром вашого куреня?
-  Курінний «Юрченко».
-  Чи «Юрченка» знаєте особисто?
-  Так, знаю. Він уродженець мого села Себечева. 

Називається Василь Левочко, -  мовив. Таких деталей 
він не зміг би вигадати. Подумав я, що доля знову хоч 
трішки змилосердилася наді мною та послала на 
підмогу цього хлопця.

Місця було багато. Він присів. Коли вийняв я со
лонину й хліб, Василькові очі засвітилися. Чекав мого 
запрошення до почастунку. Зрадів, коли його почув, 
їв майже захланно. Довелося припинити його пояс
ненням, що мандрівка далека, а харчів у нас зовсім 
мало. Стримався.

Дорога стелилася нам одна: обидва ми прямували 
на Сокальщину під Польщею. Ще цієї ж ночі ми до
брели до маленького ліска. Короткий маршрут довів 
мене до переконання, що йти далі вже не зможу. 
Розглянулися ми, примістилися і чекали ранку. 
Майже з першими розблисками чистого світання по
чувся шурхіт чагарника, ламаного сухого гілля. Хтось 
ішов вільно, з зупинками, гомонячи під носом. Літня 
жінка, що станула перед нами, відкрила широко очі, 
дивувалася. Шукала грибів, але таких, як ми, не спо
дівалася. Розповів я їй, звідкіля ми. Чула про бій пов
станців з великою більшовицькою силою. Люди вже 
скрізь казали.

-  Діточки, -  озвалася, -  вертайте домів. До бать
ків, до родин вертайте. Всеї тої голоти не перебо
рете. Її сила-силенна. А тепер підождіть, не бійтеся. 
Я відійду, але незабаром повернуся. З дому принесу 
вам пирогів.
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Повірили ми жінці. Зрештою, плестися кудись не 
було вже сенсу. Недовго чекали. Повернулася, несучи 
цілу бляху пирогів з сочевицею. Дюжина, мабуть, бу
ла. Смакували. Саме тоді вперше, як воно не дивно, 
розрізнив я пироги від вареників. Наша добродійка 
запевняла, що тепер на близькій території -  спокій.

-  Але будьте завжди на сторожі, -  наказувала. -  
Будьте обережні, бо та голота вештається, любить 
з’являтися несподівано, будь-коли і будь-де. Бувайте 
здорові, хай Господь веде щасливою дорогою.

Подякували ми та залишилися в ліску на кілька 
добрих днів. Спали змінами; завжди котрийсь варту
вав. Погода була ласкава, високе небо щедрило 
сонцем. Харчів теж вистачало. Гадав я, що нога трохи 
перепочине, підгоїться, то й легше буде долати від
стані. Лиш трішки стало легше. Коли по кількох днях 
у нічну пору вирушили ми знову на шлях, біль надалі 
пронизував мої нерви. Завзяттям боронився я від 
нього. Подолали ми значну відстань, коли врешті 
перед нами завиднів хутір. Присіли під однією з кіль
кох скирт. Втома хвилями сходила з мене. На мить 
перестав думати про травму, коли з глибини скирти 
пробилося до моїх вух голосне хропіння. Спершу 
здалося, що цс свиня зарилася в солому. А може, 
господарі приховали її там від грабіжних більшо
вицьких рук? Різними бо способами оберігали вони 
своє майно. Однак рівно ймовірним було те, що у со
ломі хропе людина. Будити й остерігати господарів 
чи ні? Нічого втрачати: будимо.

До хати пішов Василько. Я тримав стійку. Двері 
відкрила господиня. Ні, вона не знала, чи взагалі 
хтось або щось є у їхній скирті. Так заявляла. Не вірив 
я цим словам. Не хотів, однак, припиняти розмо
ви, втрачати шанс такого необхідного мені зв’язку. 
Старався я, щоб у моєму голосі звучало якнайбільше 
тону жалю. Говорив, що шкода, що, може, є там хтось
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з отих наших відділів, які нещодавно були у тяжкому 
бою і тепер хотів би приєднатися до нас і піти разом, 
групою повернутися в Галичину. Жінка нічого не 
відповіла. Обернулася та увійшла в нутро темної 
хати. Дверей таки не зачинила. Через хвилину знову 
станула у них, кажучи, щоб ми тут на неї мить пі
дождали.

Повернулася не сама, а з високим кремезним муж
чиною років десь 20-21. Нагадував спортсмена, 
атлета вільної чи класичної боротьби. Рухи, риси 
обличчя вказували на рішучість його характеру. Був 
при зброї. «Дуб», -  так представився, -  не грався 
у конвенанси. Швидко порозумілися. Виявилося, що 
ми з тих же відділів, які з другого на третє вересня бу
ли в бою. «Дуб» -  у сотні «Бриля». Почувши, що пря
муємо в Галичину, на Сокальщину, вирішив приєдна
тися до нас. Цієї ж ночі після розмови з чемними до 
нас господарями та їхньої згоди вирішили ми зак- 
ватирувати у цій хаті протягом кількох днів, а може 
й довше.

До мого терпіння «Дуб» спершу тільки прислухав
ся. Потім не стримався. Майже рішуче звелів пока
зати йому ногу. Я не протестував, шукав порятунку. 
«Дуб» увільнив рану від полотняної облоги, оглянув 
її докладно, торкнувся її, потиснув і порушив осколок. 
Спалахнув і затих біль.

-  Можу його вийняти, -  ствердив категорично. -  
Певно, якщо погодитеся. А боліти буде дуже. Важко 
й сказати як дуже. До того, й ногу можна ще більш 
пошкодити. Подумайте.

Був відкритий до меж щирости. Лякав, заохочував, 
перевіряв мою витримку? Було мені вже все одно. 
Може, гірше не буде. Хай чинить своє діло оцей лікар 
з Божої волі. Не гайнував часу. Спитав Василька, чи 
боїться крови.

-  Ну й добре, що не боїтеся, -  констатував. -  Буде
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те міцно, якнайміцніше тримати ногу, а я вийматиму 
осколок.

Звучало це грізно. Василько схопив і усією силою 
притиснув до дошки мою ногу. «Дуб» кінцями кліщів 
добрався до осколка, схопив його і потягнув міццю 
свого потужного рам’я. Страшний біль проник моє 
тіло і обернув ним. Кров потекла живим струменем. 
Хірург швидко бандажем стримав кровотечу і пере
в’язав рану. З кожною хвилиною біль слабішав. 
Минуло кілька годин, і я спробував станути на пош
коджену ногу. Боліло міцно, але менше, ніж перед 
операцією. Зробив пару кроків і вже знав, що не 
терпітиму як досі, що ходити мені стане легше, що, 
може, й нога почне гоїтися. Я почувався так, немовби 
під високим небом і ясним сонцем народився вдруге.

Галя й пасоеані почотники

Днів призбиралося на тиждень, а може й на біль
ше, коли господиня, забезпечивши нас харчами, виря
джала нашу трійку в дорогу. Прощалися ми з лас
кавими людьми сердечно, дякуючи їм за добро 
останньої пори. Був пізній вересневий вечір, коли я, 
долаючи постійний біль, намагався рівняти ходу 
з моїми друзями. Йшли довго. У котрусь годину в те
мені ночі появилася крапля світла. Пішли ми обе
режно за його променем.

Обриси хутора ставали щораз виразнішими. Світ
ло проливалося крізь щілини стодоли. У середині 
хтось при ліхтарні відвіював млинком полову від 
зерна. Було їх троє. Виглядало -  батьки і доня. Помі
тили нас. Привітавшись, спитав я, чому такої пізньої 
ночі ще працюють. Пояснили, що млинок один, а су
сідів багато. Всі ним користуються. Вранці його 
треба передати наступному сусіді. Господарі відпо
відали стримано, виразно знічені. Від напруги дещо
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увільнилися після наших запевнень, що ми безсум
нівно свої. Ба, але ж хто нині не каже, що він свій? 
Після розмови глянули на нас прихильніше.

Дівчина була настирливо допитливою. Немов усе 
хотіла знати. Питала, чи ми часом не з того бою, про 
який вона багато чула, цікаво їй було, що з нами 
в останні тижні діялося і куди тепер прямуємо. 
Приховувати правди ми не збиралися, отож дівоча 
цікавість заспокоювалася. Призналася: Галею її звали 
і для господарів вона -  не родина. З тоном прохання 
у голосі спитала мене, чи могли б ми її, Галю, забрати 
з собою на Сокальщину, а там допомогти зв’язатися 
з цивільною сіткою ОУН. Я не перечив: коли хоче, 
хай іде, а встановити зв’язок напевно допоможу. Вона 
не вгавала, розповідала, що недавно сюдою проходи
ло шестеро вояків з почоту «Юрченка». Завела їх до 
села Іваничі. Пропонувала приєднатися до них, бо 
може й вони матимуть бажання піти з нами, а в біль
шій групі безпечніше. Я засумнівався в аргументації. 
До того ж іти в напрямку Іваничів нам не по дорозі. 
Галя все ж таки наполягала, вельми просила. Оця 
дивна дівоча впертість здалася мені підозрілою. 
Поки що я не приобіцяв, не відповів їй нічого. 
Рішення годилося узгіднити з «Дубом» та Васильком. 
Хлопці не бачили перешкод, які вадили б проханню 
Галі. Пішли ми ще цієї ночі.

Була вся згадана дівчиною шістка. Кого, на що 
чекали? Пору подетальнішої розмови відклали ми до 
дня. Тільки встановили, що на їхнє прохання зали
шимося тут довше, на кілька або кільканадцять діб. 
Погодився я на це насамперед з огляду на мою трав
му. Не перечили теж «Дуб», Василько й Галя.

Того, хто останнім часом входив у почот курінного 
«Юрченка», я не знав. Отож не міг ствердити: були 
чи не були ці люди з кола найближчого до командира 
куреня. У світлі дня придивлявся я до них докладні
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ше. Кожен із них мав вигляд офіцера вищого рангу. 
Чоботи ґольфи, гарно на міру пошиті зелені штани 
райтки, цього ж кольору пасовані військові піджа
ки, -  мов просто від кравця їхній одяг. У кожного теж 
пістолет та німецьке «МР», перевішений через плече 
мапник, тільки шапки мали різної форми. Поводи
лися зверхньо, гордовито, занадмірно впевнено, 
з відтінками зарозумілости у голосі. Ніякого, хоч би 
найдрібнішого, запасу харчів у приміщенні чи в яки
хось торбах у них не було. І вигляд, і поведінка, 
і спосіб звертання та формулювання думок здавалися 
мені штучними, театральними, заздалегідь вивчени
ми під оком якогось режисера чи сценариста. Чи 
могли це бути люди повстанського, партизанського 
відділу? Довір’я до них чомусь не будувалося, не 
міцніло в мені.

Котрогось ранку, третього або четвертого від 
нашого приходу, повідомив я нових знайомих, що 
ввечері наша група відходить. Якщо хочуть, можуть 
приєднатися. Не приховували здивування. Не думали 
ще лишати цього місця і водночас не хотіли, щоб ми 
йшли без них. Повна роздвоєність. Не міг я зрозу
міти, в чому суть їхньої дилеми. Спочатку здавалося, 
що зостануться. Після обіду натяками доходило до 
нас, що частина почотників усе-таки рушить у дорогу. 
Врешті на схилі дня заявили, що йдуть усі. Не спа
лахнув я радістю.

Принагідно створений з розбитих сотень дивний 
повстанський рій лишав останні, крайні клаптики Во
лині. Коли тепер записую ці хвилини, якось тиснуться 
під перо слова пісні, котра тоді ще не існувала:

Чимало друзів полягло в прибузькій стороні,
Там кожне місто і село стояло в боротьбі,
Щоб розквітав буйний розмай і мрійна далечінь. 
Волинь, Волинь, розкутий край,

щасливий край -  Волинь.
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Чи є цей край уже щасливим? Тоді напевно не був. 
Одні друзі полягли за нього, наступні гинули. Спалені 
польськими бандами села видніли під небом руїна
ми. Діти цієї сумної землі брели світами або нишкли 
в підневіллі Московської імперії. І не гадалося навіть, 
коли Самостійна сюди завітає. Не гадалося в пору, 
коли кілька місяців раніше -  22 червня 1944 року -  
Московія та її сатрап Сталін довершили план ос
таточного знищення українського народу. Саме тоді 
Берія і Жуков підписали таємний наказ про депор
тацію всіх українців у вічні мерзлоти Сибіру23. Чи бу
ли тоді серед нас ті, хто помагав Москві у злочині?

Стрибки у глухомані

Десять осіб дійшло до села, як прочитали, Zdzary 
Mate. Потрібно було конче розвідатися у ситуації. 
В одній із хат, у вікно якої ми застукали, двері відчи
нила жінка. Дивилася на нас недовірливо і з остра
хом. Чи хтось особливо спонукав її боязнь? Минули 
довгі хвилини, як зуміли ми злагодити дещо її не
довіру до нас. Запевняли, що ми свої, що нічого іншо
го, як лиш кількох інформацій, від неї чекаємо. А го
ловне: хотіли б знати, стоїть чи ні совітська застава 
на кордонному переході? Ламаючи голос, просочува
ла слово по слові:

-  Від часу великого бою, який діявся тут у перші 
дні вересня, границі ніхто не пильнує. Ми не бачимо 
пограничників. Тільки... Тільки в селі є два стрибки. 
Даються, ой даються вони людям взнаки... Ви свої, 
кажете... Коли так, то може б ви цій біді щось зара
дили? Вони часто, майже кожного ранку й вечора 
переходять кладкою в очереті. Не так уже й далеко 
звідсіль...

23 Див.: Літературна Україна № 8, 27. 02. 1992.
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Жінка нетерпляче озирнулася. Подякували. Не ми
нуло й півгодини, як перед нами віч-на-віч станули 
стрибки. Двох було. Наші вони чи ні? Ті самі, про 
кого говорила селянка? Стовбичили тепер, мов 
приворожені. Кого як кого, але партизанів то вони 
тут не сподівалися, а вже зустріти їх такою силою їм 
напевно не мріялося. Були приблизно такого віку, 
як я і «Дуб». Поки почали ми з’ясовувати найпильні- 
ші питання, роззброїли їх. Дивилися на нас благаль
но. Видно, чекали найгіршого. Слухали виструнчені. 
Після кожної нашої уваги вони починали горбитися, 
просити. Годі було надіятися на те, що матимуть 
вони будь-яке розпізнання у воєнному становищі на 
цій території. Питали ми, отож, про тс, що їм най
ближче: чому роблять злобу людям, надокучують їм? 
Знову просилися, і знову запевняли, що вже ніко
ли-ніколи не вчинять тутешнім людям найменшої 
пакости. На кінець вийшов до них «Дуб». Перед ви
сокою його постаттю здавалися зіщуленими, бідни
ми. Говорив підсумково, повчально, тоном пересто
роги:

-  Як бачите, від нас годі приховатися. Навіть у та
кій глухомані ми вас віднайшли. А тому, що ми мило
сердні, цим разом пускаємо вас вільно. Якщо хочете 
жити, то йдіть домів, до родин. І вже ніколи не вер
тайтеся сюди. Бо коли ще раз почуємо, що ви таки 
чините українським людям зло, тоді напевно знову 
попадете в наші руки. Й не питайте, що діятиметься. 
Помилування не буде.

Дякували, билися в груди, присягали, що вже ніко
ли нікому кривди не заподіють. Задкуючи, кланяли
ся, немов не довіряючи нашим словам. Коли зникли 
з очей, ми обережно пішли в сторону Бугу.

Щосили старався я не відставати від групи. 
Заздрив друзям міцної стрункости ніг. Моя права 
паленіла болем. А коли вже на відкритій сіножаті
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у прибережних плавнях група раптово прискорила 
ходу, щось затиснуло мої груди, а очі заволокло си
вим туманцем. За усіма таки дотягнувся до ріки та 
вступив у воду. Ніхто чужий не вадив. Буг перейшли 
ми в Печигорах. Полегша видніла на кожному 
обличчі. Ми стояли на території Сокальщини -  зем
лі для більшости з нас відомій, мені -  з пори Дивізії. 
Не гайнуючи часу, заявив я, що тут межа цього ета
пу моєї мандрівки заплутаними стежками. Я зоста
юся. Нічийого здивування не викликав. Інші бо теж 
задумали десь тут у терені примоститися. Ми розпро
щалися. Частина подалася в бік Тудорковичів, час
тина -  в сторону Воєславичів. Розійшлися по суті на 
всі роки, бо опісля, крім Василька, я вже нікого не 
зустрів.

Та ні, при мені ще залишилася Галя. Розраховува
ла на обіцяне мною: на зв’язок з цивільною сіткою 
ОУН. Поки що завів я Галю до знайомого господаря, 
на обійсті в якого була маленька криївка. Такий тип 
криївки ми називали сховком або схованкою, а ще 
дехто тайником. У випадку потреби могла в ньому на 
певен час приховатися людина. Тут дівчина знайшла 
пристанище. Сам я пішов до особливо приязних мені 
людей -  до сім’ї Яремчуків. Маруся, Яремчукова 
дочка, заопікувалася мною, а точніше -  моєю опух
лою в дорозі скривавленою ногою.

Відпочинок приніс полегшу. Після обіду пішли ми 
з Галею до недалекого Старгороду. Був упевнений, 
що тут віднайду нитки цивільної мережі Організації. 
Зайшли ми до солтиса. Виконував він водночас обо
в’язки станичного в селі. Саме тут, у його хаті, ми, 
дивізійники, встановлювали перші зв’язки віч-на-віч 
з Українською Повстанською Армією. Сюди заходи
ли у тисячних справах. Як завжди, прийняв нас при
вітно, з довірою. Почувши, з чим ми до нього, по
сміхнувся і заявив, що це не проблема і він вирішить
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її радо. Як несподівано швидко посеред ночі познайо
милися ми з Галею, так теж на диво скоро, але вже 
під небом дня назріла мить прощання. Уже ніколи 
доля не звела наших доріг.

Постаті із темені

Осінні дні -  руді, багряні, золотаві -  проходили 
над Печигорами. Я лікувався, повертався до сил. 
Сім’я Яремчуків попросила з візитом санітара, що 
колись у лікарні працював. Поки поставив діягноз 
і порадив, що далі чинити, розпитав мене у всіх бо
лях. Прикінцевий висновок звучав пригнобливо: 
вельми ймовірне, що кістка зазнала пошкоджень. Які 
вони глибокі? Годі збагнути. Одне безсумнівне: мені 
потрібен спокій, відпочинок та розсудливі, згідні 
з принципами реконвалесценції короткі мандрівки. 
Ні тіні жарту в його голосі. Ногу в місці пошкодження 
обклав корою якоїсь деревини. Так вправно обгорнув 
її бандажем, що й гіпсова шкаралупа більш непо
рушно ноги не тримала б.

У Псчигорах та по всій околиці -  спокій, немовби 
ніякої війни не було. Навіть пограничники не 
навідувалися у села. Після обіду на вулицю можна 
було вийти, та й вечори здавалися безпечними. Ще 
раз обміркував я ситуацію, порадився з господарями. 
І чи не дивно, задумав я, що, замість бути через мою 
травму завадою друзям на партизанських стежках, 
зостануся тут при прихильних людях. Підлікуюся, до 
здоров’я повернуся. А чому ж би ні?

Конспірація від ворожих очей, звичайно, надалі 
стояла наказом. Часто міняв я кватиру. Обирав ті 
садиби і місця, де був хоч один сховок. Звикав до 
майже фантастичної вигоди. Йшов у сад, дивився, як 
осінні яблука вочевидь наливаються сонячними со
ками, мріяв... Може, тиждень, а може й більше днів
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минуло від пори, коли я тут поселився. Серед ночі 
розбудила мене господиня. Пошепки, проте вельми 
виразно, сповістила, що на дорозі перед хатою при
станула немала група мужчин. Вони по-цивільному, 
але зі зброєю.

Виглянув я крізь віконну шибку. Темрява ночі 
надворі була рідкішою, ніж у хаті. Обриси постатей 
розрізняв я виразно. Настільки виразно, що з-посеред 
багатьох розпізнав курінного «Юрченка». У першому 
спонтанному відруху хотів я вийти назовні, на дорогу 
до них. Однак якась сила стримала мій рух у бік две
рей. Вирішив вилізти на горище. Звідси моє круго- 
бачення значно побільшало. Група не поспішала, 
не збиралася відходити. Розмовляли так, немовби 
вели раду. Слова, на жаль, не долітали до мене. 
У якусь хвилину гурт розділився. Одна частина, ота 
з «Юрченком», вирушила в бік Воєславичів, друга -  
в сторону Бугу, туди, де звичайно свої місця займала 
погранична застава.

Перші сумніви переоформилися у запідозру. Хто 
був з «Юрченком»? Звідкіля люди, яких я досі ніколи 
тут не зустрічав? Чи так поводилися б партизани, 
котрі у цьому селі знали кожну хату, криївку, схо
ванку? Питання нарощувалися. їх конче годилося 
з’ясувати. Дочекавши дня, я сів за стіл та у ґрипсі до 
сотенного «Голуба» подетально описав події остан
ньої ночі. У підсумковому реченні згадав я, що в кот
ромусь місці мого мислення можу помилятися, але 
не пошкодить, мабуть, справу перевірити та бути 
обережним.

Замість відповіді від сотенного «Голуба», в одвір
ках моєї кватири стануло п’ять осіб з надрайоно
вої боївки Служби Безпеки: командуючий «Ікар», 
«Зуб», «Моряк», «Левко» і «Юзьо». Окрім двох пер
ших, інших знав я добре з сотні «Тигрів». До СБ пе
рейшли вони за згодою сотенного «Голуба». Випрос
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тавшись грізно, «Ікар» зачитав мого ґрипса. А потім 
піднесеним погрозливим тоном спитав:

-  Яке ви маєте право обвинувачувати наш провід?
-  Я нікого не обвинувачую. Я ж написав: «прав

доподібно». Ще на Полігонах нам було сказано, і що 
я добре запам’ятав, -  таке: «Маєте мати відкриті вуха 
й очі, стежити за діями ворога, однак нічого не 
робити на власну руку, а завжди, коли помітите щось 
підозріле, повідомляти зверхників». Так і чиню.

Підтримали мене «Моряк», «Левко» і «Юзьо». 
Вони, тодішні воїни «Тигрів», добре пам’ятали цей 
наказ. Зокрема «Морякова» підтримка не лишала 
«Ікарові» місця на насильну, надуману звинувачу
вальну аргументацію. Він відступив. Однак і досі не 
можу зрозуміти того, чим керувався «Ікар», коли від
бирав у мене пістолет. Хотів ще взяти й автомат, але 
його при мені не було. Свідомо чи несвідомо, ламав 
він воєнне право, лишаючи мене пораненого без 
зброї, без засобу самозахисту. Був це просто амо
ральний вчинок. Моє роздратування, злість були без
результатними. Я питав і питав сам у себе: «Серед 
кого, серед яких людей я опинився»?

Міг я довідатися врешті, що сталося з тою части
ною моєї сотні «Тигрів», якою командував «Олень». 
Усе в деталях знав «Моряк». Отож, виявилося, 
«Олень» після бою на Волині повернувся в Гали
чину з 37 вояками; стільки їх лишилося із приблизно 
60-особового відділу, складеного з п’яти роїв. Повер
нув і приєднався до решти сотні «Тигрів», яка у во
линських боях не брала участи.

Недовго довелося чекати дня, коли моя запідозра, 
записана в інформації для «Голуба», виявилася 
страшною правдою. «Юрченко» навідався знову. На 
полях між селами Воєславичі і Хоробрів точно відмі
ряв місце, де повстанці приховали на слушну пору 
магазин з медикаментами, які свого часу були
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забрані з німецького шпиталя. Тепер землю в цьому 
місці широко й глибоко розкопували селяни. Зганяли 
їх та пильнували енкаведисти. Слухали наказів совіт
ського офіцера -  майора Василя Левочка, колись ку
рінного У ПА «Юрченка».

Відданість повстанська і психологія зради

Ніколи не зрозумію зрадника. Думаю, що від пори, 
коли людині судилася туземність, ці слова звучали 
мільйони, а то й незліченну кількість разів. В устах 
численних вони несли зміст смертного присуду. 
Добре знали про це давні й прадавні наші поперед
ники. Недарма ж Григорій Сковорода, посилаю
чись на розумного грека Плутарха, записав: «Як мо
нету, так і друга слід випробувати раніше, ніж він 
буде потрібний, щоб пізнати його не після того, як ми 
постраждали. В супротивному разі ми опинимося 
у становищі тих, хто, покуштувавши, нарешті, отру
ту, відчув, що вона смертельна».

Цей смертельний смак пізнавали тепер десятки, 
а навіть сотні тих, хто донедавна довіряв командиро
ві «Юрченку», тих, хто йшов на захист рідної землі та 
її людей, хто за вільну Батьківщину в бої вступав під 
проводом саме цього курінного. Не було вже, а може 
ніколи й не було повстанського друга «Юрченка». 
Зостався зрадник Василь Левочко. Жив на світі тепер 
московський слуга і ворог свого ж роду, що сіяв жах 
і смерть в українських селах. У нищівному кривавому 
ділі був для більшовиків незамінимим. Знав весь ту
тешній провід, усе командування, поодиноких пов
станців, людей, які стояли їм опорою і підмогою. 
Добре орієнтувався у цивільній мережі Організації, 
розміщенні партизанських частин, їхніх криївок та в ти
сячних інших справах. І знанням цим користувався він 
тепер повним розгоном. Видавав людей -  недавніх
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друзів, підопічних, сусідів, -  мов оскаженілий. НКВД 
збирало жниво понад міру бажання. На села наліг страх.

Казали, що Василь Левочко був за професією вчи
телем. Походив із багатодітної родини з села Себече- 
ва. Знав я його старшого брата, котрий навесні 1944 
року завідував паровим млином у Хороброві. Люди 
мовили, що в нього вища освіта. Пам’ятаю, потрібно 
було мені змолоти дещо пшеничного зерна. Селяни 
порадили піти до Левочка-мельника. На моє здиву
вання, він відмовився. Ба, не хотів навіть розмовляти 
зі мною. Інший млин поблизу не діяв, отож вирішив 
я не відступати. Попросив про підмогу станичного 
села Хороброва Петра Пліхоту. Пішли ми удвох. Ле- 
вочкові було це байдуже: рішення не поміняв. Чому? 
Українським людям послуги не подавав? Терпець 
станичного обірвався. Мішок по мішкові насипали ми 
пшеницю у прижорнову млинову скриню.

-  Не хотіли по-доброму, змелемо без вашої волі. 
Знаю, скільки належиться мені муки і скільки ґрису, -  
сказав Петро. Намололи, як і бажали. Мукою і ґри- 
сом навантажили вози та рушили в дорогу. Мельник 
мовчав.

Молодший з Лсвочків -  Василь, пізніший «Юрчен
ко», прибув, а може й повернувся на Сокальщину 
наприкінці 1943 року. Прийшов із сусідньої Волині, 
де вчителював. Окружним провідником на оту пору 
на цій території, тобто у III Окрузі та 27 Тактичному 
Відтинку УПА (повіти: Біла Підляська, Володава, 
Холм, Грубешів та частково Томашів Люблинський), 
був «Жен», ім’я й прізвище якого мені невідомі. «Юр
ченко» авансував напрочуд швидко. Ледь кілька міся
ців минуло, і він уже входив до складу окружного про
воду. 9 квітня 1944 року в наступі на Посадів він очо
лював курінь, складений з сотень «Ягоди», «Корсака» 
та «Лиса». Вже тоді «Юрченків» темп авансу, отож 
і прогалини в командирському оперативному досвіді,
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принесли, гадаю, перші під його рукою непотрібні 
повстанські жертви. Це можна було довести. Звичай
но, коли б хтось спромігся навести такий доказ. Так 
не сталося. І жаль, бо не впали б, імовірно, без потре
би хлопці вже у пізніших, наступних боях.

В акції на Посадів курінь розподілено за страте
гічним планом. Кожній із сотень призначено позиції 
та напрямки наступу. Початок акції передбачався на 
поопівнічну пору. Знаком для наступу мала бути 
червона ракета. На випадок спричиненої чимось 
необхідности відкликати операцію, у небо повинні 
злетіти різноколірні ракети. Це командирам сотень, 
а також чот і роїв було відоме.

У котрийсь момент курінний отримав від розвідки 
вістку, що в Посадові розмістилася багаточисельна 
частина польських партизанів. Її сила переростає 
бойову спромогу повстанського куреня. Акцію годи
лося б стримати. Повинен був пролунати простий, 
згідний з оперативною домовленістю наказ: вистрі
лити різноколірні ракети. «Юрченко» немов забув 
про узгодження і ракети. До кожної сотні послав 
зв’язкових із повідомленням про відкликання насту
пу. До «Ягоди» і «Лиса» посланці дійшли. Ті, що нес
ли вістку «Корсакові»... дезертирували.

«Корсакова» сотня чекала до ранку. День зустрів їх 
на позиціях у відкритому полі. Неподалік від них -  
ліс, а в ньому, як виявилося, польські загони. Поляки 
не чекали -  били, скільки лиш вогню у дулах. Падали 
вбиті й поранені. «Корсак», побачивши розміри 
втрат, трагедії, втратив контроль над своєю пове
дінкою, впав у паніку. Ним швидко заопікувалася 
польова жандармерія. Сотню перейняв заступник 
«Корсака» чотовий «Голуб». Відразу ж прозвучав 
наказ атаки в бік лісу. Наступ на короткій відстані 
тривав лічені хвилини. Пробилися. Тут, за деревами 
і кущами, легше було вже боронитися.
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Гул завзятого бою долинув до сотні «Ягоди». 
Вона, повернувшись на попередні позиції, заатакува- 
ла ворога. Удар був нищівний і несподіваний для по
ляків. Вони кинулися у відступ. «Ягоді» пощастило 
теж встановити зв’язок із сотнею, очолюваною тепер 
«Голубом». Повстанські командири не припиняли 
вже бою. Вирішили обстріляти ворожі позиції та 
фільварок з мінометів і піти вперед. Неподалік філь
варкової огради вони натрапили на засіки з колючого 
дроту. Сапери-дивізійники та гранати прочистили 
дорогу. Тепер саме колишні дивізійники становили 
фронтову, авангардну групу. Крім стрілецької зброї, 
в їхньому оснащенні були теж протитанкові ракетні 
рушниці. Хоч танків не було, та все ж таки ракети 
могли мати свою реальну та психологічну силу. Вог
нева навала сотень дозволила саперам підступити 
ближче до будинків фільварку. На відповідній від
стані послали вони у видні на їхньому обрії двері та 
вікна ракетні снаряди. Будинки сколихнулись. Густі 
спалахи принесли швидкий ефект. Поляки кинулися 
у розсипну втечу. Лунав над ними і долітав також до 
українських вух наказ відступати у напрямку Зимна. 
Повстанці не припиняли ходи. Довго гнали ворога. 
Бій догорів, коли сонце наблизилося до зеніту.

Поразка польських загонів була очевидною. Вони 
вже не повернулися в оці ліси, в цю околицю. Яких 
зазнали вони втрат? Різні цифри подають самі поля
ки. В описах, розвідках, спогадах вони, часто хаотично 
мішаючи цей бій з іншими, називають втрати у Поса- 
дівських лісах великими24. Дорогою ціною осягнули 
цю перемогу й українські повстанці. Пішло у потой- 
біччя 17 хлопців з сотні «Корсака», опісля «Голуба».

24 Див., напр.: Jerzy Markiewicz, Partyzancki kraj. Zamojszczyzna 
1 . I. -  15. VI. 1944, Lublin 1985. Описи акцій польських загонів 
AL, АК, ВСН, м.ін., проти УПА та українського населення 
у т.зв. Люблинському дистрикті від січня до червня 1944 р.
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Така теж їх кількість із цієї сотні вийшла з бою пора
неними. Полеглих партизанів поховали на цвинтарі 
в Нисмичах. Для поранених відкрили у Ниновичах 
першу на цьому терені шпитальку. У цьому ж селі роз
містив свою сотню на кватирах «Голуб». Мабуть, ні
хто з учасників цього бою не сумнівався: не загинуло 
б стільки хлопців, коли б командир куреня не забув 
про оперативну домовленість перед наступом. Забув?

Не про все таки забув курінний «Юрченко». Коли 
від бою минуло кілька днів, він, у супроводі кількох 
вояків із польової жандармерії, прибув у Ниновичі. 
Навідався, щоб побути зі своїми підкомандними, роз
питати про здоров’я і настрої? Ні, станув тут, щоб 
заарештувати «Голуба». Мовляв, це задля з’ясування 
того, яким правом «Голуб» перебрав командування 
над «Корсаковою» сотнею. Вістку про несподіваний 
візит хлопці передали насамперед командирові 
«Оленю». Той, не вагаючись ні миті, усією чотою 
переступив «Юрченкові» дорогу.

-  Ви, зі своєю жандармерією, можете відійти, але 
«Голуба» з собою не поведете, -  заявив голосом лю
дини, що не сприймає супротиву. -  Якщо ваш звсрх- 
ник захоче переслухати «Голуба», хай прийде сюди, 
до нас25.

Як не закипав «Юрченко», з безсенсовністю даль
шого наполягання мусив погодитися. Завернув зі

25 У бою в Посадові я не брав участи. В цю пору в Дивізії 
з хлопцями мого рою я клопотався постачанням амуніції 
для сотні «Корсака». Саме цими боєприпасами скориста
лися повстанці під Посадовом. Про цей бій розповідав ме
ні в деталях чотовий «Олень», коли в його чоті у сотні 
«Тигрів» був я командиром рою. Вже на еміграції в Німеч
чині зустрів я Євгена Пліхоту «Шмиренка» (з Хороброва) 
та в Америці Петра Сачка «Каню» (з Гатовичів). Вони 
з Сокальщини та з сотні «Корсака». Обидва теж брали 
безпосередню участь у посадівському бою, який ми спільно 
довгими годинами обговорювали. їхні описи, фактографія
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своїми людьми і зник за оборогами села. Вістка про 
«Юрченкову» спробу заарештувати героя останніх 
подій «Голуба» вітрами облетіла партизанські части
ни, рознеслась по терені. Про це люди гомоніли. 
Чомусь тільки не озивався, не реагував окружний 
провідник «Жен». Якось беріг теж тишу вищий про
від, немовби не брав цієї справи до уваги. Вона зав
мирала. Правда, «Юрченка» у зв’язку з якимись інши
ми завданнями відкликали з функції курінного і наді
лили нею командира «Наливайка». Але незабаром 
«Юрченко» повернувся на пост командира куреня 
сотень «Ягоди», «Лиса» і «Голуба» та новостворених 
сотень «Бриля», «Романа», чоти «Голуба» і чоти 
«Махна», які довів до великих втрат під час переходів 
на Волинь, тих, за воїнами яких нишпорив, ганявся 
і котрих вів тепер до страти зрадник Василь Левочко.

Чому «Голуб» не вертає, 
тобто «Оленеве» чекання

Свіжою, якось особливо свіжою є моя пам’ять про 
ті тижні й місяці, які лягли на кінець 1944 і початок 
1945 років. Поки затягнулася зимова крига, я дійшов 
уже трохи до здоров’я, став рухливішим, активнішим. 
Помагав господарям на обійсті, служив порадою 
друзям із підпілля. Ось попросив мене до Хороброва

такі ж, як і чотового «Оленя». У Канаді живе ще один свідок 
цієї події -  М. Міґус «Зірка». Після цього бою сотня під ко
мандуванням «Голуба» отримала найменування «Тиг
ри» -  тому, що увірвалися вони в ліс, мов тигри, а сотня 
«Ягоди» -  найменування «Вовки», тому, що прибігли вони 
на підмогу братам і кинулися в боротьбу, мов голодні 
вовки. Так про цс говорили люди в терсні. Нагадаю теж, 
що сотня «Черника», «Ягоди», «Вовки» -  це той самий 
відділ, мінялися лише його криптоніми. Така ж історія зі 
сотнею, що її спершу називали «Корсака», потім «Голуба» 
і «Тигрів».
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кущовий «Хрущ». Таким був його псевдонім і таким 
же справжнє прізвище. Шукав підмоги у виконанні 
завдання, яке отримав від УПА. Йшлося про заго
товлення повстанцям на зиму одягу та взуття. Чекав 
насамперед моєї поради.

Вдався я до найпростішого і, як виявилося, вельми 
ефективного способу. Спитав співрозмовника, чи на 
території його куща, у селах має він, окрім станичних, 
ще інших добрих знайомих. Глянув на мене здиво
вано та відповів, що, звичайно, так. Тоді нехай саме 
в них питає, що в кого з одягу є надміром і чи міг би 
цим добром поділитися з партизанами. Знав я, бо 
бачив, що в селян по хатах, по горищах багато вій
ськового майна перекидається: взуття, плащів, шине
лей, навіть білизни та й ще чого там. Усе це -  від 
німців. Значить, не задля подарунку ними віддане, 
а для полегші покинуте. Вони, відступаючи, позбува
лися всілякого зайвого тягаря. Мій задум виявився 
напрочуд влучним. Взуття та одежі ми зібрали значно 
більше, ніж сподівалися. Ті, хто давав, почувалися не 
покривдженими, а благодійниками, учасниками пат
ріотичного діла.

У Хороброві при «Хрущі» та Петрі Пліхоті лишив
ся я на кілька наступних тижнів. Час від часу ходив 
у Псчигори. До санітара ходив, щоб той хвору ногу 
оглянув. Інколи скаржився йому, що нога постійно ще
мить, болить. Він повагом стверджував: «Вірю, що бо
лить, бо кістка пошкоджена і складена не так як слід. 
Довго болітиме». При котромусь разі санітар, клсп- 
нувши моє плече, усміхнувся і закінчив розмову опти
містичною фразою: «Але ви можете вже ходити»26.

26 У тому, що кістка тріснула, я остаточно впевнився щойно 
у 1953 р. в Японії в американському війську. Нога часто 
пухла і терпла. Просвітлили її рентгеном і все стало зро
зуміле. Лікар ствердив: «Нога пухне, бо пересилувана». 
Потім жартома додав: «З цим ви ще довго житимете».
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Друзі пропонували, ба, просили залишитися вже 
тут на їхньому терені. Може, воно й добре було б? 
Серце все ж таки кликало в дорогу. Чекав я першого 
стимулу. З’явився він у вигляді ґрипса від чотового 
«Оленя», тепер уже сотенного. Повідомляв, що сотня 
«Тигрів», яка була розчленована при переході на 
Волинь, наново комплектується. Отож мені теж 
необхідно у неї повернутися. Про мою адресу 
«Олень» довідався від «Моряка». Писав сотенний та
кож про особливо сумну подію. Про смерть коман
дира «Голуба». Значить, не стало цієї розумної, прин
ципової, рішучої людини, що гордо ступала землею 
і за волю Батьківщини, за порятунок друзям готова 
була упасти захисною жертвою.

При новій зустрічі довго сиділи ми з сотенним 
«Оленем». Згадували багато й багатьох, але найбіль
ше «Голуба». Він, як говорив сотенний, одружився. 
Подругою взяв дівчину родом з Жарських, що меш
кали в невеликому історичному містечку Белзі. 
Знайшли дім у селі Шмиткові. Тут жили. «Олень» 
припинив на мить розповідь про «Голуба» і, немов 
шукаючи допоміжних ниток сюжету, повернувся до 
бою на Волині.

Отож на котромусь етапі маршруту куреня 
«Олень» знайшов і підійняв торбу, яка належала ку
рінному. Тому, що «Юрченка» не було поблизу, пере
дав знахідку в СБ. Курінний не знав про цей факт. Під 
час бою з другого на третє вересня «Юрченко» десь 
зник, пропав мов камінь у глибокій воді. Слухаючи 
сотенного, я згадав, що сам питав тоді, хто вів наш 
курінь, а й досі не знаходжу відповіді. «Юрченко» по
явився знову в оту ж ніч, у яку побачив я його на 
вулиці напроти хати у групі людей, розпізнати яких 
мені не пощастило.

«Олень» продовжував розповідь. Появою курінно
го скористалася СБ. Покликала вона до себе сотенно-
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го «Голуба», чотового «Оленя» та курінного «Юрчен- 
ка». Приводом, як аргументувалося, була необхід
ність з’ясувати причини великих втрат і поразки під 
час переходу відділу через Буг на Волинь. Перед
бачалася теж розмова з сотенними «Романом» 
і «Брилем», але вони з бою не повернулися і ніхто не 
знав, яка їхня доля. Під час допитування «Юрченка» 
двом іншим покликаним заборонили брати голос. 
Курінному не дали можливості скористатися даром 
красномовства і він мусив формулювати відповіді 
прості, ясні, конкретні. «Голуб» та «Олень» зажадали, 
щоб їх допитували без присутності сторонніх осіб, 
поосібку.

Над «Голубом» нависнуло звинувачення у дезер
тирстві: він же не перейшов Бугу, отож, мовляв, не 
виконав наказу. Факти й аргументи сотенного та чо
тового виявилися, однак, настільки переконливими, 
що СБ визнала сенсовною пересторогу, яку перед 
форсуванням ріки «Голуб» висловив «Юрченкові»: 
«Такою великою частиною, як курінь, не вільно 
переходити Бугу. Коли спалахне бій і виявиться, що 
ворог володіє великою вогневою силою, тоді наші 
сотні можуть не встигнути відірватися від ворога. 
Даремні втрати важко передбачити. Чи не краще 
переходити меншими групами і не конче боєм?» 
Чи вже тоді «Юрченко» вів курінь на винищення? 
Нікого з допитуваних не затримали. Остаточне рі
шення лишили до пори повного розгляду справи. 
Не встигли.

«Юрченко» знову зник. Появився щойно при роз
копці повстанського магазину на полях між селами 
Воєславичі і Хоробрів вже у мундирі совітського 
майора. За ним котилася смерть. І не завжди був при 
ній. Інколи вистачало лиш його зрадницького слова. 
Таке слово й торкнулося сотенного «Голуба». Неба
гато часу сплинуло від Левочкової трансформації,
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коли у Шмитків увійшло десятеро енкаведистів. 
Попрямували просто до хати, де жив «Голуб». Видно, 
спостеріг, але трішки запізно. Не встиг приховатися. 
Ледь відкрилися двері, пролунали постріли. Впали 
два енкаведисти. «Голуб» вистрибнув, кинувся про
жогом через подвір’я, рятуючись втечею. Не пощас
тило. Долаючи пліт, зачепився об кілок. Мить зат
римки -  і наздогнала його ворожа куля. Поцілили 
в голову. Жив. Забрали його й повезли. Пропав. 
«Олень» був майже впевнений, що «Голуб» помер. 
Звідкіля бралося таке переконання? Отож обидва 
вони колись-то домовилися на випадок, якщо б кот
рийсь із них попався у ворожі руки. А домовилися так: 
той, котрого зустріне така недоля, приведе ворога 
в означене місце, де у засідці чекатиме вже той, що на 
волі. Коли енкаведисти повели пораненого сотен
ного, «Олень» протягом довгого часу в домовлених 
місцях влаштовував засідки. «Голуб» таки не повер
тався, ніколи нікого туди не приводив. Видно, не міг, 
бо сам, мабуть, відійшов назавжди.

Командиром заново організованої сотні «Тигрів» 
провід призначив саме «Оленя». Ніколи, однак, він 
її не очолив. Чому? Бо пішов слідом свого друга 
«Голуба». А сталося воно так. Одного дня хлопці дов
го розшукували сотенного «Тигрів». Особливо бідкав
ся «Лис» Левко Шалева -  бунчужний сотні. Здавалося, 
командир пропав безвісти. На моторошну вістку не 
чекали ми довго. Приніс її хтось із селян. Люди знай
шли тіло в костелі у Бояничах. Було зовсім наге, -  го
ворили і переконували, що це напевно командир 
«Олень», бо у покійника по правому боці щелепи був, 
як і в сотенного, золотий зуб. «Лис» поїхав туди з охо
роною. Розпізнав відразу. Вбивці стріляли кілька 
разів, щоб без сумніву довершити смертне діло. 
Виконали атентат. Хто вони? -  питання тяжіло без 
відповіді.
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Попрощали командира «Оленя» на цвинтарі у Сав- 
чині. На надмогильному хресті хлопці повісили ясну 
дощечку з написом: «Впав зі скритовбивчих рук». Ще 
свіжою раною видніло порожнє по сотенному місце, 
коли надійшло повідомлення, що з хреста хтось зняв 
табличку. Здалося це настільки незвичне, що бунчуж
ний «Лис» вирішив наново повісити такий же напис 
і неподалік могили кожної ночі лишати когось на 
прихованій варті. Розраховував на якусь травму в пси
хічній конструкції вбивці. Ну, бо коли раз чомусь 
повернувся до своєї жертви, тоді, може, і вдруге не
спокою не вгамує. Не помилявся. Котроїсь ночі тем
на постать обережно підійшла до хреста. Дозволили 
їй зняти табличку, а потім затримали. Постать ви
явилася «Канарком» -  стрільцем сотні «Тигрів». По
ходив із села, з Мошкова. На допитах, здається, не 
приховував правди.

З убивством «Оленя», виявилося, зв’язані були 
«Сокіл», вишкільний інструктор сотні, й «Чорний», 
командир першого рою ще в пору, коли «Тигри» зва
лися сотнею «Корсака». Що вело цих людей до 
такого вчинку, своєю волею чи чужим наказом керу
валися -  не збагну. Не знаю теж, скільки світла у спра
ву влили допити ще двох стрільців сотні: «Бсрезин- 
ського» Петра Шеп’яка та «Славка» Ярослава Гури. 
Минали дні, а певности щодо завершення проце
су постійно не було. Він з якихось приводів затягав
ся. Бунчужний «Лис» звернувся з проханням про 
підмогу до крайового провідника «Вороного». Нас
лідки інтервенції швидко стали очевидними. До стра
ти засудили «Чорного», «Сокола» і «Канарка». При
суд було виконано. «Березинського» і «Славка» увіль
нили.

Сотні «Тигрів» уже ніхто не очолив. Вона переста
ла існувати. Її вояків приділили до інших відділів або 
до боївок СБ.
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Продажне жниво: аж до розплати

Зрада застеляла землю людськими втратами. 
Втратами і стратами. Ось дві інші, які сколихнули 
повстанське середовище. Перша: за покинення без 
наказу терену розстріляли «Всеволода» Любомира 
Вудкевича -  районового тут провідника. І друга: від 
чиєїсь кулі загинув «Юрко» -  командир, наколи не по
миляюся, надрайонової боївки СБ. Його тіло випад
ково знайшла селянка. Йшла в поле до осінньої робо
ти. Неподалік цвинтарної огорожі помітила ногу, 
що немов не змістилася під трав’янисто-хмизовим 
покривалом. Обставин і приводів цієї смерти ніхто не 
досліджував. Не стало часу чи спромоги?

Реалії виглядали моторошно. Трагічні чутки згу
щувалися та нависали небезпекою і тривогою. Поси
лювалася їх деструктивна дія. Чимраз більше зустрі
чалося тих, хто дивився на тебе спідлоба. Здавалося, 
відчужуємося один від одного. Безнастанно долуню- 
вали до нас вістки про постійні та безпощадні облави, 
влаштовувані «Юрченком». Інколи здавалося, що 
його зрада всеохопна. Ба, вістки ці обуднювалися, 
люди почали звикати до них, як до чогось неминучо
го, з дня на день очікуваного. Склалося в мене вра
ження, що на цій території все організаційно-підпіль
не життя на низах зійшло з поверхні землі, майже 
завмерло. Якщо воно ще десь жевріло, то береглося 
справді у великій прихованості, тому й встановлюва
ти зв’язки було неймовірно важко, а то й неможливо. 
Вірили ми лиш у те, що на вищих щаблях зв’язки 
ці постійно діють, а концепції виходу зі своєрідного 
зашморгу обговорюються, осмислюються і незаба
ром стануть нам відомі.

Страшна ефективність «Юрченкових» дій сперта 
була насамперед на оперативності приділеного йому 
добре організованого загону стрибків. Зрадник, во
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лодіючи ґрунтовним знанням про кадри проводу, 
у складі якого він донедавна перебував, і про людей, 
серед яких він жив і під чиїм дахом приховувався, 
налітав тепер зі своїм чорним загоном у відомі йому 
місця. Всюди лишав смерть, горе й сльози. Робив це 
в якомусь божевільному гоні, немов поспішаючи, 
немов побоюючись, що десь когось або чогось не 
встигне знищити. Його удари були влучні, дошкульні. 
Великими ставали матеріяльні втрати Організації 
і селян, але ще більшими -  в людях: вони гинули або 
йшли у московські тенета.

Злочинним акціям Левочка сприяла теж певна не
обачність української сторони. Отож територія, якої 
торкнулося зрадницьке страхіття, була вбогою на 
криївки. Правда, в деяких місцях, найчастіше при 
хатах люди рили сховки, де в разі потреби могли 
приховатися одна-дві особи, але ніяк не могли вони 
підмінити мережі чи продуманої інфраструктури 
криївок, які служили б охороною під час таких швид
ких облав, які влаштовували енкаведисти Левочка. 
Тепер провід намагався у скорих темпах заповнити 
цю структурну прогалину. Час і ворог, однак, не чека
ли. Безсумнівно, новопобудовані криївки таки дешо 
пригальмували чергу успіхів стрибкового загону.

Не знаю, чи хтось колись підрахував людські втра
ти, якими завершилася «Юрченкова» зрада. Були во
ни напевно великими. Один із ударів, найчисельніших 
жертвами і найбільш спектакулярних, які загін Левоч
ка завдав підпіллю, стався у квітні 1945 року. На коло
нії Корчунок на північ від Долгобичівського лісу орга
нізовано таємну конференцію для частини окружного 
проводу. Влаштував її контролер УПА-Північ «Ва
дим». Наскок енкаведистів був для учасників конфе
ренції абсолютно несподіваним і нищівним. Загину
ли новопризначений керівник округи «Мстислав», 
його охорона під командуванням «Дуба»-«Яструба»
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та майже весь склад центру окружної пропаганди -  
«Ярополк» і його співробітники. Усіх -  сімнадцять 
осіб. Гадаю, що багато хто не мав тоді сумніву в тому, 
що не телепатичні здібності, а вістка від інформато
ра на вищих щаблях українського проводу дозволила 
Левочкові провести такий наскок. Питання, хто був 
оцим інформатором, лишалося відкритим.

«Юрченкова» зрада все ж таки мала, бо й мусила 
мати, свій край. Він же сам добре усвідомлював, що 
єдина відплата, яка його чекає з повстанських 
рук, -  це ліквідація. Більш чи менш планові засідки на 
нього влаштовувалися послідовно. Не менш послі
довно він оці засідки обминав, ба, інколи хитро по
переджав їх своїми рухами. Щастило йому чи про 
кожну з можливих пасток він знав? Де містилося 
джерело його знання? Коли б відповідь на це питання 
була тоді відомою, долі десятків, сотень людей ішли 
б іншими, ніж сталося, стежками.

Крах у Корчунку посилив вояцьке завзяття, при
скорив пошуки й дії. 28 серпня 1945 року сотенний 
«Ягода» з повстанським відділом перебував у Пав
ловичах. Партизани не квапилися, але були пильні. 
У котрусь мить хтось, підійшовши до «Ягоди», спо
кійно, майже тихо сказав, що «Юрченко» подався 
в сторону Долгобичева. Сотенний зберіг оцю тиху 
конспіративність і при дальших починах. Про наступ
ні кроки повідомив по суті невелику групу повстан
ців: хлопців із вибраного ним рою та свою охорону.

Без розголосу, хоч кожен у напрузі, вирушили вони 
в бік Варяжа. Неподалік цієї місцевости, на дорозі 
Варяж -  Долгобичів засіли. Був час обдумати тактику, 
кожен суттєвий рух. Цим разом «Юрченко» та його 
енкаведисти не отримали права вийти з пастки чи 
зазнати помилування. Увійшли мов у глухий кут. 
Вогонь був нищівний. Загинув «Юрченко», його при- 
бічний москаль ст. лейтенант Леонов та 37 стрибків
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НКВД. Напевно була тут основна частина кривавого 
загону, який протягом місяців косив ряди україн
ського підпілля та мирне населення.

У бою під Варяжем поклав життя також один пов
станець -  «Крук» Петро Матвійчук, а ще один був 
поранений. В українські руки потрапили важливі 
оперативні матеріяли ворога та список сексотів 
Сокальського пограничного відділу. Тільки одному 
провокаторові -  Габданкові -  вдалося втекти. Закри
лася історія одної, -  «Юрченкової» зради. Чи були, 
чи будуть інші?

Дитина йшла до школи...

Події невідступно нарощувалися. їх динаміка бува
ла разючою. Гадаю, що навіть проводові на високих 
щаблях ставало інколи важко охопити всі обшири 
і спектри цього етапу війни. А мені? Мені насамперед 
доводилося сприймати і переживати удари, яких тут 
на низах і на цій території завдавав нам ворог, радіти 
теж бойовим успіхам, до котрих я був якось причет
ний або про які розповідали мені їхні учасники. Від 
пори, коли загинув «Олень» і довершилося існування 
сотні «Тигрів», мене призначили до охорони окруж
ного провідника. З перспективи теперішнього мого 
місця певні події ставали немов виднішими, доба
чав я їх у загальнішому контексті боротьби. Такому, 
як ось спостерігав я справу існування тут і дій поль
ських міліцейських станиць.

Відколи Польщі визначено кордонну межу, яка зно
ву прорізала і розділила українські етнічні землі, поля
ки намагалися закласти пункти оперативного нагля
ду над тутешнім українським населенням. Звичайно, 
паном і диктатором основних рішень по той і цей бік 
граничної смуги були імперські чинники Москви, але 
полякам дозволялося мати частку в механізмі терору.
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І вони цим дозволом користувалися з запалом. 
Гальмівною була для них протидія Української Пов
станської Армії, але від часу, як територію нашої 
округи охопив злочином зрадник «Юрченко» та його 
енкаведисти, поляки почули себе у перевазі, зміцню
вали і творили нові міліційні станиці, як ось погра- 
ничну заставу у селі Жужелі. Кажу міліційні, бо так 
уже тоді, якщо не помиляюся, називали порядково- 
репресивні формації, які в міжвоєнній Польщі звали
ся просто поліцією.

Озброєні функціонери спершу ставали дедалі зу
хвалішими, а потім серед мирних українських людей 
почали сіяти терор. Поводилися жорстоко й по-бан- 
дитському нещадно: грабували, ґвалтували, мор
дували. Серед багатьох убивств, особливо нечуваним 
було вбивство дитини. Жахливе й тим, що поляки 
в мундирах запланували його, провели й довершили 
з садистичною докладністю. Жертвою впала 15-літня 
дівчинка, єдина доня господаря Дацька з Вижлова, 
який для партизанів мав завжди місце під своїм 
дахом. Дитина йшла до школи. Дорогу переступили 
їй міліціянти з Белза, якими командував фунціонер 
Баліцький. Дівчину завели до лісу, зґвалтували і за
мордували.

Міліційному теророві необхідно було негайно по
класти край. Організація, повстанське командуван
ня зверталося до поляків з вимогою припинити зло
чинні дії державного збройного органу. Ніякого від
гомону, а навпаки -  наступні нашестя і насильства. 
Лишилося тільки одне рішення: фізично усунути гніз
да терору -  найагресивніші станиці міліції. Восени 
1945 року п’ятеро воїнів з надрайонової боївки «Ясе
ня», озброєних трьома кулеметами, влаштували за
сідку біля Вижлова. У пастку в’їхала автомашина, 
повна працівників польської міліції. Були ліквідовані 
22 функціонери, серед них комендант міліції у Белзі
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Баліцький, а також трійка старшин безпеки -  ІІВР. 
«Ясенева» боївка зліквідувала теж міліційні станиці 
у Варяжі та Хороброві і пограничну заставу в Жужелі. 
Для українського населення ліквідаційна акція при
несла помітні корисні наслідки: припинився терор, 
а потім, коли поляки відновили дію станиць у Варяжі 
та Белзі, їхніми комендантами призначили людей, 
які пам’ятали, чим завершився садизм їхніх попе
редників.

«Мілько», мої вуха та «Олегові» коні

Окружним провідником, до охорони котрого отри
мав я призначення, був провідник «Мілько». Посідав 
він це становище від пори, коли на зламі 1944-1945 
років від цієї функції тимчасово увільнено провідика 
«Жена». Увільнено на час досліджування питань, по
в’язаних зі зрадою «Юрченка». В охоронній групі було 
нас троє: секретар «Борис», що ніколи не розлучався 
з машинкою до писання, «Капітанчик», котрий ні на 
мить не відступав від провідника, та я. Моє завдання 
було в міру звичайне: кожного разу, коли до нашого 
окружного центру навідувалися якісь люди, мені 
належало проводити їх опісля до Павлович. Тут 
чекала на цих людей і брала під свою опіку зв’язкова 
«Галя» та найчастіше вела їх до Угринова, де почи
налися ліси, які простягалися на великій терирорії.

У години, коли в мене не було праці, провідник 
«Мілько» просив мене до себе, клав переді мною 
кілька звітів, які надійшли з терену, та казав з оцих 
кількох порядно зробити один. Коли я впорався 
з першим таким дорученням, провідник запитав про 
мою освіту. Видно, відповідь задовольнила його, 
бо, посміхнувшись, ствердив, що секретареві «Бори
сові» буде легко і приємно переписувати на машинці 
те, що на папері появилося з-під моєї руки. «Почерк
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у вас дуже чіткий», -  закінчив. При «Мількові» напи
сав я 3-4 звіти.

Зима перших місяців 1945 року була щедра на гос
трі морози, вітри та глибокий сніг. Людей, з котрими 
доводилося мені вирушати на шлях до Павлович, 
возив я саньми. Шість або сім таких маршрутів було 
в мене в оту зиму. Інколи допомагав мені візник, тоб
то господар, кіньми якого ми користувалися. Такій 
допомозі завжди я радів, бо на довгому шляху легше 
двом, ніж одному. Доводилося таки часами везти 
самому. І діялася тоді біда. Отож я ніколи не закри
вав вух, і нічого спільного не мало це з приказкою про 
докір, маму і вуха. Просто чомусь укоренилося в мою 
психіку враження, що коли їх затулю, тоді нічого не 
почую. Ну й сталося. Після котроїсь із таких самотніх 
поїздок провідник, глянувши на мене, поставив 
безсумнівний діягноз, що в мене відморожені вуха, 
і якщо їх не лікуватиму, то вони відпадуть, а я стану 
безвухим. Може, й псевдонім з «Богуна» на «Безвухо
го» доведеться поміняти... Насправді, однак, не до 
жартів було. Провідник наказав мені піти у спокійний 
терен та повернутися щойно тоді, коли підлікуюся.

Добрих людей знав я тут чимало. І тепер не відмо
вили вони підмоги. До повного здоров’я повертали 
мене жінки. У їхній рецептурі містилися тільки 
бабські ліки. І байдуже мені було, чи знахарка, чак
лунка, чи шептуха їх придумала. Моє серце повнилося 
вдячністю до цих жінок, бо ліки виявилися чудодійни
ми. Не минуло й місяця, як здоровий вирушив я до 
місця, де окружний провідник та його охорона.

Добігав кінця березень 1945 року. У Хохлові, бо 
саме в цьому селі кількадесят днів тому попрощав 
я друзів, чекала мене несподіванка. Провідника 
«Мілька» тут не було. Поки став розпитувати, зга
дав, що перед моїм відходом на лікування провідник 
немов передбачив таку ситуацію. Коли б саме так
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трапилося, радив питати про нього в «Олега» або 
«Євгена». Пішов я по пораду. «Олег» був провідни
ком надрайонової розвідки, особою серед повстанців 
популярною та, гадаю, шанованою. На моє запитан
ня відповів коротко, обминаючи деталі:

-  Провідник «Мілько» на певен час відійшов. 
Коли воля, можете залишитися при мені, -  запропо
нував. Скористався я пропозицією. Думка про те, що 
сталося з окружним провідником, постійно не відхо
дила від мене. З часом я звик до здогаду, який спер
тий на такий варіянт подій: «Мілька», ймовірно, по
кликали на таємну конференцію для частини окруж
ного проводу в Корчунку, де й під час енкавсдистської 
облоги він загинув. Варіянт такий спертий теж на 
факті, що «Мілька» -  розумного провідника, людину 
добру, чесну, відкриту для всіх, -  я вже ніколи не 
зустрів, ані теж про нього не чув.

Розвідником у командира «Олега» був я довго. До 
кінця зими 1946 року. Долали ми разом далекі й малі 
відстані, навідувалися сподівано й несподівано, з’їз
дили тисячні стежини та бездоріжжя. Кажу з’їздили, 
бо «Олег» любив коней, мав їх і дбав про них. Знали 
його як доброго вершника. Коли скористався я його 
пропозицією, він відразу вручив мені віжки гарно 
осідланого жеребця. Здалося мені, що в цей момент 
зріс мій авторитет. І добре мені було з цим.

Навесні 1946 року принесли мені штафетку 
з диспозицією: мав я зголоситися до відділу команди
ра «Дуди». Знайшов його в Угринові. Прийняли мене 
привітно. Чекали з готовим відносно моєї особи пла
ном. Командир «Дуда» запропонував мені стати пи
сарем у його відділі. Елементи писарської практики 
в мене були, отож діло не здалося чужим. «Дуда», 
придивившись до мене докладніше, ствердив, що на
самперед нового писаря годиться, однак, довести 
до людей, тобто зодягнути так, як одягнуті всі воїни
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в його відділі. Повів мене до шевця і кравця. Взяли 
мірку. Але чомусь знову не судилося мені піти за пе
ром. Ще цього ж дня зустрів я усміхненого командира 
«Ясеня». Шукав мене?

-  Друже «Богун», маю для вас ґрипса, -  озвався, 
простягаючи руку. -  Я відходжу у перший район, 
а для вас у ґрипсі є наказ зголоситися до референта 
СБ «Владима», -  завершив однозначно. Мені до цієї 
однозначности було все-таки далеко. Ну бо як: спер
шу наказ, наслідком якого стало призначення на пи
саря відділу, і зараз по цьому -  наказ, що вів у відмін
ну від писаревої службу?

Трохи дивно, але кожна наступна зустріч цього дня 
вносила суттєві якості у мою ситуацію. Ось переді 
мною вояк «Варшава». Привітавшись, запитав:

-  Чи не знаєте, де мені знайти командира «Дуду»? 
Питаю вас, бо здається мені, що ви нещодавно з ним 
розмовляли.

-  А навіщо вам командир «Дуда»? -  не зумів 
я стримати настирливого питання. Здогадувався, що 
він не випадково звернувся до мене.

-  Бо, бачите, отримав я штафетку, в якій напи
сано, що треба мені зголоситися на писаря у його 
відділі, -  відповів щиро «Варшава».

Знав я отож уже, куди поведе моя вояцька дорога. 
Поки що разом з «Варшавою» пішов я до командира 
«Дуди». Чомусь загніздилось у мені почуття провини 
відносно цього командира. Отже, попросив проба
чення за турботу, за те, що даремними виявилися 
наші ходіння до кравця і шевця та що не в його від
ділі, а в Службі Безпеки коротатиметься моя дальша 
доля.

-  Мені дуже прикро, -  розвівши руки, сказав ко
мандир. Привітна усмішка не сходила з його лиця. -  
Бачите, хотів я мати вас писарем у своєму відділі, але 
ви маєте право вибору. Щасти вам, Боже.
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Ми попрощалися. «Варшава» зостався в Угринові 
писарем відділу, а я з боївкою «Ясеня» відійшов 
у перший район. У селі Довжнів лишився чекати ре
ферента СБ першого району «Владима» Володими
ра Петришина, що походив з Цеблова на Сокальщи- 
ні. Зустрілися ми наступного дня. З референтом був 
теж його заступник «Богдан» Богдан Наконечний 
(з того, що й «Владим», села). Приблизно в цю ж по
ру, коли ми вступно з’ясовували моє місце в новій 
структурі, на Угринів налетіли поляки. Під час 
облави у польські руки серед багатьох потрапив 
також «Варшава». Того, що з ним вчинили, не знаю й 
досі. Відомо лиш мені, що новим писарем відділу 
командир «Дуда» прийняв «Березинського» Петра 
Шеп’яка (з Лешкова на Сокальщині). Світила наді 
мною рятівна зірка?

СБ: оперативні групи

Ще сонце не схилилося до вечірнього обрію, коли 
з референтом СБ першого району в надрайоні «Да
нилів» (28 Тактичний Відтинок УПА) «Владимом» 
дійшли ми до села Перемислова і тут зупинилися. 
Тут теж отримав я перші призначення і завдання. 
Значною мірою зв’язували вони мене з особою «Во
лоді» (Ярослава Задорожного з Перемислова). «Во
лодя» належав до референтури СБ при «Владимові». 
Тепер ми разом мали працювати у вказаних референ
том селах.

Як оце слово «працювати» перекладалося на вій
ськові обов’язки? У нашому випадку охоплювало во
но зустрічі з людьми в окремих селах. Розмови з ними 
мали озброїти нас знанням про настрої на даній тери
торії. Кожна особа мала нам бути важливою, а бесі
да з нею суттєвою. Зрозуміло таки, що сере мешкан
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ців були люди, котрих обдаровували особливою до
вірою. їх думки, судження цінували, брали до уваги 
зокрема ми, а опісля й командування. Дорученням 
своєрідної вагомости було почерпування відомостей 
про міркування населення відносно поведінки боївки 
СБ. Це доручення становило важливий елемент ме
ханізму самоконтролю клітин безпеки УПА. Неба
гато часу потрібно було нам з «Володею», щоб дові
датися, якими є думки людей про поведінку боївки 
СБ, командиром якої на цьому терені був «Зуб». 
Боївка та її командир напевно не втішалися тут доб
рою славою, отож і прихильністю населення.

Погожого літнього дня провідник «Владим» скли
кав відправу. Ставилася на неї вся референтура СБ 
та командир боївки «Зуб». У порядку наради одним 
з головних стануло питання дисципліни у «Зубовій» 
оперативній групі. Опис, обговорення та запитан
ня були змістовні. «Зуб» виправдувався і на кінець 
ствердив:

-  Я не можу нічого більше зробити, ніж було досі 
зроблено.

-  Якщо ви не можете нічого більше зробити, бо не 
дозволяє на це брак вашого військового знання, -  го
ворив категоричним тоном провідник «Владим», -  
тоді я постараюся знайти на ваше місце людину, яка 
зможе це зробити. Прийму таке рішення, щоб повер
нути добру опінію цій боївці СБ.

Одним з наслідків наради став скрупульозний звіт 
у відносній справі, що його провідник «Владим» на
писав командирові окружної референтури СБ «Зено- 
нові». Звіт завершувався проханням про директиви. 
Незабаром надійшла «Зенонова» відповідь з пропо
зицією такого приблизно змісту: можете змінити 
командира боївки, зберігаючи водночас засаду, що 
новий командир мусить мати старшинську або під-
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старшинську школу або повний військовий вишкіл ре
гулярної армії. Рекомендації звучали однозначно і ви
рішально.

Роздивившись, провідник «Владим» попросив ме
не на розмову. Запропонував командування боївкою. 
Я не вагався у відмові. Рішення пояснив також тим, 
що у «Володі» чималий досвід при рефсрентурі, що за 
ним теж підстаршинський вишкіл в УПА, отож по
винно це вдовольняти вимоги «Зенона». Коли про
відник покликав «Володю» і склав йому таку ж, як 
раніше мені, пропозицію, той, навіть радо, погодив
ся. Справу мала завершити остаточно чергова відпра
ва, але вже на районовому щаблі. Присутні на ній бу
ли всі референтури на чолі з провідником району 
«Хмелем», господарчим «Левком», ціла референту
ра СБ і боївка з командиром «Зубом». Дискусія над 
цим питанням навіть не тривала довго. Прийнято 
рішення про увільнення «Зуба» від обов’зків команди
ра боївки та наділення ними вояка УПА «Володі». 
Встановлено нові засади підпорядкованости цієї 
групи: мала вона водночас підлягати районовому 
провідникові «Хмелеві».

Не всіх, бо лише трьох вояків із дотеперішнього 
складу боївки, «Владим» забрав у референтуру СБ. 
Пішли з нами «Грім», «Сокіл» та «Кучерявий». 
Шестиособовий тепер бойовий склад референтури 
її командир поділив на три двоособові оператив
ні групи. Першу творили «Владим» та «Богдан», 
тобто провідник і його заступник, другу -  «Богун» 
та «Грім», третю -  «Сокіл» і «Кучерявий». Кожній 
із двійок командир визначив села, які мали бути 
охоплені нашими діями.

Ці дії спрямовувалися на привернення миру та 
довір’я населення до СБ. Не витрачали ми даремно 
часу на ходіння окраїнами місцевостей. День у день 
були серед людей, розмовляли, переконували у на
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ціональних пріоритетах, у тому, що навіть у найсклад
ніших ситуаціях, а може, особливо в таких ситуаціях 
не меркне сенс стояти при своєму, стояти аж до краю 
життя. Звичайно, довір’я до нашої групи швидко 
зросло, оновилося, а зустрічі, розмови з нами були 
для українських людей -  я переконаний у цьому -  
потрібною часткою їхніх буднів. До завершального 
акту пацифікацій та виселень, до кінця 1947 року, 
коли Акція «Wisla» згорне останнього тут українця, 
ми в погоду й негоду будемо з цими людьми. Поки 
що, однак, у другу свою половину перейшов 1946 рік. 
Над землею, над селами Закерзоння прокочувалася 
друга хвиля депортації українців з їхніх прадідів
ських земель у підневільну Україну, а то й у глиб Мос
ковської імперії.

У криївковій мережі

Боротьба тужавіла, для Повстанської Армії усклад
нювалася. З дня у день більшовики та поляки наби
ралися сили. З кожним виселенським транспортом 
порожніли села. На них налітали -  у світлі дня і те
мені ночі -  польські банди, яким майже регулярно 
допомагало військо. Інколи частини польської армії 
самостійно пацифікували українські місцевості. Після 
таких переходів руїни й попелища залишилися на 
місцях, де був доробок поколінь українських лю
дей. Самі ж люди десятками й сотнями, часто після 
мук, жертвами застеляли рідну землю.

Єдиною силою, від якої ті, що зуміли вберегтися 
від депортацій і бандитських нашесть, отримували 
підмогу й захист, була Українська Повстанська 
Армія. Але й вона поволі слабіла. Проти неї спрямо
вувалися дедалі згуртованіші та взаємно координо
вані дії польських та більшовицьких загонів. Опе
ративність навіть нечисельних відділів УПА значно
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поменшала. Впливала на це також нестача криївок, 
які на території малолісистої III Округи були необхід
ними. Правда, до великого комплексу лісів на лінії 
Белз -  Рава Руська відстань недалека, але дорогу до 
нього перегороджувала кордонна тепер Солокія та 
міцні пограничні застави на ній. Без мережі криївок 
повстанцям годі було втриматися.

Цю проблему провід добачив ще, або щойно, 
в 1945 році. З кожним місяцем зверхнє командування 
все більш наполягало на будові таких споруд. Вирос
тали вони одна по одній. Кажу виростали, хоч можна 
теж говорити вростали. Адже криївки були надземні 
і підземні. Одна з відмінностей між ними -  це те, що 
перші не були вогнетривкі. Якщо ти опинився у над
земній і вона загорілася, тоді твої шанси врятуватися 
зводились майже до нуля: ти згорів або, виходячи 
назовні, гинув від ворожих куль. Підземні криївки 
споруджувалися подалі від будинків -  хат, клунь, 
стаєнь, оборогів, -  однак входи у них починалися 
з будинків і вели далі тунелями. Рятівні можливості 
у них -  значніші.

У 1945 році сотня під командуванням «Штиля», що 
перейшла на Сокальщину з підсовітської дійснос- 
ти, принесла з собою нову систему споруджування 
криївок. Відразу теж станула до їхньої будови. До 
чого зводилася специфіка цієї новинки? Отож при 
цій споруді зовсім не вживали дерева. Її довбали 
в землі. Найзручнішим будівельним матеріялом 
вважалася глинка. Ворогові було вельми важко 
віднайти таку криївку, бо її зрівнювали з землею, а на 
поверхні сіяли збіжжя, садили ярину. Повітря у таку 
споруду проходило системою прихованих вентиля
ційних проводів. Знав я такі криївки, перебував у них. 
Раз із пригодою.

Була середина травня 1945 року. Поляки й біль
шовики інтенсивно вели першу висилку українських
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людей у підневільну Україну. Майже в усіх селах, 
окрім Вербіжа, військовики проводили облави. 
Четверо повстанців -  «Юрко», «Гриць», «Корч» та 
«Богун» -  пішло до Вербіжа на зв’язок. Знали ми, що 
тут є добра, за «Штилевою» системою побудована 
криївка. Сподіваючись, що й на Вербіж у кожну 
хвилину ворог може нагрянути облавою, подали
ся ми до цього місця безпеки. Вночі увійшли до неї. 
Вхід за нами закрив і замаскував станичний Іван 
Підмоклий. Вранці, наколи б не було облави, він мав 
нас відкрити та випустити. У кутку знайшли ми, 
як годилося, військові лопатки та дріт. Перші ма
ли служити тому, щоб при потребі розкопати схови
ще від середини, другим прочищувалися вентиля
ційні отвори. Скориставшись дротом згідно зі згада
ним його призначенням, ми у спокої душі лягли пере
почити.

До тями привернув нас панічний крик «Гриця»: 
«Я душуся!» Глянули ми на годинник: ніч давно ми
нула, стрілки стояли на десятій годині. Чому ж ста
ничний нас не відкрив, не розбудив? Тепер вже усі ми 
відчули, що душимося, що незабаром хтось із нас 
може втратити притомність. Найбільше врівноваже- 
ности виявив «Корч» -  довголітній член ОУН, за ні
мецької окупації учасник похідних груп на Схід. 
Спробував пропхнути дріт крізь вентиляційні прово
ди: крізь перший не пройшов, через наступні також ні. 
Хтось справді хотів нас тут задавити? «Гриць» не 
втихав. Водночас паніка вела лише до швидкого вико
ристання скромного вже запасу повітря. Лопаткою 
викопав я невелику ямку у долівці. Поклав «Гриця» 
лицем до холодної розколини. Він заспокоївся.

«Корч», ствердивши ще раз очевидне, значить те, 
що часу обмаль, казав «Юркові» -  найкремезнішому 
посеред нас -  станути рачки, тобто з одного боку 
навколішки а з другого спертись на обидві долоні.
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«Юркова» спина утворила зручний стілець. Коли ху
дорлявий «Корч» станув на нього, міг лопаткою по
сягнути до високої, як виявилося, стелі криївки. Після 
кожного удару грудка за грудкою обсипалася на нас, 
на долівку, засохла тверда глинка. Плечі, спина 
«Юрка» терпнули. Тоді модифікували ми методи: 
«Корч» і я стали навколішки, а «Юрко», розділивши 
справедливо свій тягар на нас двох, продовжував 
рятівне колупання. Зміни відбувалися щораз частіше, 
сили тікали, а ми ніяк не могли пробитися до світу. 
Врешті крізь невеличку щілину міцною стружкою 
хлюснуло світло. Тепер годилося обережно пошири
ти отвір. Коли крізь нього можна було вже просуну
тися, «Корч» першим зважився на ризик виглянути 
і з’ясувати: чекає хтось тут на нас чи ні? Інші не пе
речили квапливості друга, бо першого чи останньо
го чекала за мить одна доля. «Корч» проліз. Тиша, 
а потім тихе закликання. Другим пропхнули ми 
«Гриця», а опісля видерся я. «Юрка» витягнули.

Парадоксально, несподіванкою виявилося те, що 
ніхто на нас не засів. Хто ж тоді, затикаючи венти
лятори, прирік нас на страшну смерть від нестачі 
повітря? Відповідь була проста, звичайнісінька під 
сонцем. Отож уранці господиня, вийшовши на свої 
грядки з яриною, спостерегла поміж ними дірки, яких 
ще вчора тут не бачила. Понарікавши трохи на 
шкідників кротів чи мишей, вона кілочками щільно 
заткала кожну дірку. Жінці й здогадом не сплинуло б 
на думку те, що під її городчиком є таємна повстан
ська кватира. Значить, коли б ми завдяки її клопо
танню та запобігливості подушилися, вона теж цього 
не знала б. І так воно, мабуть, сталося б, якщо б не 
«Грицева» вразливість. Від цієї пори вельми-вельми 
обережно ставилися і тим паче входили ми до підзем
них сховищ. А станичний? Ми його шукали, але дня 
для завершення розшуку не стало.
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Не завжди, однак, і не всім повстанцям у криївках 
щастило. Бувало, піймали поляки або енкаведисти 
когось із наших, а той не стерпів тортур. Сказав, де 
криївка. Інколи посприяла доля, і друзів у криївці то
ді не було або ж уже встигли вони втекти. Траплялося 
й так, що заскочені партизани не встигли до оборони 
і їх брали живими. Найчастіше таки повстанці не зда
валися. їхній героїзм, жертовна відданість Батьків
щині, її визволові вели поза грані туземного життя. 
Обступлені у криївці українські воїни спершу в’яза
ли бій, боронилися, але водночас завдавали воро
гові нищівних втрат. Щойно тоді, коли ситуація 
ставала безвихідною, вони накладали на себе руки: 
стрілялися або розривали себе гранатами. Про них 
складали пісень, гомоніли по селах і хуторах, вели 
довгі розповіді, які неймовірно швидко проростали 
у легенди, ставали цеглинами української історичної 
свідомости. Так ось, як став бій у малому Шмитків- 
ському лісі.

На світанні 28 квітня 1946 року у Шмиткові пов
станські стійкові розбудили три рої сотні «Вовки II». 
До села підходили великі сили поляків та енкаведис- 
тів. Український відділ відступив у недалекий ліс і, 
розділившись, зайняв місця у криївках-бункерах. 
Ворог пішов облавою і затримався та обліг бункер, 
де оборону тримав ройовий «Діброва» з 11 стріль
цями. Перевага жовнірських і солдатських загонів не 
лишала ніякого сумніву в тому, чий регіт понесеться 
над місцем бою. Коли на стінах, на долівці бункера 
почали рватися гранати, «Діброва» прийняв рішення: 
не здатися, не переносити приниження. Пострілом 
він першим вкоротив своє життя. Його слідом пішли 
інші хлопці. Поляки схопили тільки пораненого 
«Андрюшу» та непритомного від ран «Жука». Живих 
та полеглих забрали до Варяжа. «Жука» закатували. 
Викопали діл. За наказом хоронив партизанів україн
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ський священик. Оперативний звіт ТВ «Данилів» за 
квітень 1946 року прощальних слів душпастиря не 
згадує. Зате є в ньому слова зверхника тодішніх зви
тяжців якогось польського майора. Звертаючись до 
собі підвладних, мовив: «Oto sq zolnierze. Nie tak, jak 
wy od jednego strzalu podnosicie r$ce do gory». Зумів по
ляк добачити і піднести героїзм українця, воїна Укра
їнської Повстанської Армії? Справді, неймовірне 
стало можливим27.

Криївки, крім того, що слугували острівцями 
захисту, були вельми істотними у мережі місць, де 
збиралися і зберігалися запаси, необхідні у функціо
нуванні Повстанської Армії. Насамперед готували 
про запас харчі: сухарі з хліба, макарони, сушені овочі, 
солоний смалець і топлене масло у пляшках. Провід 
дуже наполягав на швидкому і відповідному забезпе
ченні криївок та спеціяльних сховищ-маґазинів. Час 
поганяв. Кожен день, місяць приносив нові усклад
нення. Пора найважчих випробувань, чи теж, як інко
ли говорилося, критичний, але перехідний час щойно 
наближався. На нього мали ми бути готові. Неслись 
чутки про друге виселення нашого народу. Нікому 
з нас, однак, і не снилося, що це буде депортація все- 
охопна, пацифікаційна, людиногубна, спрямована на 
фізичну ліквідацію у Польщі українського етносу. 
Ліквідацію, організовану і проведену Польською дер
жавою.

Регіт пацифікаторів

Початок нового, 1947 року по суті нічим особливим 
не різнився від останніх місяців року попереднього. 
Нічим особливим для нашої поділеної на три опера

27 Див. теж: Повстанські могили. Варшава-Торонто 1995, 
т. І, с. 206-207.
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тивні частини шестиособової групи референтури СБ. 
На нашому терені люди були ще на місцях. Більшість 
мешканців цих місцевостей досі убереглося від де- 
портаційних акцій на Схід. До нас ставилися, -  в мене 
було таке тоді та є тепер переконання, -  як до тих, 
хто їх охороняє. До нас зверталися по підмогу, в нас 
шукали поради, з нами вели бесіди про те, що є та що 
може статися з ними, з усіма українцями в Польщі. 
Скільки ми знали, стільки і їм передавали. Думаю, 
вірили нашій щирості та любили нас так, як можна 
лиш любити інтегральну і потрібну частку спільноти. 
Допомагали нам надалі, особливо жінки і дівчата, 
роздобувати, призбирувати харчі. Причому запаси 
звозили і зносили ми не тільки до криївок і бунке
рів, але й у віддалені від житлових будинків спе
ціально виготовлені в скиртах, стіжках, стодолах схо
ванки.

І поляки якось уже менше вадили. Правда, час від 
часу військо влаштовувало нальоти на те чи те село, 
на мнимі повстанські криївки, але не так часто, як іще 
місяць-два тому. Після кожного з таких наскоків 
лишалися кривда, біль і сльози, але водночас люди 
кріпилися єдністю у недолі. Траплялися довгі дні 
спокою, в які і в білий день із села до села ми нава
жувалися вільно пройти. Які гальма припинили на 
мить інтенсивність злочинних дій ворога? Чи впли
нула на це зима? Мало хто в це вірив. Більшість 
мовила, що тиша віщує лихо. Довго не чекали. 
Прийшла весна, і віщування стало дійсністю. До сіл 
увійшли військові загони та погнали людей до поїздів 
у невідане.

Наша шістка мала два бункери -  підземні й вог
нетривкі. Так ми тоді про них думали. Навідува
лися ми до них, перевіряли, чи хтось небажаний 
не забрів туди і не доніс ворогові або з’ясовували, чи 
комусь не захотілося знайти тут пристановище, адже
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місце вабило хоча б харчовими запасами. 18 черв
ня 1947 року четверо нас -  «Богун», «Грім», «Сокіл» 
і «Кучерявий» -  прийшло до Перемислова саме за
для міні-інспекції одного з бункерів. Здавалося, все 
в гараздах, а й місцеві нічого незвичного, підозрілого 
не помітили.

Лишилися ми у селі ще на кілька днів. Окрім бун
кера, мали ми тут іще тимчасову криївку. Користу
валися ми нею також задля безпеки людей. В пору 
розпалу Акції «\¥» поляки ходили великими частина
ми і часто. Нещадність, з якою вони завжди діяли, 
тепер ще посилилася. За одного чи кількох партиза
нів, застуканих ними десь у котромусь господарстві, 
терпіло все село. Послуговувалися методами збірної 
відповідальности, які ще не так давно застосовував 
відносно них їхній сусід-наїзник із Заходу. Тепер від
носно українців вони у злочині інколи переростали 
вчителя. Вся ж Акція «\У» у її масштабах, механізмах 
і наслідках, була жахливим і промовистим доказом 
цього.

20 червня загроза нависла над Перемисловом. Від 
сторони недалекого Осердова хвилями линув гул 
черг із автоматичноі зброї, спалахів гранат. Ми 
стояли біля тимчасової криївки. Натрапили поляки 
на наших хлопців чи, може, пацифікують усе село? -  
питали ми один в одного. Потім стрілянина затих
ла. Прибігли люди. Голосили, що від Осердова в на
прямку Перемислова широким полем розстрільною 
просувається численний загін польського війська. 
Порадили ми селянам піти до хат, поводитися 
як звичайно, а самі ж приховалися у криївці. Загін, 
ступаючи з поля на дорогу, переходив у стрілець
кий рядок. Визоріла надія, що не будуть атакувати. 
Жагу крови заспокоїли, видно, у сусідній місцевості. 
Однак пашіли нестримним бажанням викричати, 
вигорланити свій тріумф. І вигукували, погрожували.
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Минаючи людей, що зібралися біля солтисової 
садиби, спромоглися на слова особливої підлости, 
крайнього озвіріння. Ні, не так кажу. Спромоглися 
на слова справді гідні вірних служителів людиногуб- 
ної системи, несумісної з поняттям гуманности. 
Хтось із них викричав: «Игсіе сіо С^егсіоша і паЬіеггсіе 
яоЬіе т і^ а !»  Решта спалахувала іронічним реготом. 
Люди стояли ошелешені. Одні лякалися перевести 
дух, інші у безсиллі затискали п’ясті. Всі знали, про 
яке «м’ясо» говорили страшні пришельці. В Осердові 
вони постріляли українських людей. Скільки й кого, 
яким було їхнє смертне жниво? Цього ніхто ще не 
знав. По кількох днях наочні свідки розповідали нам, 
що знають про смерть п’ятьох осіб, про поранену 
дівчину, яку поляки повели з собою, та про втечу двох 
хлопців. Не відомо їм, чи ще хтось загинув або вря
тувався з облоги.

Розуміли ми, що загинули насамперед люди під
пілля. Звідкіля отаке судження? Зі знання трагедії, 
яка сталася рік тому. Отож у ніч із 14 на 15 травня, 
в пору, коли зі 100 хат Осердова поляки й совіти 
вивезли в СССР майже всіх із 500 мешканців села, 
Військо Польське з зухвалістю, з премедитацією до
бивало оцю стару, 1449 роком заснування датовану 
українську місцевість. Палили послідовно: від церкви 
з перших років XVII сторіччя починаючи, на читаль
ні «Просвіти» довершуючи. Чи рік пізніше на місці 
злочину, на згарищі села з п’ятивіковою історією 
могли поляки знову знайти живу душу? Знайшли 
таки і вбили. Загинули: «Певний» Юрій Трохимович, 
«Чмелик» Теодозій Вербівський, «Слота» Микола 
Лопошанський, «Євген», ім’я і прізвище котрого 
мені невідомі, «Борис» Микола Царик. «Орисю» 
Марію Довган повезли пораненою. Вирвалися з рук 
убивців «Прірва» Євген Штендера та «Антон» Юрій 
Цвіль.
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Мертві пункти, хати-пастки і сліди, 
що никнуть

У ніч після переходу польського загону попели
щами Осердова, а потім Перемисловом, зустрілися 
ми з «Владимом». Домовилися в Цеблові, а по суті 
неподалік Цеблова -  біля джерела, в лозині, у місці, 
яке ми називали Січчю. Справді, нагадувало воно 
якийсь-то уявний маленький рефлекс козацького 
пристанища на придніпрових плавнях. А може, це 
тільки нам так здавалося?

«Владим» говорив довго. Розповідав про речі, які 
мали визначати, вже визначали стратегію та структу
ру наших найближчих днів, а може, й місяців. Вихід
ним для всього була незаперечна дійсність: Закерзон- 
ня лишалося без українців. Після того, як двома 
етапами вивезли понад півмільйона нашого народу 
за східний кордон, тепер на третьому етапі довершу
вали етнічну чистку: везли сотні тисяч українців на 
понімецькі землі, де у розпорошенні мали вони з ро
ками втратити свою національну ідентичність. Для 
певности, що чистка буде повною, Польська держава 
увела в акцію цілі дивізії регулярного війська.

Ми знали, наших сил мало, щоб протистояти оцій 
навалі. Не врятуємо ані людей, ані землі, ні теж на
ших вікових надбань на ній. Звичайно, сенс і мета 
нашої боротьби не мінялися. Але виходило так, що 
для українців час готовости постійно не минав, що, як 
говорив мій батько, «може, завтра, за місяць, рік -  
знову назріє пора і пролунає заклик постати, станути 
в ряди та скористатися можливістю, шансом врешті 
вибороти, а потім оборонити волю». А тепер: чи не 
були ми готові на час, що не встигли?

Щоб дарма не пропадати, годилося продумати ко
жен наступний крок. Командир «Владим» першою 
з необхідностей назвав утримування, пильнування
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як ока зв’язків на так званих «мертвих пунктах», 
які були відомі тільки нашій шестиособовій групі при 
референтурі. Головні були два: один в’язав нас з осо
бою на міліційній станиці у Варяжі, другий -  з окруж
ним провідником «Зеноном». Крім цього, існувало 
ще кілька інших такого типу пунктів, про які знали 
лиш дві особи. Пункти відомі всій шістці перевіряли
ся два рази на ніч.

Під час котроїсь із перевірок варязького зв’язку 
знайшли ми ґрипса. Міліційна особа повідомляла, що 
до ІІВ (игг^і Вехріесге^ша Publicznego) з г о л о с и л и с я  

два вояки УПА. Знали ми їх добре: «Березинський» 
Петро Шеп’як -  писар у відділі «Дуди», та «Загуляй» 
Ткачук з Лсшкова -  вояк з районової боївки СБ. Автор 
ґрипса наводив слова одного з вояків: «Ми приведе
мо на шнурочку всю референтуру СБ першого райо
ну». Записку завершувало слово: «Бережіться!». Миг
цем ще цієї ж ночі ми ліквідували або приховували 
сліди й місця, про які оці два могли знати, повідомля
ли людей, що були з нами у зв’язку. Звичайно, тих, ко
го встигли повідомити. Ми мали бути готовими на 
те, що польська безпека не гайнуватиме часу і в най
ближчі години вирушить за своїми провідниками.

Передбачливість виплатилася. Ми не помилялися. 
Небагато дня зійшло, коли до хати господаря Васи
ля Петришина «Березинський» і «Загуляй» привели 
убеків. Саме сюди під’їхали, бо знали, що в цьому 
домі ми бували, харчувалися. Тут теж засіли на нас. 
Довго чекали, щоб не дочекатися. Перша невдача не 
знеохотила переслідувачів, ив, користуючись послу
гою двох компетентних, обізнаних із кожною парти
занською стежкою, із кожною криївкою зрадників 
посилила пенетрацію території. В акції уведено 
військо. В ліси і села вступали великі частини: йшли 
облавами, влаштовували засідки. Ці другі бували 
інколи грізніші за фронтальні атаки. Це тому, що
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шанс вийти живим із такої пастки, а тим паче вряту
ватися втечею, зводився майже до нуля. 8 серпня 1947 
року на одну з таких засідок натрапили три воїни 
з почоту окружнового провідника «Прірви» -  «Куче
рявий», «Чорний» та «Юрко» Іван Росіл. Двох перших 
скосили ворожі кулі, а «Юрко» справді чудом зумів 
вийти цілим.

Села спорожніли. Тільки де-не-де зосталися одна, 
інколи дві чи три родини. На порогах пустих хат 
вірно чекали на господарів голодні собаки й коти. 
А коли вогненні язики попелили хату за хатою, вони 
гинули у полум’ї або із втечі знову поверталися на 
згарища обійсть, щоб тут надалі чекати. Як же тоді на 
сільських безлюддях урятувалися усамітнені родини? 
Чому ж їх з іншими не повезли, а залишили? До де
кого з партизанів відповідь на ці питання приходила 
пізно, в мить прощання з тузсмністю. Знаю, бо 
правда ця торкнулася болем і нашої групи.

У Вербіжі залишилися дві такі родини -  Миколи 
Левуня та Михайла Ґузіка. У котрийсь із днів пізнього 
липня пішли ми шісткою до Вербіжа. Прямували до 
добре відомої нам Ґузікової садиби. Минувши ограду, 
ми розділилися: постукати до вікна рушили «Грім» 
і «Сокіл», я подався у стодолу до схованки, де зберіг 
запас амуніції, «Богдан», «Владим» і «Кучерявий» 
пристанули неподалік хати. Я вже повертався, коли 
рвані, але густі постріли прорізали довкілля. Прикля
кнувши у прихові та встановивши місце, з якого бив 
вогонь, примірявся я зі своєї десятизарядки і кілька 
разів потиснув спуск. По тому боці постріли втихли, 
але в цю ж мить спалахнула граната. Ще хвилина, 
і переді мною станув «Сокіл» зі страшними словами 
на устах: тяжко поранений «Грім» розірвав себе гра
натою. «Грім» -  мій друг із двійки -  відійшов нес
подівано і непотрібно. Права рука «Сокола» стікала 
кров’ю. Не було часу на неї. Лиш «Кучерявий» узяв
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приятелевого кріса. Поволі, розстрільною, з очами 
навколо вийшли ми з села. Посеред поля зробив 
я «Соколові» тимчасову перев’язку. Куля увійшла від 
долоні, минула кість і вийшла поблизу ліктя. Казав 
я другові ворухнути пальцями. Боліло, але м’язи 
діяли і чуття було. Значить, ані кість, ані нерви не 
пошкоджені. Вже знали ми, навіщо поляки лишали 
декотрі родини. На звабу повстанцям. Звабу, за якою 
була пастка. Цим разом один із нас не вийшов з неї.

Неподалік Цеблова посеред піль повстанські бу
дівничі приховали криївку. Користувалися ми нею 
лише за нагальної потреби. Така тепер безсумнівно 
назріла. Тут я ретельніше взявся за рану. Не було 
сумніву: «Сокіл» повинен чимскоріше знайти солідну 
лікарську підмогу. Сиділи ми і раду радили майже 
весь день. Куди послати «Сокола»? Він та «Кучеря
вий» походили з Жабча. Знали добре села та людей 
по той і цей бік Солокії -  кордонної ріки. Чимало їхніх 
рідних жило там, на совітському закордонні. Коли 
б вони змогли перейти ріку, тоді шанс урятувати 
«Соколову» руку значно зріс би. Там же були україн
ські люди, а тут, на Закерзонні, їх винищили або 
вивезли. З пораненим хтось таки повинен був піти. 
«Кучерявий» не перечив.

Дочекавшись сутінків, вирушили ми до Солокії. 
Весь наступний день просиділи в лозині, якою густо 
поросли річкові береги. Потрібне це було й тому, щоб 
придивитися до ситуації на другому березі. Могли ми 
робити це спокійно, бо поляки не виставляли тут кор
донних застав. Перед нами за водою простягалися сі
ножаті й пасовиська. Біля худоби та за іншою робо
тою поралися люди. «Кучерявий» і «Сокіл», приклав
ши до очей далековид, намагалися розпізнати серед 
них когось із рідних, знайомих. Твердили, що декотрі 
постаті -  їхні родичі. Обидва вони знали місця, 
броди, якими найвигідніше, найбезпечніше перейти
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ріку. Потрібен був лиш вечір. А коли вже стемніло, 
ми попрощалися. Щастя собі бажали і зустрічей ще 
колись. Першим у воду вступив «Кучерявий». Коли 
поглинула їх темінь і тиша, ми ще довго, 2-3 години 
вслухалися у ніч, боячись, що раптом можемо почути 
постріли і крик. Закінчилось на неспокої.

Лишилося нас троє, половина складу: «Владим», 
«Богдан» і «Богун». Від Солокії вирушили ми до 
Мельників -  себечівського присілка. Знову минув 
день. І знову ввечері пішли ми в дорогу -  до присілка 
Семени. Там, у мертвому пункті, надіялися ми на 
якийсь зв’язок із котроюсь із повстанських груп. Пов
станських, бо людей цивільних дарма було сподівати
ся. Важко ставало годитися з захланністю днів, що 
поглинали все, чим ми досі жили, що живило ритм 
нашої борні, було її опорою. А настрої, атмосфера 
в терені та серед вояцтва? Годі й згадувати. Вже не 
людей, а один одного ми шукали.

На шляху до Семенів, над потічком у лозині, най
шли ми на «Зенка» Михайла Мокрівського -  писаря 
відділу «Давида», «Зуба» -  колишнього командира 
боївки СБ першого району -  та «Певного» з цивільної 
кущової сітки. Як і ми, вони теж шукали з кимось 
зв’язку. Шукали, щоб не блукати даремно, щоб догле- 
діти перспективу хоч на місяць, хоч на тиждень. 
«Зенко» попросив мене на сторону. Знав я його здав
на, але якось ніколи досі не довелося нам працювати 
в одній групі. Тепер виразно тяжів до розмови, як 
здалося, вельми для нього суттєвої.

-  Ти знаєш, що нашій боротьбі, так як воно зараз 
виглядає, кінець, -  вів поволі. -  Чекаємо вказівок, що 
нам далі робити, хоч ті вказівки можуть зовсім не 
прийти. Годі далі блукати без знання, що завтра. 
Наша трійка має нагоду долучитися до родин у Верб- 
ковичах. Дописатися до виселенського списку і ви
їхати легально з нашими людьми на Захід. Чи на таке
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могли б ми отримати дозвіл? -  питав, а я не міг 
зрозуміти, чи за дозволом, чи за порадою він до мене 
звертається. Радити міг, бо розумів я його добре, але 
рішення не мені належало.

Адресатом «Зенкового» звернення міг бути на
самперед «Владим». Моя у подробицях розповідь про 
недавно почуте викликала у «Владима» неприхову- 
ване здивування. Ще не стикався він з такою ініція- 
тивою. До дискусії й аналізу ситуації приєднався 
«Богдан». Чи в реальній дійсності мали ми право пе
речити виборові цих молодих людей? Дійшли до 
висновку, що права такого у нас не було. На карточці 
«Владим» написав дозвіл. Склав його за схемою: да
та, обставини, псевдоніми, рішення, місцевість. Під 
документом усі ми поставили підписи. Було їх шість. 
А потім хлопці спитали, що їм зробити зі зброєю.

-  Зброя ваша, -  говорив «Владим». -  Не думаю, 
щоб ви хотіли з нею їхати. Що ж тоді з нею зробити? 
Вибір вам належить.

За короткий час уже друге з друзями прощання. 
Назавжди? Вони вирушили до Себечева, а ми до при
сілка Семени -  на мертвий пункт.

Свіжий хліб у нове завтра і затруєні джерела

На Семенах ніякої вістки. Пункт мов глухий кут. 
Розчарування, роздратування, безсилля? Гадаю, що 
кожен з нас шукав і не знаходив терміну для окрес
лення почуття, яке в ці хвилини гнітило душу. Під
даватися апатії ніхто, однак, не думав. Годилося іти 
за наступними нитками. Половину ночі добивалися 
ми до колонії Безеїв. Надія зустріти когось марніла, 
все ж таки... Все-таки чекала нас несподіванка. Приві
тали нас тут «Володар» Роман Титор та «Михась». 
Зраділи нам. Були згідні з нашим висновком, що не
має сенсу зоставатися у цьому обезлюдненому пус-
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тирному краю вічними блукачами. Ще ж не втратили 
ми ліку дням, ще жили.

Прийняли спільне рішення: збираємося в Угринів- 
ські ліси. Перепочити перед походом пішли ми до 
бункера на Цеблівських полях. Наш гурт ще раз по
більшав. У криївці уже розмістилося кілька вояків. 
Переночували і переднювали ми тут. Коли наступний 
день увійшов у сутінки, всі ми, сумирно і в єдності, 
помітною вже групою вирушили в сторону Довжнева.

У далекій темені появилися контури села. З від
стані воно здавалося мертвим. У котрусь мить наші 
розширені зіниці вихопили зблиск світла, а потім 
воно заясніло знову й уже не гасло. І звідси когось не 
вивезли? Кого? Вояцька цікавість брала верх над 
стриманістю: кілька хлопців захотіли піти і з’ясува
ти питання. Наша трійка остерігала, адже нещодавно 
ворота подібної хати стали для одного з-посеред нас 
брамою смерти. Тепер теж можемо потрапити у за
сідку. Підходили обережно, пильно розглядаючи 
терен навколо дому, вслухаючись у кожен звук. 
Нічого насторожливого. Вирішили розкрити таємни
цю. Котрийсь постукав у двері. Почувся голос: «Хто 
такий?» Говорила жінка, господиня хати. Сказали 
звичне: «Свої». Вона більше не питала. Відчинила 
двері і запросила.

-  Довгий час польське військо робило тут засід
ки, -  розповідала. -  Надаремно, однак, бо ніхто з на
ших сюди не заходив. Наприкінці лишень один жов
нір тримав стійку, а решта спала у хаті.

Пахнуло хлібом. Неймовірно, захопливо приємно 
пахло свіжоспеченим хлібом. Як же давно, як же 
далеко від нас був досі цей запах. Бистре око госпо
дині спостерегло наші міни у мрійній насолоді. По
сміхнулася ввічливо.

-  Беріть, хлопці, всі буханці, -  запросила. -  Завтра 
я спечу собі нового хліба.
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Спече нового хліба у нове завтра... Якось дивно 
звучали ці слова. Незручно було брати всі буханці. 
Ми таки не стрималися. Скористалися гостинністю. 
Щирим серцем подякували прихильній до нас жінці 
та вийшли з хати. Виявилося, що декотрі хлопці зна
ли цих господарів. Ледь група опинилася за селом, 
хтось попросив пристанути. Почулися голоси тих, 
котрі у бункері останніми приєдналися до нас. Гово
рили, що тепер, коли у них хліб, вони не підуть далі 
з нами, а повернуться до місця, звідкіля вийшли, 
тобто до бункера. Ми не питали і не перечили. Від
дали їм майже весь хліб. У кожного свій вибір і своя 
доля.

Лишилося нас п’ятеро: «Владим», «Богдан», «Бо
гун», «Володар» і «Михась». Не сходили ми з означе
ного на Угринів маршруту. Минали Винники, Хох- 
лів, Павловичі. Втома лягла нам на лиця, коли добра
лися до Угринівського лісу і тут зупинилися. Вранці 
вийшов я на лінію, пробіг кус відстані та приховався. 
Не минуло й години, коли перед нами станула гру
па партизанів. Командував «Горак». Знав я його від 
1944 року, коли він був у складі окружної боївки СБ. 
Зраділи ми друзям, тим паче, що спрага давила, а дже
рела тут нам невідомі. Попросили «Горака», щоб по
вів. Він знав цей ліс, як свій сад. Не всюди, однак, 
останнім часом навідувався.

Увійшли ми, мабуть, кількасот метрів, коли вда
рив у нас гострий сморід, що забивав дух. «Горак» 
знав: задуха плила від джерела. Відвороту не було: ми 
мусили з’ясувати причину. Картина, яка розкрилася 
нашим очам, була моторошна. Біля джерела лежали 
тварини, десятки звірят: дикі свині, зайці, серни, 
коти, собаки. Напухлі тіла, що вже розкладалися, 
наповнювали повітря задухою і смородом, від яких 
важко було передихнути. Хтось затруїв джерельну 
воду. На сумніви не лишалося місця. Тільки жах
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проймав від усвідомлення, якої межі сягнула підлість 
командирського корпусу Польського Війська. Вивез
ли народ, палили села, а тепер не лише нас, україн
ських повстанців, хотіли знищити, але й світ тварин
ний, світ природи намагалися вбити, змести з лиця 
землі. Чи дивно? Адже він не був їхнім, він вікова 
частка під цим небом українського буття, отож їм, 
пришельцям, ворожий.

Не вільно нам гайнувати часу. Про отруйну пастку 
мусили знати всі наші й принагідні мандрівці. Гово
рили кожному зустрічному. На довколишніх деревах 
розвішали ми листки з пересторогою про смертельну 
небезпеку в джерелах. У джерелах, бо ймовірним 
ставало те, що поляки могли наважитися затруїти не 
лише одне таке місце. Ясним було, що користуватися 
можна тільки проточними водами, з рік, струмків, 
потоків. Такого теж змісту наказ дав «Зенон» -  ко
мандир окружної референтури СБ. Чи думали ми про 
подібного характеру відплату польським загонам? 
Так, появилися такі голоси, але більшість вирішила, 
що знижуватися до рівня антилюдяної потвори ми не 
повинні. Подія ця ще раз утвердила нас у переконан
ні, що зухвалості ворога немає меж.

Ще сваволю ляську вкоротити, 
СЖМО приборкати, 
ще бій прийняти, друга поховати

Ми вже не самотні блукачі. «Горак» зв’язав нас 
з надрайоновою боївкою «Ясеня». Отого «Ясеня», 
що кільканадцять місяців тому вивів мене на зовсім 
нову стежку служби. Його боївка від певного часу вже 
в Угринівських лісах. Поляки ставилися до неї з ос
трахом. Знали, що після кожного їхнього злочину 
можуть сподіватися «Ясеневого» контрнаступу. Так, 
як це було восени 1945 року біля Вижлова після того,
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як державні функціонери замучили 15-літню дівчин
ку, чи так, як це сталося під час відплатних акцій за 
терор на міліційні станиці у Варяжі та Хороброві 
і пограничну заставу в Жужелі. Для українського 
населення акції боївки принесли полегшу, для ворога 
були гальмами у його руйнівному розгоні. Такому 
розгоні, в якому тепер перебував відділ Польського 
Війська, що примостився у підлісному Угринові. 
Майже без жодного сумніву саме він був палієм не 
одної української садиби. Імовірно теж, що саме він 
затруїв джерела в приугринівській околиці. Зверхник 
надрайонової боївки твердив одне: сваволю поляків 
необхідно приборкати.

Командири «Зенон» і «Дуда» з групою п’ятнадця
ти вояків навідалися в пору, коли в «Ясеня» довершу
вався вже план акції. Під час дискусії вирішальний 
голос належав усе ж таки «Зенонові». Він теж пред
ставив остаточний план дії. На засідку під Варяжем 
піде зі своїми повстанцями «Дуда». Група «Ясеня» 
і наша п'ятірка вирушать під Долгобичів, де займуть 
становища у засідці. Головна частина, що з «Зено
ном», залишиться біля Угринова, проведе вогневу 
атаку на позиції польського відділу. Можна не сум
ніватися, що поляки -  після першого удару перекона
ні у великому наступі повстанців -  зв’яжуться з диспо
зиційним центром та попросять про підмогу. Відсіч 
може йти тільки з Варяжа або Долгобичева чи вод
ночас з обох напрямків. У кожному разі допомогові 
сили потраплять у наші засідки. Так говорив коман
дир «Зенон». Інші не перечили.

Дві години дано групам «Дуди» і «Ясеня» на те, 
щоб дійшли вони до місць призначення. Встигли. У ці 
ж хвилини частина під командуванням «Зенона» від
крила у пункти ворожої дислокації вогонь на всю по
тугу зброї, якою володіла. Удар виявився настільки 
міцним, що, здається, справді посіяв тривогу в рядах
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противника. Його реакцію відчули, а по суті побачи
ли групи на засідках. Насамперед ворог наліз на 
відділ «Дуди». Хлопці діяли за всіма нюансами засад 
партизанської тактики: не поспішали, витримали, аж 
противник підійде на межову для самобезпеки 
повстанців відстань, і щойно тоді сипнули у нього 
гранатами та кулеметним вогнем. Не мав шансів. 
Спершу заліг, а потім пішов у відступ, тягнучи тих, 
що впали. Трішки пізніше на відсіч вийшов вій
ськовий загін з Долгобичева. Група «Ясеня» догле- 
діла його достатньо вчасно. Зробила, однак, одну 
з елементарних для таких ситуацій помилок: не 
стрималася, не почекала на головну частину ворога, 
а відкрила вогонь по його передній стежі. Польські 
військовики прийняли бій. А тому, що їхні сили були 
значно чиссльніші за наші, ми, не приймаючи ризику 
непотрібних втрат, відступили. Відділ «Зенона», 
виконавши перше провокативно-зачіпнс завдання, 
відійшов.

«Ясенева» група вже не поверталася до Угринів- 
ського лісу. Попрямувала в лісовий комплекс непода
лік села Діброва. Сюди за кілька днів мали прийти 
частини «Зенона» і «Дуди». За кілька днів, протягом 
яких у кожної з цих груп були для виконання свої 
завдання. Наше здавалося відносно простим: належа
ло роззброїти п’ятиособову клітину (ЖМО у Ста
рому Селі. (ЖМО, тобто ОсЬоІліісга Яегег\уа Міііср 
ОЬушаІеккіе], не була вже й такою, як голосила назва, 
добровольчою. Ядро кожної її ланки творив досвід
чений міліціонер або військовик, а в цілому містилася 
вона в міліцейських структурах. Несла суттєву поряд
кову і наглядацьку службу. Розсудливі зверхники та
кої клітини вміли доходити ладу, укладати собі мирні 
відносини з нашими частинами. Але попри все трап
лялися таки агресивні й надокучливі, що партизанам
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і людям уміли та хотіли чинити інколи вельми прикрі 
пакості. Саме з однією з таких малорозсудливих ла
нок ОІШО доводилося нам тепер з’ясовувати і налад- 
нувати стосунки.

З відстані ліска припильнували ми, де в міліційних 
добровольців стійка. Близько вечора дорогою непо
далік ліска над’їхала фірманка. Скористалися ми на
годою. «Богдан» та «Моряк» вскочили на несподівану 
підводу, наказали візникові мовчати та їхати далі. 
Приблизились до стійки. Стійковий, не кваплячись, 
підняв руку, щоб зупинити дивний екіпаж. Ще віз 
котився, коли «Богдан» і «Моряк» стояли вже біля 
ормовського функціонера. Не запирався і не протес
тував. Віддав зброю та повів нас селом. Заходили ми 
до тих хат, де жили чотири інші члени (ЖМО. Всі 
смиренно склали зброю. А потім, хоч-не-хоч, вислу
хали лекції. Гадаю, що головне вони запам’ятали: 
більше вже до нікого не стріляти, а коли хтось буде 
заходити в село і питатиме про хліб -  дати йому 
хліба. Якщо так діятиметься, тоді ніхто ормовців не 
зачепить, не переслідуватиме. Слухали.

-  А нам казали поводитися по-іншому, -  говорив 
котрийсь. -  Коли б ми знали те, що від вас почули, не 
стріляли б.

-  Тепер уже знаєте, тому й поводьтеся так, як ми 
вам говоримо.

Могло це виглядати мов повчання дітям, але без
сумнівно наші слухачі до пересторог ставилися з пов- 
ною повагою. Знали, що не жартуємо. Обіцяли вже не 
чіпати нас. Просили лиш повернути їм зброю. Про
хання, звичайно, даремне. Пізніше трапилося мені за
ходити ще у це село, і, справді, ніхто з ормовців не 
вадив, не готував прикрих несподіванок.

Приводів для бадьоріння, однак, не було, але теж 
не падали ми духом. Два дні минули від нашої тут
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появи, коли зі своїми вояками доєднали «Дуда» і «Зе
нон». Командир окружної референтури прибув знову 
з готовим планом акції. Цим разом ішлося про вти
хомирення міцного осередка (ЖМО в Річиці. Близько 
30-особова параміліційна формація у цій місцевості 
була дуже агресивною та становила значну загрозу 
для нас. Оперативний план не містив ніяких склад
ностей. Окремі частини мали зійти до становищ, де 
долиною плив потік та густо росла лозина. Тут мали 
ми засісти на весь день, ведучи водночас обстеження 
території та ситуації. Наступ мав початися у вечірню 
годину.

Ледь стемніло, як наша група, ведена «Зеноном», 
у швидкому наскоку дійшла до місць, де за всілякими 
вказівками повинна натрапити на опір противника. 
Ніщо таке не сталося. Противника ні сліду. У чому 
причини такої ситуації? Шукав я їх тоді біля двох 
імовірних джерел: перше -  поляків міг хтось попе
редити про нашу акцію, друге -  протягом дня вони 
могли запримітити нас у лозині та вчасно вийти 
з села. І перше, і друге не приносило нам приводів 
для похвал. Ну, може не зовсім так... Отож загін 
ОІШО, ховаючись від наших очей, попав на відділ 
«Дуди». Після короткого хаотичного бою полякам чи 
то сміливости, чи снаги не вистачило, бо вони, вті
каючи, зникли десь в очеретах.

Ворога не стало, але люди у Річиці були. Вже не ті, 
що колись, але були. Повиходили з хат. Зіркі очі ба
гатьох із них придивлялися до кожного повстанця. 
Слухали уважно, коли ми нагадували їм, що присут
ність агресивного запліччя міліції вадить їхньому се
лу, як і те, що у численних з них є ще зброя. В усьому 
вони повинні знати міру та бути прихильними 
мандрівцям, не приховувати від них хліба, а, як ве
лить звичай, ділитися з кожним у потребі. І ніхто їх 
тоді не чіпатиме, і житимуть вони в мирі.
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Завернули ми в Угринівський ліс. На річці Варя- 
жанці побіля містка попали у засідку. Годі було вста
новити, яка ворожа сила, бо противник не отримав 
шансу однобокої атаки. «Праве крило, заходити 
вперед!» -  пролунав наказ уже по перших зустрічних 
пострілах. Розгорівся завзятий бій. Загас з останнім 
пострілом ворога. Щойно тоді можна було підра
хувати сили. Була ліквідована 11-особова засідка. 
Лише самотній її учасник висмикнувся з повстан
ських рук. У наших рядах тільки один стрілець був 
легко поранений.

Дійшли до Угринівського лісу. Хоч сподівалися об
лави, все-таки вирішили зупинитися тут хоч на день. 
Справді, побіля нас прокочувалися значні військові 
з’єднання. Мабуть, не помічали нас, бо не чинили на
віть спроб атаки. І ми берегли стриманість. Не було 
таки часу на спокій. Поки не пролунає зверхній на
каз про увільнення воїна від його обов’язку у присязі, 
він весь в оперативній диспозиції. Дальші кроки 
залежали від командирської групи. У відкриті бої нам 
годі вступати. Зоставалися засідки, і то в таких міс
цях, які давали б гарантію швидкого відступу в гуща
вину лісу. Боєздатність наших груп постійно здавала
ся високою.

Недовго отож випало відпочити нашому повстан
ському відділові. Перегородити ворогові дорогу заду
мали за селом Верешин у догідному місці при гос
тинці Мірче -  Верешин. Обидві місцевості були серед 
десятків тих українських сіл, які ще у 1943-1944 роках 
гинули з рук польських партизанів та банд. Мірче по
ляки спопелили 22 жовтня 1943 року, Верешин спали
ли 10 березня 1944 року.

Коли відділові стратеги впоралися з деталями 
оперативного плану акції, почалася не менш де
тальна підготовка. Одним з найістотніших її еле
ментів стало виготовлення мін. Саме ними запла-
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Олександер Білевич «Борсук» 
(помер 6 травня 2003 року)

новано озброїти гостинець. Клопіт, однак, у тому, 
що ніяких готових мін у нас не було: ні протипі
хотних, ні протитранспортних, ані тим паче проти
танкових. Були лиш артилерійські снаряди. їх го
дилося перетворити у міни. Умільцем, ба, спеціяліс- 
том у цьому ділі виявився друг «Борсук» Олсксан- 
дер Білевич. Його ж, з черги, цього ремесла навчив 
друг «Граб» Сергій Мартинюк, волиняк, що серед 
повстанців користувався славою неперевершеного 
майстра у збройній техніці28. Обидва вони виробляли 
запали та підривники до мін і торпед. На цю пору 
«Граба» не було з нами, тому «Борсукові» допомагав

28 Коли після вироків, поневірянь по совітських головно 
тюрмах, -  самотньо і з дружиною Ганною та сином Оле
гом, що народився в енкаведистській в’язниці у столичному 
Києві, -  Сергій Мартинюк знайде врешті собі та сім’ї 
пристанище у Варшавській агломерації, не забуде про своє 
обдарування: техніка, а точніше електроніка наповнить 
змістом його професійну працю. Хата Сергія і Ганни поді
литься теплом також з нами, а особливо з моєю дружи
ною Анною в пору її праці над книжками «Во ім’я Твоє» і 
«Україно, визнай», та й над моєю «Тридорогою». Спасибі їм! 
Відійшов «Граб» у липні 1994 року. Спочиває-кватирує на
проти Січових Стрільців, воїнів УНР та посеред багатьох 
друзів-однодумців на цвинтарі на варшавській Волі.
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Сергій Мартишок «Граб»

«Горак» Микола Стасюк24. З виснажливою і вибаг
ливою роботою впоралися вони відносно швидко. 
Весь відділ, -  що складався з вояків різних формацій 
з виразною кількісною перевагою повстанців з СБ, -  
обвантажений вибуховими матеріялами, вирушив до 
малого ліска неподалік Верешина.

Міни закладали, дорогу озброювали у ніч з 21 на 22 
серпня 1947 року. До світання все було приховане, 
замасковане, очищене. Залишилося тільки чекати во
рога і бути готовим на його привітання. Ба, хлопці 
виготовили спостережний пункт. З нього територію 
бачили на всі боки. Дочекалися.

Близько 10 години ранку спостережник повідомив, 
що дорогою зі сторони Мірча наближаються три ма
шини, повні війська. Серця ввійшли у зустрічний 
ритм, очі далекоглядними стали. Бій неминуче на
ставав. Коли на полі мін напроти наших становищ 
опинилися всі машини, «Борсук» увімкнув акумулятор, 
натиснув єднальний спуск. Земля струснулася. Хвилі 
спалахів понесли надорожнє каміння аж у ліс. Поту
га спонуканої людиною стихії змушувала до покори.

29 Микола Стасюк «Горак» відійшов з життя в 2001 році 
у Чикаґо (США).

243



Перша машина встигла все ж таки прокотитися за 
смертне поле. Лиш осколки порізали наколесні шини, 
і вона, не втримавши напрямку та рівноваги, пере
вернулася. Наступним уже не пощастило. Розлеті
лися від вибухів. Навальний вогонь повинен був до
вершити діло. Не довершив. Група військовиків з пер
шої машини, силою щонайменше плютона (чоти), 
встигла зайняти зручні позиції та прийняла бій. Він 
затягався.

Нависала небезпека: з кожною хвилиною зростав 
шанс поляків на підмогу. На рух, що терези перемоги 
міг на наш бік схилити, рішився «Горак», якому жод
на закутина на цьому терені не була чужою. З куле
метником «Морозом» та ще кількома стрільцями 
доскочив до дороги, крізь бетонну цямрину пройшов 
на другий її бік та звідси вогнем ударив у ворога. 
У якийсь момент партизанський кулемет затих. Тяж
ко пораненого «Мороза» довелося винести з-під куль. 
Забрали його до бункера у Стрілецькому лісі. Бій на
далі не вгавав.

-  Впере-е-е...ед! -  пролунав напрочуд дзвінко 
голос командира «Дуди». Ошелешені несподіваним 
наказом, піднялись ми і рушили з лісу у відкрите по
ле. Ворожі черги першим скосили командира. Кулі 
пробили живіт, і «Дуда» впав із тяжким зойком. 
Похитнувся і присів «Моряк». Рана в нозі не вадила 
йому, однак, іти. Наступати далі годі. Помилковість 
«Дудового» наказу була всім очевидною. Платив він 
тепер за неї найвищу ціну. Віднесли ми ще живого 
командира у глиб лісу, самі ж відділом розмістилися 
знову на його окраїнах.

На пагорбі від Верешина засів ворожий кулемет
ник. Відкрите поле обстрілу дозволяло йому майже 
безкарно жбурляти в наш бік в’їдливі серії. Можна 
було відвернутися і лишити стрільця на його горбі. 
Адже ситуація ставала безвибірною: ми мусили від
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ходити. Але теж можна було прийняти таке рішення, 
на яке спромігся «Зенон»: звернути весь огонь у бік 
кулеметника. Це задля справедливости, задля відпла
ти і кари за нашу муку у безсиллі перед безміром тра
гедії, в яку увігнали польські державники наш народ. 
Чи все це кумулювалося тепер в одному кулеметни
кові? Подекуди так. Може, людині, що ніколи не по
бувала у таких ситуаціях, це малозрозуміле, але в бою 
не важливо, чи біль кумулюється на одному чи теж 
сотнях ворогів. Інколи один грізніший за сотні. Знав 
я про це добре і незабаром мав ще раз у цьому упев
нитися. «Зенонові» таке теж, мабуть, не було чужим, 
він же вважався непоганим психологом. І ось кілька 
хвилин зосередженого вогню вистачило, щоб куле
мет на пагорбі затих30.

Ми відступали. Зібравши все, що наше, йшли 
мовчки у глиб лісу. «Дуду» несли навпереміну чотири 
стрільці. До них приєдналося ще кілька вояків. 
«Морякові» зробив я перев’язку. Не нарікав, ішов 
з нами нога в ногу. У котромусь місці «Зенон» зупи
нив похід. Рішення було кожному зрозуміле: розчле
новуємося і розходимося. Дальші шляхи та зустрічні 
пункти знають командири. Пішли своїм напрямком 
також хлопці з командиром «Дудою». Надіявся я, що 
десь у перспективі їхньої мандрівки є схованка, є міс
це, де вони його поховають, бо надії на командирове 
життя не було.

30 За архівними документами зі судової розправи «Борсука» 
Олександра Білевича від 20 грудня 1948 р., в партизанській 
акції біля Всрешина загинуло 17 польських військовиків, 
а 34 були поранені, знищено три машини. Числа ці можуть 
бути більшими, але документація цього не фіксує. Олек
сандра Білевича «Борсука» засудили на смертну кару, а на 
виконання вироку чекав він протягом 93 днів. 12 березня 
1948 р. кару цю замінили на довічне ув’язнення. На волю 
вийшов по дев’ятьох роках у тюрмі.
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Не блукали, а мети не знали

Замостя. У напрямку цього міста вів маршрут бо- 
ївки «Ясеня». Приєдналися до неї також люди з ци
вільної мережі підпілля. Йшли у напрямку Замостя, 
щоб до мінімуму звести можливість натрапити на 
облави, яких ми сподівалися після останніх акцій. 
Гурт призбирався кількадесятиособовий. Лиш самих 
партизанів пам’ятаю двадцятьох. Йшли: «Ясень» Во
лодимир Мельничук, «Хмара» Володимир Тесля, 
«Богун» Роман Байляк, «Володар» Роман Титор, 
«Субота» Василь Порохнюк, «Зенко» Василь Збро- 
жик, «Вовк» Михайло Брудкевич, «Богдан» Михайло 
Титус, «Левко» Павло Цьона, «Чорноморець» Теодор 
Галайко, «Роман» Володимир Романчук та «Міша» 
Михайло Романчук -  брати, «Славко» П’ятничка, 
«Чумак», «Моряк», «Каня» Петро Сачок, «Юзьо», 
«Шепель», «Михась», «Кривоніс» Славко Парфома.

Не стало в цій групі кількох моїх друзів, з котрими 
вела мене доля протягом кільканадцяти останніх мі
сяців. Поки вирушили хлопці з «Ясеневої» групи, два 
з них, «Владим» і «Богдан», а також «Сич», покликали 
мене осторонь. Склали пропозицію. Не була несподіва
ною, хоч потребувала швидкої однозначної відповіді. 
Вони збиралися до Цеблова, села, з якого всі походи
ли і де жили їхні родини. Збиралися, щоб там, виста
равшись про нові документи, спробувати якось прижи
тися у новій дійсності. Пропонували мені йти з ними.

Запевняли, що з документами для мене не буде 
біди. Кожен на свій лад заохочував. «Богдан» хотів 
брати мене з собою. У нього була сестра, що жила 
в Кракові. Заміжня вона за поляком. Коли «Богдан» 
признався їй, що нашій боротьбі передбачається 
кінець, вона обіцяла допомогти знайти нам працю. 
«Владим» гарантував, що у Белзі його добрий знайо
мий роздобуде нам нові документи, бо робив це вже
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багатьом з наших. «Сич» теж не сподівався великих 
труднощів з входом у цивільний час. Допоможе мені 
напевно в усьому його ж наречена -  дочка комендан
та міліції у Варяжі.

Слухав я друзів уважно, не переривав, а коли вони 
закінчили, спробував спокійно та якомога перекон
ливо передати їм своє судження. Говорив, що це ли
ше мнимість, що все так легко нам даватиметься. 
Ми, воїни СБ, добре знаємо, як СБ працює. Можемо 
бути впевнені, що UB працює не гірше. Котрогось 
дня, де б ми не жили, вони все ж таки поцікавляться, 
хто ми такі. Та безсумнівно знайдуть таких, котрі ска
жуть, поведуть та вкажуть пальцем. А поки прийдуть, 
кожен день збігатиме у неспокої, тривожно. Чи є аль
тернатива? Є така. Зводиться вона спершу до пробле
ми скликання невеликої, максимум 9-особової групи, 
перезимувати з нею десь тут у терені, а потім ран
ньою весною вирушити, долаючи кордони, в амери
канську окупаційну зону в Німеччині.

Мабуть, не сподівалися вони такої моєї аргумента
ції. «Сич» окреслив її терміном idée fixe. «А що ти 
знаєш про американську стрефу?» -  питали. Бачив я, 
що ані вони мене, ані тим паче я їх не відведемо 
з обраної дороги. Годі далі один одного переконува
ти. Лиш доповнив я, що про цю зону, чи стрефу, мені 
відомо справді багато. У попередні місяці чув я про 
неї чимало від осіб, що працювали у Надрайоновій 
пропагандивній ланці у Нацрайоні «Данилів». Вони 
щодня слухали радіо. Я шукав зв’язку з ними, а пе
решкод у цьому ніяких не було. Вони, тобто 
«Дунайський» Теодор Гарасим’юк, «Слота» Микола 
Лопошанський, «Сковорода» Осип Дейнека та «Чме- 
лик» Теодозій Вербівський, поводилися відносно 
мене відкрито. їхні звіти з почутого несли потужні 
дози інформацій про те, чим жив світ, а від чого 
ми у лісах залишалися відмежованими. Інформації
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ставали приводом розмов, інколи й наших дискусій. 
Були людьми розумними, всі з вищою освітою31. 
Особливо любив я слухати «Слоту». Він не зупинявся 
на самих інформаціях. Збагачував їх коментарем, ана
літичним осмисленням, поглибленим висновком. Від 
них, отже, я знав багато не лише про зону.

Тепер у скороченні нашвидку переповідав я це 
«Владимові», «Богданові» та «Сичеві». Говорив їм, 
що до свого рішення готувався я здавна. Сподівався, 
знав бо, що коли надійде такий день, у якому захід
ний світ перестане бути у війні, тоді-то нашій бо
ротьбі ніякого шансу на успіх не залишиться. І тоді 
теж нам, як колись Січовим Стрільцям, доведеться 
лишити-покинути Україну та вирушити у світ. Хлоп
ці слухали і знали свою дорогу. Жаль, як же жаль було 
розставатися нам, людям, що були собі мов рід
ні, що не одну складну справу спільно здолали, що 
у розмовах щирість і відкритість шанували. Розійшли
ся таки, бажаючи собі благ і пам’яти взаємної. Перед 
ними був рідний Цеблів, а переді мною ліси. Дальших 
шляхів ми не знали.

Відділ «Ясеня» не поспішав. Замостя не було да
леко, а нас ніхто не підганяв. Минали ми ліс за лісом, 
не знаючи по суті, яка реальна ціль нашої мандрівки. 
Не блукали, а мети не знали. 25 вересня опинилися 
десь на околицях Замостя. На короткий час пристану
ли, а потім почали повертатися. Куди? У дорозі з’ясу
валося, що прямуємо на зустріч з командиром на 
Закерзоння -  «Орестом» Мирославом Онишкевичем.
30 вересня ми мали станути у Тишовецькому лісі. 
Про день зустрічі знали, натомість її місце було ві
доме лише «Ясеневі». Добрели за день раніше. У ніч

31 Всі вони уже покійні. «Слота» і «Чмелик» 20 червня 1947 р. 
загинули в бункері в Осердові. «Дунайський» влітку 1947 р. 
був поранений і пострілом вкоротив своє життя. «Сковоро
да» відійшов з життя в Америці у місті Детройті.
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29 вересня «Ясень» із частиною боївки, потайки від 
інших, кудись подався. На зустріч? Годі було відпо
вісти на таке питання, коли й про сам відхід небагато 
хто чув. Я не чув.

Перебули ніч. Стійок не ставили, а лиш чуйки чи, 
пак, спостережників тримали. Такого потребувала 
ситуація. Ми тут не кватирували, а весь час були на
поготові, займали бойові становища. Хто у небо ди
вився, а хто дрімав... Кулі просвистіли десь біля 10 
години ранку. Ворожий вогонь був несподіваний, 
густий і не вгасав. Зрізував кущики, віття й навіть 
пагони дерев. Не було сумніву, ми потрапили в обла
ву. Очунявши, я помітив, що неподалік мене відсту
пає з кулеметом «Субота» Василь Порохнюк. Рушив 
я його слідом. За нами подалися «Михась» і «Зенко» 
Василь Зброжик. У мить «Субота» озирнувся і, глянув
ши на «Зенка, спитав: «А де ж магазинки з патрона
ми до кулемета?» «Зенко», кусаючи губи, відповів: 
«Лишив там, де лежав». Не верталися вже.

Дібралися до якоїсь гущавини, влізли у неї, роз
містилися та залягли, як на бойових позиціях. Поля
ки припинили вогневу атаку. Видно, задумали інше. 
З наших теж ніхто сюди не підходив. Просиділи тут 
до глибоких сутінків. Потім обережно спробували 
знайти вихід з лісу. Не було. Всюди, куди лиш до краю 
ми наближалися, чулися голоси застав, що між собою 
перегукувалися. Дарма шукати? Не ми єдині ставили 
таке питання. Після котроїсь з даремних спроб знай
ти прогалину в облозі, наткнулися, а по правді наліз
ли ми на двох вояків з «Ясеневої» боївки. Одного 
з них знав я добре. «Вовк» був з місцевих. Повинен, 
отож, орієнтуватися в навколишньому терені. Я не 
помилявся. «Вовк» справді знав рятівний шлях. Дово
дилося лиш важити головою, бо стежка вела глизяви
ми торфовищами. Стрілець, правда, запевняв, що 
при ньому боятися нам нічого, бо він часто вже
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тудою ходив і знає кожну купину й кущик. І повів. 
Тільки час від часу опинялися ми на відкритому 
просторі. Торфовище густо поросло чагарниковою 
рослинністю, рідким молодняком, кущиками. Пере
вели дух щойно біля річки Гучви. Переходити воду 
«Вовк» не захотів. Не бачив потреби мочити себе 
у холодній воді. Тим паче, що знав, де вільха, яку 
люди для вигоди через річку перевернули мов кладку. 
Щойно на тому березі Гучви відчули ми ноги під 
собою. Обважніли вони від утоми і напруги.

Сиділи й думали, раду радили, що й куди нам далі. 
Не відомо, до чого б ми дорадились, якби не голоси, 
що почулися біля кладки за водою. Ми втихли. Доз
волили мандрівцям перейти річку. Призбиралася 
помітна група. На півголосом проказане питання 
«Хто йде?» пролунала притишена відповідь «То я». 
Пізнав я голос отого «я». Це «Чумак» вів свою групу. 
З’ясували ми нашвидку, що під час облоги та обстрілу 
ніхто з наших не потерпів. Ніхто, окрім саме «Чума
ка». Рана в нозі виявилася настільки значною, що 
знесилювала його, не лишала ніякої надії на тс, що 
він без підмоги буде у спромозі іти далі.

«Чумакові» хлопці принесли велику радість «Субо
ті». Точніше, не радість, а патронні коробки, магазин
ки до його ЯКМ, ручного кулемета, які «Зенко» так 
необачно залишив «там, де лежав». Дякував і радів 
«Субота», мов дитя наймилішому подарункові. Від 
цієї пори він завжди сам носив і кулемет, і патронні 
магазинки до нього. Куди нам далі? Тепер відповідь 
була проста: повертаємо у Тишовецькі бори, адже 
зустрічі з командиром «Орестом» ніхто не відкликав.

Не чекайте, наказів не буде
На окраїнах лісу несподівано, немов на привітання 

нам, вийшла група повстанців. Поверталися із зуст
річі з командиром Української Повстанської Армії
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на Закерзонні. Не так поверталися, як вирушали в да
леку дорогу. Відходили в американську зону в Німеч
чині. Стояло ЗО вересня 1947 року. У невідане йшли: 
«Беркут» («Ворон») Володимир Сорочак, «Антон» 
Юрій Цвіль, «Левко» Юліян Котляр, «Остапенко» 
Іван Ройко, «Сергій» Михайло Кухарук, «Сокіл», 
«Недобитий» та «Зірка» Михайло Мігус.

Клекотіло, билося, невгамовно рвалося бажання 
почути «Ореста». Що у цій ситуації командир скаже, 
які дороги вибору назве, які підсумки нашому зма
ганню підведе, як боротьбу осмислить? Так багато, 
так неймовірно багато у наших долях від його слів 
залежало. Але де ж тепер шукати командира? Коли б 
не зовсім випадкова зустріч на краї бору, ми ніколи 
його не знайшли б. А так «Беркут» докладним опи
сом місця допоміг «Вовкові» встановити його коор
динати в лісовому комплексі. Радив ще «Беркут» не 
гайнувати часу, поспішати, бо чув, що командирова 
група збиралася міняти місце стояння.

Ще цієї ж ночі доєдналися ми до відділу командира 
«Ореста». Разом з ним перемістилися у якусь чергову 
закутину лісів. Осінь, хоч рання, дошкуляла, віяла хо
лодом. «Чумак» не нарікав, але якось нітився, щулив
ся. Не лише від студені. Ще раз уже вельми уважно, 
докладно очистив я йому рану і зробив свіжу перев’яз
ку. Інфекція, як мені здавалося, не повинна вже під
ступно загніздитися. А потім ми трохи перепочили. 
День наступний, а було це 1 жовтня, не применшив 
холоднечі. Забули ми, однак, про неї в час, коли зібрав 
нас командир «Орест». Говорив переконливо, відкри
то, по-військовому ясно. Гадаю, що запам’ятав я його 
слова в міру докладно, тим паче, що не раз доводило
ся мені до них повертатися подумки, а то й у прина
гідних ситуаціях чи розмовах із друзями. Якщо й на
віть не була це їх калька, то жодного разу не губив 
я ні їхнього змісту, ані сенсу. Так є й тепер.
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-  Наша боротьба у дотеперішній формі осягнула 
край, довершилася, -  говорив нам, воїнам Україн
ської Повстанської Армії, її головнокомандуючий на 
Закерзонні «Орест». Говорив, не лишаючи місця сум
нівам. -  Від сьогодні на цьому терені не чекайте 
жодних наказів. їх не буде. Від сьогодні кожен з нас 
стає сам собі командиром і воїном. Є дороги для 
вибору. Можете залегалізуватися тут у Польщі. Мо
жете теж поодинці або групами непомітно перейти 
по той бік кордону, в Україну. Там, наколи буде змо
га, можете долучитися і продовжити боротьбу або 
легалізуватися в тамтешній дійсності. Є ще одна до
рога для вибору. Веде вона рейдом на Захід в амери
канську зону в Німеччині. Рейд на Захід не буде лег
ким. Тим, що вирішаться на нього, така моя порада: 
перезимувати якось тут у терені і щойно навесні зби
ратися в дорогу. Зима -  цс найбільший ворог у такому 
рейді. Військо і тут у Польщі, і там у Чехословаччині 
весь час у повній готовності, сподівається, чекає саме 
таких наших рейдів. Вчора на Захід відійшла група 
під командуванням «Беркута». На днях і ви відійдете 
у вами заплановане, обране. Щасти, Боже, і їм, і вам! 
Якщо в когось із вас є якісь питання, прошу зверта
тися з ними до командира «Зенона».

Слова, мов дзвінкі удари, відгомонювали у наших 
душах жалобою. Саме жалобою, бо обривалися і ник
ли під віком минулого найживучіші частки наших доль, 
нашої юности і молодости. Звичайно, кожен перед
бачав таку прикінцеву пору. Але ось тепер, коли ми 
в ній опинилися, дивувалися тому, що раптом пові
яло журбою, дивним жалем, сумом, тому, що млос
но щемів біль душі. Не було на що надіятися. 
Командир «Орест» згадав про можливі дороги. Ди
вився я на друзів. Кожен з них міг собі сказати: усе ж 
таки назріла мить прощання. І розійдуться. І не зна
ють, коли зупинять і де зупинять свою ходу. А може,
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воно й правда: щасливий той, хто ще не знає, що ще 
в нього попереду? Ми ж, однак, хоч не знали, все ж 
таки передбачали, сподівалися.

Хто куди та кому з ким
Пристрасті, жаль, і біль, і слабості сумнівів мусили 

вщухнути. Ми стояли перед реальністю, а вона потре
бувала рішень. Мабуть, задля них була теж скликана 
відправа командування. Окрім провідника «Прірви», 
ставилися на неї всі з надрайону та району. Що вста
новили, нині не збагну. Зрештою, за словами «Орес
та» всі ми були вже собі командирами і воїнами.

Збиралися, формувалися у групи за принципом: 
хто куди та кому з ким. Між оцими новоформуван- 
нями встановлювалися місця контакту, так звані 
мертві пункти. Не могло бо стати так, що ми роз
бредемося та загубимося один одному за власним 
присудом. У ніч із 1 на 2 жовтня на Володавщину ві
дійшла група «Ясеня». Саме з нею зібрався і я. Пора
нений «Чумак» ніяк не хотів лишитися у Тишовсць- 
кому лісі. Вірив, що не буде нам великою завадою 
і витримає у нашому рейді. Не відмовлялися й ми, 
бо серця не мали б, коли б перечили другові у його 
проханні. Справа, однак, не була простою. Щоб 
«Чумак» та люди з ним надто не відставали у дорозі, 
посадили ми його на коня. Бідкався, що все ж таки 
з ним є трохи клопотів, а потім утихомирився.

Зведеним відділом командував «Ясень», але вів 
його чотовий «Шепель», що найкраще з усіх знав цю 
територію. На перший довший відпочинок пристану
ли ми у Савінських лісах. Хтось навіть подав дум
ку, щоб саме тут зиму перебути. Проте вистачило 
кілька днів, щоб догледіти та зрозуміти небезпеку 
в такому задумі. Група була великою, і дарма наді
ятися на те, що протягом кількох місяців вона зможе 
непомітно переміщуватися на обмеженій території.
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Та й нагодувати всіх було б складно. Отож зосталося 
тут лише п’ять осіб. Встановивши з ними місця зв’яз
ку та обмінявшись прощальним словом, вирушили 
ми у напрямку лісу Макушка. Хоч відстань перед
бачалася значною, завдяки чотовому «Шепелеві», 
що дорогу як умів простував, скорочував, ще цієї ночі 
дійшли ми до мети. Сплинула година-дві, і чотовий 
встановив наш безпосередній зв’язок з кількома пов
станцями, що на цій землі зроду зростали і на ній теж 
діяли, за неї боролися. Надія на тс, що в такому зв’яз
ку ми зможемо тут перезимувати, міцніла.

Партизани Володавщини -  «Чуб», «Славко», «Ан
дрій» та «Олег» -  виявилися людьми вельми привіт
ними, дружніми та справді розумними. Здається, 
в кожного з них була середня освіта. З дня у день 
щораз виднішою ставала теж їхня шпарливість, запо
бігливість. Спільно готувалися ми до зими, запасали
ся усім необхідним, заготовляли харчі. По кількох 
днях наша частина побільшала. Прибув окружний про
відник «Прірва» та хлопці з його охорони: «Шугай», 
«Петрусь», «Юрко», «Сталевий», «Сойка» і «Марко». 
Задумали приєднатися до нас. У великому гурті те
пліше, -  кажуть. Може, б воно так і було, коли б не 
жорстокі коректи, які навело життя.

У зачині біди була наша необережність, ба, нестача 
дисциплінованості, а навіть подекуди дурість. Отож 
запасаючи харчі, зокрема картоплю, ми не носили їх, 
а возили підводами. Польські військовики не мали 
ніяких труднощів попасти на наш слід та піти ним. 
І вони так зробили. Два рази сходилися ми з ними 
у короткотривалих боях. В одному з них втратили ми 
друга. «Чумака» тоді навіть не поранили. Оглянули 
ми його докладно. Однак лежав горілиць без життя. 
Серцевий напад від труду мандрівки, від поперед
ньої рани, від сотень інших бід? Не знали... Поховали 
ми «Чумака» там же, де і впав, -  у лісі Макушка.
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Годі вже було й думати про наше зимування тут. 
До весни жоден, мабуть, живим не залишився б. 
Роздивившись, помисливши та всебоко обговоривши 
ситуацію, прихилилися до думки, що треба нам 
малими частинами пробиватися на Східну Прусію. 
Іти туди, куди десятками тисяч вигнали і розвезли 
наш народ.

Насамперед відійшов провідник першого району 
«Левко» Володимир Боряк із Цеблова. Поїхав поїз
дом з двірця у Парчеві. Такою ж дорогою вирушив 
і «Каня» Петро Сачок з Гатовичів. Далі була вже 
група: «Шугай», «Субота», «Славко», «Чорноморець» 
і «Марко». Вибралися вони пішки. У мандрівку пода
лася теж «Ясенева» група, яку вів «Шепель». У її скла
ді йшли ще «Блакитний», «Кривоніс» Славко Парфо- 
ма, «Зайчик», «Запорожець» і «Вірний». Усі вони до
бралися на Східну Прусію і майже всі там загинули. 
Живими лишилися тільки двоє. Чи ще хтось прямував 
цим шляхом, не знаю.

Останньою з Володавщини відійшла група, в якій 
опинився також я. У путь вирушали окружний про
відник «Прірва» Євген Штсндера як командир від
ділу, «Сковорода» Осип Дейнека, «Клен» Василь 
Юрків, «Андрій» Віктор Вакула, «Стріла» безімен
ний мені нині Галабурда, «Юрко» Іван Росіл, 
«Богдан» Михайло Титус, «Беркут» Теодор Гайдук, 
«Володар» Роман Титор, «Левко» Павло Цьона, 
«Сталевий» Василь Пирка, «Сойка», «Кропива», «Мо
ряк», «Юзьо» та «Богун» Роман Байляк. За терміно
логією теперішніх мап, прямували ми в Ольштинське 
воєвідство. Дехто з нас уже ніс адреси наших людей, 
котрих кілька місяців тому у зенітну пору паци- 
фікаційної Акції «XV» польська держава вигнала 
і депортувала з Закерзоння на понімецькі землі 
у Східній Прусії.
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До Прусії, Словаччини, Чехії, Австрії, 
до Баварії -  повстанців рейд

Чужого переконай, до свого придивися

Шлях на Ольштин вів лісистими теренами. Таким 
ми його обрали. Визнали безпечнішим, хоч інколи 
у гущавині й по зірках доводилося знаходити правиль
ний маршрут. Де не було лісу, а лиш відкритий прос
тір, там ми зупинялися на день. У таких випадках 
кожного разу старалися знайти на околицях одну 
або кілька хат. Заходили до них, просили господарів, 
щоб у час нашого в них гостювання вони нікуди поза 
межі своїх обійсть не віддалялися. Слухалися. Коли 
спливали сутінки і западала ніч, ми вирушали у її 
темінь.

Рейд доводив, бувало, до зустрічей несподіваних, 
зовсім не бажаних. Годі бо назвати очікуваною си
туацію, коли віч-на-віч стаєш із польськими підпіль
никами з WiN. Ще ж живими картинами в очах мерех
тіли вогні в українських селах, що їх палили також 
члени цієї формації. Таке непередбачене тет-а-тет 
трапилося котрогось дня провідникові «Прірві» та 
«Сковороді». Вони завжди першими входили у хату, 
яку ми обирали для затримки. Причина була проста: 
обидва дуже добре володіли польською мовою, знали 
історію та літературу поляків. Задля камуфляжу 
кожен накладав шапку, на якій виднів гербик -  orzelek 
w koronie. Так теж сталося і цим разом. Коли пов-
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станці відчинили двері, побачили навколо столу по
ляків. Не було сумніву -  вони не мирне населення. 
Слухали якихось радіоновин. «Прірва», промовивши 
слово привітання, не припиняючи ходи, поклав свій 
ппш на стіл та, немов за належним йому правом, 
присів на вільному місці. Поляки дещо збентежилися, 
але зберегли спокій. Розмова велася про все й ніщо. 
Жодна зі сторін не виявляла зацікавлення питанням 
типу: хто ви чи звідкіля будете? Просто їх не ставила. 
Розпрощалися отож із полегшею.

Знання польської мови зросло у групі до проблем
ного запиту. Ще до виходу з Володавщини загальною 
та всім відомою була рада, щоб під час мандрівки ті, 
хто не говорить добре по-польськи, не входили в роз
мови і тим паче у дискусії з польським населенням. 
Мов рідною користувалися польською мовою парти
зани з Володавщини. З іншими було складніше. Отож 
тим, що її майже не знали або вельми її калічили, 
рекомендувалося більше уваги присвятити лексиці, 
яка на території, куди прямуємо, найзвичайніше не
обхідна.

Збігав час і дорога. Ми не натрапляли на суттєві 
перепони, поки шляху не перегородила нам ріка 
Нарва. Стояли ми на її березі та розводили руки: 
ні перейти, ні переплинути. Хіба що мостом або 
поромом. Ані одного, ані другого поблизу не бачили. 
Рушили за течією. Наколи не підводить мене пам’ять, 
то широчінь ріки подолали на поромі у місце
вості Lackowiec. Регіональний центр Ostrolçka лишав
ся ліворуч нас. Перевізників було двох. Здавалися го
віркими. Розповідали, що кілька днів тому перевози
ли 9-особову групу. Остерігали:

-  Bardzo was przepraszamy, ale о waszym przejsciu na 
drugq stronç bçdziemy musieli zameldowac czynnikom 
rzqdowym, bo inaczej pociqgnq nas do odpowiedzialnosci.
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Ale zapewniamy was, ze z meldowaniem nie b^dziemy si? 
spieszyli.

По тому боці Нарви ми опинилися у Курпйовській 
Пущі. Час від часу заходили до припущанських хат. 
Люди, що звали себе курпями, старожилами тут, 
здавалися навіть прихильними до нас. Ймовірно, 
тому, що вважали нас своїми. Не інакше було і в тому 
селі, на окраїнах якого знайшли ми садибу, куди 
зайшли для поповнення харчів. Уже домовлялися 
з господарями, коли побіч хати хтось промчав на 
коні. Люди, глянувши на наші шапки, на яких видніли 
orzetki у коронах, швидко увели ясність у ситуацію. 
Вершник, що помчався, запеклий комуніст. Коли до
дивився, хто ми, чимдуж погнався з доносом в убець- 
ку клітину при міліції. Вдячні людям, часу ми не 
гайнували. Згорнули все, що принесли нам господарі, 
та рушили в глиб бору.

Порошило снігом. Мороз ціпив дедалі міцніше. 
Чим більше дороги за нами і ближче до Прусії, тим 
глибші сніги, вищі кучугури. Щораз частіше грузнули 
в заметах. З корінної Польщі на пруську землю пе
рейшли ми наприкінці грудня. Зайшли у два перші 
доми і відразу натрапили на своїх. «Сталевий» твер
див, що люди ці з Ярославщини. У хаті, де я опинився, 
жили дві сім’ї. Біда визирала з кожної закутини. 
Навіть хліба їм не стачало, щоб з нами поділитися. 
Гроші ми мали. Попросили тоді ж господаревого 
сина, щоб подався до міста і придбав нам та й меш
канцям хати відповідний запас харчових продуктів. 
Здавався гідним довір’я. Зрештою, й соромом було 
б не довіряти своїм на чужині. Отож узяв син гроші 
і зник за порогом. Неймовірне таки сталося.

Стійку тримав «Юрко». У певному моменті почав 
протирати очі. Не вірив, хоч бачив: у наш бік роз- 
стрільною, обережно і хильцем підходив убецький
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загін. Значить, з сином прийшли гості. «Юркове» 
волання на сполох першим на ноги поставило про
відника «Прірву». Почувся брязкіт віконного скла. 
Надвір вискочив провідник, а за ним ті, хто був при 
ньому найближче. Ми вийшли крізь відчинене вікно. 
Встигли. Лиш «Клен» благав почекати, бо сніг скри
пить під ногами, а він чобіт ще не наклав. Як мало 
бездум’я потрібно до біди. «Зробите це в лісі!» -  гук
нув «Прірва». Ми бігли до недалекого маленького 
ліска. Над нашими головами просвистіли перші 
ворожі кулі. Обернувшись, відкрили в убецький бік 
густий вогонь. Примусили їх прилягти, приховати 
голови. Поки вони зайняли нові позиції, ми вже були 
в ліску. «Клен», пробурмотівши щось під носом, взув 
чоботи. Чекати на ворога не думали. Прямували на 
північний захід.

Земля навколо задубіла від холоднечі, але річка, 
що прорізала нам шлях, шелестіла й виблискувала 
стрімкою водою. Тепер уже вибору не було. Провід
ник «Прірва» увійшов у течію, а ми, звичайно, всі за 
ним. Бистрінь сягнула до пояса. На другому березі 
ледь кілька хвилин вистачило, щоб з наших промок
лих уніформ мороз учинив бляшану обкладину. Щоб 
не промерзнути до кости, швидкою ходою почерез 
поле рушили в бік лісу. Ще не дійшли, коли пролунав 
наказ затримки. Перед нами стовбичила таблич
ка з написом: «Minen!» Видно, ще німецька. Вірити 
чи ні? Довелося ризикувати. «Обережно вперед», -  
промовив провідник. Хтось пішов першим. У певній 
відстані за ним слід у слід ступали інші. Йшли й не 
знали, де оцей міновий простір закінчується. Десь 
у глибині лісу зупинилися. Щоб передихнути, втихо
мирити нерви та роздивитися докладніше, чи хтось 
за нами не плететься. Були самі.

Мороз гострив на нас свою в’їдливість. Стояли, 
поки не почало смеркати. Ледь просунулись кілька
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десят кроків, догледіли вузеньку стежину. Хтось нею 
ходив і то відносно часто. Пішли й ми. Довела нас 
до бункерів. Не звичайних, а рідкісної величини. На 
них зростав ліс. Такої ж дивовижної просторости був 
і в’їзд до цих потужних укріплень. У поготові на непе
редбачену зустріч підійшли ми до бункерної челюсти. 
При ній ще одна несподіванка: численні розсипані 
навколо мапи. Вельми цінні, бо з детально позначе
ною топографією та кожним суттєвим для мандрівця 
пунктом у ній. Зрозуміло, з думкою не про звичай
ного мандрівця вони готувалися, а про військового. 
Такі мапи називали ми спеціялками. Ті охоплювали 
територію Ольштинського воєвідства. Зраділи ми 
знахідці. Я взяв їх декілька. Потім не раз ставали 
вони мені у пригоді.

Щулились ми, здавалося, що кров стане замерзати 
у венах. Одяг не грів, а дошкуляв. Єдиновладною 
була мрія: огрітися десь, обсохнути. Ще кілька годин 
ішли ми, поки догледіли чийсь дім. Ще не так давно 
нарікали ми на долю, а тепер були вдячні їй. У хаті 
жили люди. Увійшли ми та, привітавшись, розмісти
лися. Наші душі та плоть наливалися теплом і злаго
дою. Раділи щастю. Навіть мрійно стало. Протягом 
дня одежа просохла. Оновлені, вирушали ми в доро
гу, в пошуки своїх людей.

Wormditt, Меіґіваск, ОиНзІасН, Вагіепвіеіп, 
ЬапавЬегд, НеіївЬегд, ВгаипэЬегд, \-6 \zen... 
тобто українська новомапа

Перше на вигнанні Різдво Господнє Марія Пліхо- 
та, вдова по вчителеві з Вербіжа, святкувала не лише 
в сімейному колі. Саме 7 січня 1948 року до дверей 
її хати постукали ми, мандрівці на розгублених вітрах 
і без причалу. Знали ми одні одних добре. До того 
ж і зять Марії, «Калина», що походив із Холмщини,
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був санітаром у відділі УПА. Собі ми раділи, долі -  ні. 
Тому й недовго втішалися святом. Поганяв розум. 
Такою великою, як наша, групою ми не могли зали
шатися в одній хаті. По-перше -  задля засад безпе
ки, по-друге -  цим людям самим же було тіснувато. 
Отож для того, щоб десь у цій околиці кілька місяців 
зими перебути, ми мусили розподілитися на менші 
дво-, три-, чи бодай п’ятиособові групи і розійтися 
по інших місцевостях, хатах.

Біля села високі ще у день Різдва ми порозділя
лись. У людей з Вербіжа порозпитували, повизбиру
вали адреси виселенців, до котрих можна було б наві
датися. І подалися шукати гостинних порогів на кіль
ка місяців. Більшість адрес виявилася недійсною.

У групі зі мною крокували: «Сковорода», «Стріла», 
«Юрко», «Беркут», «Богдан» та «Славко». У дорозі 
гурт меншав. Біля Орнети першими від’єдналися 
«Стріла», «Сковорода» і «Беркут». До Бартошиць 
дійшли ми четвіркою. Стукали до дверей адреса за 
адресою. Кожна недійсна, у кожній хаті чужі люди. 
Але з надіями не розлучалися. Вірили, що все ж таки 
за котримсь порогом нам скажуть: «Вітайте 
з дороги. Заходіть, будь ласка». І добре, що вірили. 
На хату Дацька з Вижлова врешті натрапили. Отого 
Дацька, 15-літню єдину доню котрого у 1945 році по
ляки в міліцейських мундирах замучили.

Господар Дацько був завжди зичливий для пар
тизанів. Так теж було і цим разом на чужині. Правда, 
остерігав, що хоч за стіною живе також українська 
родина з Угринова, то все-таки він їх не знає і не 
може ручатися за їхні реакції. Порадував водночас 
інформацією, що хату неподалік займає прихильна 
стосовно нашої боротьби сім’я з Хлоп’ятина. Ще за 
дня навідалася до нас дівчина з цього дому. Вияви
лося, що вона й «Богдан» здавна між собою знайомі. 
Серед багатьох слів знайшлися й ті з недоречним,
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здавалося б, питанням, чи часом немає в дівчини 
амуніції до десятизарядки або півкрисівки. Вона, ска
завши «так», вибігла з хати, лишаючи нас з відкрити
ми ротами у здивуванні. Повернулася мигцем, несучи 
у халявах чобіт копички набоїв до півкрисівки. 
«Богдан» готовий був носити її на руках, і то, мабуть, 
не лише задля вдячности.

Минули два наступні дні і знову пішли ми в мо
розяну ніч ще місця шукати, де можна б притулитися 
на зиму. Чергова адреса теж виявилася фальшивим 
слідом. Ледь минули ми одвірки, вже знали, що перед 
нами поляки. А один навіть чмихнув крізь вікно. Не 
завертали ми, однак, відразу. Присіли й почали чемну 
розмову. По-польськи, звичайно. Як і годилося лю
дям з коронованими orzetkami на шапках. Ось і дові
далися ми, що господиня -  українка зі Східної Укра
їни. Познайомилися і повінчалися вони у Німеччині, 
куди їх вивезли на примусові роботи. Тепер пробува
ли ладнати спільне життя. І прийшла пора на питан
ня, яке мусило прозвучати: хто оце тікав від нас крізь 
вікно? Господар не озивався. Почав нервозно ходити 
по хаті, а потім настирливо повторювати:

-  То nie te. То nie te. То nie te...
-  Co tez möwicie, gospodarzu? -  спитав я.
-  Myslalem, ze to UB, ale zobaczywszy orzelki z koro- 

щ , zrozumiatem, ze щ  pomylilem. Ten, co uciekl, to möj 
brat, a jego poszukuje UB. On sam mieszka w Warszawie 
і jutro jedzie tarn z powrotem. -  Здається, не дурив.

Господар виразно гнув логіку в бік, що його брат -  
учасник польського збройного підпілля. Зрозуміло, 
могло бути зовсім по-іншому, і не за підпілля його 
розшукували. Ми, однак, не перечили, натякаючи 
водночас, що наші стежки зв’язані з АК. Здивувався 
трішки. Чому? Бо й акцент у нас, і мелодика мови не 
такі якось, як у польських партизанів. Збули ми 
справу жартом, кажучи, що Польща велика, різні у неї
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реґіони, а в них місцеві люди від століть польські сло
ва з різними акцентами та мелодикою вимовляють. 
У такому тлумаченні пильно допомагала нам госпо
диня, що до польської мови ледь стала звикати. 
Мабуть, повірив, бо змовчав і пішов шукати брата. Не 
барилися. Брат не був говіркий, а ми теж розмову 
з ним обминали. Вранці наступного дня від’їхав.

У польсько-української сім’ї вирішили ми зостати
ся хоч на пару днів. Ризик був великий, але й значного 
вибору у нас не залишалося. Господар теж погодився 
з фактом нашої присутности у його хаті. Майже на 
кожному кроці декларував свою ненависть до ко
мунізму та його глашатаїв. Звідкіля бралося в нього 
оце інтенсивне почуття, я й не допитувався. У кот
рийсь із днів визнав доцільним признатися, що в ньо
го зброя -  німецька дссятизарядка. Зручна була, вель
ми зручна, повстанцеві акурат. Хтось із нас немов 
ненароком спитав його, чи не захотів би він своєї 
зброї поміняти на «дехтярова» -  ручний кулемет. 
Придивився докладно до предмета бартеру і, довго 
не думаючи, з блиском в оці погодився.

Збігали години, а з кожною ми звикали до тепла 
дому. Небезпечно звикали. Конче потрібно нам було 
знайти ще кілька місць для зимового перебування. 
Знали ми вже, що нашого народу в ці околиці -  
Орнети, Пєнєнжна, Доброго Міста, Бартошиць, 
Ґурова Ілавецького, Лідзбарка Вармінського, Бранє- 
ва чи Ґіжицька -  привезли великими тисячами. Люди 
шукали одні одних. Інколи знаходили себе на кілька- 
десятикілометрових відстанях, часом за недалеким 
пагорбом. У своїх пошуках, розпитуваннях, розмовах 
вельми часто користувалися вони не новими поль
ськими назвами місцевостей, а давніми, німецькими. 
Так було легше. Ці назви вони бачили повсюдно -  
при дорогах, на будинках, цвинтарях, на паперах, 
які давні господарі покинули у хатах. Тому згадані
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місцевості у своїх бесідах називали вони тоді най
частіше Wormditt, Melhsack, Guttstadt, Bartenstein, Lands
berg, Heilsberg, Braunsberg чи Lötzen. Звичайно, вимов
ляли це по-своєму, по-українському спрощуючи 
складну для них німецьку фонетику, додаючи до 
цього рідну інтонаційність, мелодику. Бувало інколи, 
що стара тут назва звучала мов власна від прадіда, як 
хоча б отой Gudnick, що став Гудником. Зрештою, 
траплялися тут села, що їх повністю або переважною 
мірою заселяли українці. У декотрі ми, прямуючи 
слідом адрес або за харчем, заходили, про інші лиш 
чули. Такими, наприклад, згадувалися Reddenau, 
Packhausen, Frauendorf, Peterswalde, Schönfeld, L isten 
feld, Bönkenwalde, Gross Hasselberg, Roggenhausen, Tie
fensee чи Katzen, за якими протягом наступних років 
закріплювалися польські назви Rodnowo, Pakosze, 
Babiak, Piotrowiec, Sowki, Lelkowo, Bienkowo, Krzekoty, 
Rogoz, Gl^bock чи Kotowo. Звідкіля бралися в Прусії 
оці повнокровно українські села, коли строгим 
регламентом пацифікаційно-депортаційної Акції 
«Wisla» польська держава наказувала розселяти 
українців лише кількома сім’ями в одному селі? 
Виконавці Акції давилися тисячами вигнанців, і не 
знаходячи їм місць, мусили ламати регламенти. 
Звідси й острови українства на такій чужині.

Гідність, голодно і крижані вітри

Дивно, але оцей далекий північний край нагадував 
мені подекуди рідне Прикарпаття. Земля була тут 
справді вельми хвилястою. Може, й горби не підій
малися тут так високо, як у Павелчі, але структура, 
різьба терену чомусь із якоюсь несамовитою силою 
туги навіювали мені живі образи віддаленої на сотні 
кілометрів землі-материзни. Землі, яку лишав я, коли 
мені йшов дев’ятнадцятий, і в середині двадцять
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третього року мого життя я не знав, чи будь-коли до 
неї повернуся. Тільки вітри були тут, на Прусії, без
жальніші: навіювали вони великі морози, від яких, 
здавалося, замерзають хмари, засипали снігами очі, 
поля, дороги, а коли вже й золоте або багряне сонце 
над цією землею проходило, тоді холоднеча немов 
тужавіла. І повітря: ніяк його до нашого гірського 
рівняти.

Посеред оцих морозів та снігів треба було нам 
чимось прогодуватися. Задумали зробити запас. У се
лянина, що нас прийняв, була, правда, господарка, 
але чомусь-то по харчі він послідовно їздив до міста. 
Попросили його про підмогу і він погодився. Коли 
вже заготували ми стільки, що, здавалося, вистачить 
добра на довший час, господар обіцяв зберігати все, 
немов у магазинчику, на його обійсті. Минув тиж
день. «Богдан» і «Славко» вибралися на околицю 
Лідзбарка Вармінського, а ми з «Юрком» повернули
ся до родини Дацьків.

Недарма трудилися ми над призбируванням засо
бів прожитку, бо зима не послаблювала сили, а в ско
ваних страхом людей у коморах було порожньо. Коли 
по якомусь часі запас харчів, які ми принесли остан
нім разом, вичерпався, пішли ми з «Юрком» до нашо
го магазинчика по нову порцію. На місці пережили 
потрясіння. Господар, розвівши руки, прибитим голо
сом заявив, що з наших запасів нічого не лишилося. 
Як же воно так, нічого? З’їв хтось, вкрав, пограбував, 
власник садиби прогуляв, продав? Правда виявилася 
болісно простою.

Усе до тла зібравши, наші запаси понесли... наші 
друзі повстанці. Не було сумніву. Докладний госпо
дарів опис однозначно вказував, що безпощадний 
грабунок провели «Славко», «Богдан» та «Чорномо
рець». Ще хтось пильнував надворі, але селянин його 
добре не догледів, тому й описати не зміг. Називати
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це безпощадним грабунком -  мало. Це був учинок 
негідний не лише друга, але взагалі людини, а особ
ливо воїна, що у надзвичайних умовинах навіть 
воргові лишає шанс прожитку. А в саме таких обста
винах завдяки приятелям опинилися ми тепер. Без 
грошей при душі і без шансів на допомогу від заки
нутих сюди наших людей, -  які самі кожну скибку, 
найдрібнішу крихітку хліба призбирували, щоб першу 
зиму на чужині перебути, -  ми з «Юрком» могли лиш 
надіятися, що вистоїмо перед голодом. Кажуть, що 
у друга вода солодша від ворожого меду, а я ще гово
рю, що від неприятелсвої ненависти гіркіша прияте
лева негідність. Ніколи пізніше я не питав у цієї 
трійки, чому вони на такс наважилися. Не питав, бо 
честь, бо саме гідність не дозволяли.

Голод великий пан. Примушує людину до вчинків, 
на які у звичайну пору вона не спромоглася б. Отож 
удвох ми, гнані голодом, виходили в студінь, брели 
крізь заметілі та, незважаючи на тс, що на найближ
чій дорозі, за сусіднім деревом, за порогом котроїсь 
із хат може чекати остання для нас зустріч. За оцими 
порогами найчастіше знаходили ми громади, скла
дені з двох, трьох, а то й більшої кількости сімей. 
Зіщулені, повні боязні за завтрашній день, непевні 
того, чи залишать їх тут, чи везтимуть знову кудись. 
Бувало, ділилися вони з нами своїм убогим пайком, 
але діялося теж так, що з далеких доріг поверталися 
ми до Дацькового дому майже з нічим. Коли ми, 
до краю голодні, вдивлялися, як крізь замерзлі вікон
ні шибки скупо цідиться холодне світло, то млосно 
відчували, що з нас витікають останні краплі сили. 
І тоді знову перемагали безсилля, та знову, гнучись, 
брели у північно-східні крижані вітри. Чомусь-бо саме 
з цього напрямку вони тут найчастіше дули. Роз
добувши дещо, займали ми місце у хаті вигнанця 
з Вижлова. І здавалося інколи, що ми втрачаємо лік
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часу без певности, що було вчора, що буде завтра. 
А час цей тягнувся ще січнем, як ніколи довгим 
лютим та початком березня 48 року. Щойно тоді 
почали відступати морози, сніги ж -  важніти, м’якну
ти і пласт за пластом поволі сходити з пагорбів.

Коли провесінь запахла землею, легше стало. 
Ходили ми все далі й далі, у села на десятки кіло
метрів одне від одного віддалені. В дорозі та й при 
відпочинках усе частіше і подетальніше обговорюва
ли ми з «Юрком» маршрут до Німеччини в американ
ську зону. Мовно теж до нього готувалися. У мене 
звідкілясь-то була книжечка про перші кроки в ан
глійську мову. Вивчав я з неї вперто окремі слова, 
потім короткі речення. Наше рішення вважали ми 
невідкладним. І коли лиш з весною земля увіль
ниться від снігу і мерзлин, ми підемо. Тільки удвох 
виберемося. Врешті й день встановили. Знав про 
нього також наш господар Дацько. Година «нуль» 
мала вибити шостого квітня 1948 року. Звичайно, 
якщо все у гараздах буде.

Від Орнети до Мушини,
тобто з Прусії на Лемківщину

Квітень у свої перші дні увійшов сонцем. І хмари
ни, і просинь неба здавалися тепер навіть привітні, 
чистотою блакиті привабливі. Не довелося чекати 
тут шостого числа. У ніч з 2 на 3 квітня нам на неспо
діванку завітали провідник «Прірва», а з ним ніхто 
інший, як лиш «Чорноморець», «Богдан», «Славко» 
та «Сталевий». Привітавшись, провідник виразно 
і кожному зрозуміло заявив: «Ідемо всі разом. Зав
тра». Третього дня квітня ми були вже у дорозі.

На першому етапі до Німеччини вирішили ми 
крокувати цією ж дорогою, якою й пробивалися на 
Східну Прусію. Прямували отож на Пущу Курпйов-
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ську, Нарву, а далі аж на Володавщину. Протягом 
першої ночі не вийшли ми з Ольштинського воєвід- 
ства. Територія цієї нової адміністративної одиниці 
була широкою. Світанок зупинив нас у якомусь лісі. 
Неподалік нього на розлогі луги, що могли трак
туватися мов пасовища, люди виводили худобу. Не 
знаю, що ці корівки скубали, бо трава ще навіть добре 
не виглянула з-під землі, але, мабуть, у стайнях та 
стодолах було ще бідніше.

Череда просунулася близько нас. У перегукуваннях 
і розмовах пастухів ми без клопотів розрізняли 
окремі слова. Лунали й українські. Ті з нас, що були 
у цивільному, підійшли до громади. Може, й невели
ке, але все ж таки здивування викликала в нас присут
ність тут «Зенка» Василя Зброжика, -  недавнього 
співмандрівця з повстанських доріг. Мабуть, і не пита
ли ми, звідкіля він у цьому селі. Врешті-решт десь 
посеред своїх мусив примоститися. Про місце його 
перебування чув, запідозрюю, провідник «Прірва». 
А вже напевно знав про те, що батько Василя живе 
у Канаді, бо спитав хлопця, чи той не міг би продати 
йому трохи доларів. Не тямлю, на чому між ними 
стануло, однак знаю, що інформації, які передав нам 
«Зенко», вельми пригодилися нам у дальшій мандрів
ці. Ще тут на Прусії ми забезпечилися харчами. Почу
ли бо, що на Курп’ях, а особливо у пущанських оселях 
похмуро й бідно. Таким теж чином ми до мінімуму 
обмежували потребу заходити до тутешніх хат. 
Гроші, за які дещо ми купували, бралися, звичайно, не 
з моєї, ані теж «Юркової» кишені.

Було багато води, і земля під ногами вгиналася. 
Хоч тепер не мерзли ми, але йти через весняні роз
топи теж не було легко. Найсуттєвіше, однак, що ніхто 
небажаний не переступав нам шляху. Йшли форсо
вано. Тому й небагато днів сплинуло, як опинилися 
на Володавщині. Пішли по місцях зв’язку. Ніякого,
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навіть найменшого сліду. Ніхто нікого вже не шукав. 
На всяк випадок рушили ми ще на Холмщину: може, 
тут хтось, подібно до нас, кудись від хати у далеч зби
рався? Дарма, ні чутки. Зате десь у якомусь селі на 
окраїнах Савінського лісу налізли ми на засідку поль
ського війська. Чекали саме на нас? Сумніваюся. Піс
ля короткої перестрілки відійшли ми у напрямку 
Красниставу. Затрималися між Красниставом і Саві- 
ном: щоб перевести дух, перепочити та, головне, 
прийняти рішення про дальші кроки. Можна бо було 
постійно нишпорити по наших краях, шукаючи остан
нього тут українського духу, і можна було теж розпро
щатися з надією на будь-яку зустріч та відразу обрати 
курс на Словаччину, чи, пак, Чехословаччину, а далі 
шукати стежин до Німеччини. Навіть довго й не 
думали. Шанс зв’язатися тут з кимось був мінімаль
ний, а сенс такого зв’язку ще менший. Отож вибір був 
один: не гайнуючи часу, збираємося до американців. 
Провідник «Прірва» ще різко нагадував, ба, наказу
вав: «Не можете перед ніким і в жодній ситуації приз
наватися, куди йдемо». Доповнював, що краще мов
чати, ніж гальма душі звільнювати, щоб не прогово
ритися. Щиро кажучи, трохи дивно звучали ці слова, 
бо ж добре знав, що за кожним з нас довгі роки во
ювання.

Діяли з розмахом, стратегічно, визначаючи далекі 
цілі. Так нам гадалося. Годі бо по-іншому назвати 
віддалений на сотні кілометрів Новий Санч, який мав 
стати метою наступного етапу рейду. Далеко було до 
цих наших ще, бо на окраїнах Лемківщини, гір та 
польсько-чехословацького кордону. Не назву нині 
більшости місцевостей, які ми минали, тим паче, що 
лишалися вони найчастіше осторонь маршруту, який 
вів лісовими та бічними дорогами. Кожного дня ви
значали проміжні пункти. Вельми вадило те, що не 
було в нас військових мап-спеціялок, а користувалися
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ми загальнодоступними мапами та компасом. Вели
кий, багатолітній партизанський досвід, ходіння 
дебрами і глушшю борів були нам весь час у приго
ді, ми не блукали. Час від часу вступали до хат, що 
траплялися на шляху. Люди приймали нас радо: одні, 
мо’, тому, що за харч ми платили, інші тому, що ми 
були гістьми з дороги, то й грошей від нас не хотіли.

Уже в першу ніч нашої мандрівки у гори почав іти 
дощ: спочатку дрібний, з перервами, а в наступні дні 
дедалі рясніший, зливний, безугавний. Дощ немов по
ганяв нас. Ба, вважали його навіть корисним для нас, 
бо меншав ризик, що у зливу хтось хотітиме шукати 
за такими, як ми, мандрівцями, влаштовувати засідки 
на нас. І справді, шмат дороги ми здолали. Однак по 
сімох днях ми мали досить такої мандрівки. На нас 
не було не те що нитки, але жодного місця сухого. 
Понатиране рубцями одягу й чобіт тіло боліло, 
пекло. Ми мусили знайти пристань. Мусили дійти до 
якогось села, а там догледіти зручну хатину.

І додивилися. Польовою доріжкою дійшли ми до 
дому, який стояв на значній відстані від села. 
Зустріли нас мати і доня. Чомусь ніяково стало мені, 
коли котрийсь із нас, згідно з потребою хвилини, 
заявляв, що й ми, й вони вибору не маємо. Мусимо 
тут зупинитися, щоб просох наш одяг, наше взуття. 
Жінка дивилася на нас і мовчала. А ми ще дого
ворювали, що їм потрібно тільки тут, в обійсті бути 
і на село не йти. Лагідний погляд цієї матері визволяв 
моє зніяковіння. Вона не дивувалася. «Нам нічого 
йти до села, -  промовила, -  а й зі села ніхто в такий 
дощ сюди не прийде».

Минав день і другий. Уже й третій настав. Не хо
тілося, як же не хотілося виходити з цієї хати. Вже 
верхній і притілесний одяг висох, вже й чоботи від 
суші тужавіли, а мені якось від цього затишного 
тепла відходити не хотілося. А дощ усе не вгавав.
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Думав я, що, може, ще хоч тиждень... У третій день 
хмари розійшлися і сонце посміхнулося. Як кому...

І тоді господиня спекла хліб. Спекла тільки нам: 
на дорогу. Дякуючи -  усмішкою, жестом, словом, -  
вирушили ми в сторону гірських хребтів. Хлібини 
довго ще пахнули. Велика вода розлилася перед 
нами, коли наблизилися до Нового Санча. «Видно, 
повінь після зливних дощів. Гірські ріки вийшли 
з берегів, -  подумав я. Потім схаменувся: -  А може, 
це не повінь, а якесь велике озеро?» Інші теж не 
знали. Врешті-решт моя у Павелчі Ямничанка також 
уміла широко розливатися. Але чи аж так широко? 
Обминули ми воду та попрямували на південь. До 
польсько-чехословацької границі.

Містечко Мушина майже тулилося до кордону. 
А може, навпаки -  він наблизився до нього? Вступили 
ми у котрусь із хат, яка не встигла зміститися в об’ємі 
місцевости. Тутешні, глянувши на нас, без питання, 
спокійно та інформативно ствердили, що тут кожної 
ночі кордон переходять паскарі, контрабандисти, 
спекулянти, тобто у перекладі на новішу мову -  поза- 
нормативні представники малого бізнесу. Прикор
донники або їх не бачать, або ж не хочуть бачити. 
Скористалися ми цією інформацією.
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Верхами гір, полонинами, за словацьким Вагом

Ніч повнилася місячним сяйвом. І дорогу видно, 
і в тіні дерев можна приховатися. Гори не були мені 
страшні. Перейшли ми кордон, мов загороду на 
сусідському полі. Без клопотів, скажу, з цікавістю, 
а навіть із приємністю, добралися до прудкої річки 
Попрад, а далі її долиною до Попраду-міста. Словач
чина приворожувала. Очі наші ще ширше розплющи
лися, коли ми, станувши на схилі гори, побачили 
перед собою Ваг. Фантастична ріка. Пробивається, 
в’ється, шумливо, а інколи грайливими водоспадами 
біжить, раз розділяючи, в іншому місці немов єдна
ючи розлогими долинами горби високих і менших 
гір. Майже всю Словаччину обіймає, а вливається 
у Дунай. Хто не бачив, того жаль.

Із південного боку ріки Ваг схилами і ледь не вер
хами гір, інколи полонинами, долинами уздовж 
хребтів прямували ми на захід. Йшли завидна, навіть 
на більші шляхи просто з відкритих лісових стежин 
виходили. До часу. До пори, коли за котримсь із по
воротів догледіли військо цієї карпатської держави. 
Готувалося до засідки. Щастям спостерегли ми їх 
настільки вчасно, що встигли завернути. Коли б не
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встигли, живими, здається, не вийшли б. Таке бо 
траплялося вже де з ким із тих, хто йшов тудою перед 
нами. Розповідали про це люди звідси. Довелося 
тактику поміняти. Коли й виходили ми на якусь 
дорогу, відкриту поляну, лісову галявину чи просто 
в бік людських жител, то, ясна річ, не безпосередньо 
з лісових доріг. Обережність наповнювала нас упев
неністю.

Цілком упевнено почувався провідник «Прірва», 
бо десь посеред гір у глибині Словаччини сповістив 
нам про ідею, яка раптом визріла в його голові: далі 
підемо пропагандивним рейдом. Ну й дивіться, ми 
вже й не рятувалися, але й ідейну інформаційну про
паганду задумували сіяти. Задум виявився, однак, ма
лопридатним. Словацькі люди знали про нашу бо
ротьбу не лише багато, але й уміли про неї навіть 
у деталях розповідати. Звідкіля у них такс знання? 
Не питали ми, але ось чимало з них добрим словом 
згадувало перехід сотні «Громенка». Співчували вони 
нам і приймали нас із такою теплотою й щирістю, як 
колись наші люди на своїй землі. Раділи так, як хоча 
б отой пекар, що пригостив нас, а потім запросив 
до пекарні і кожному вручив по буханцеві свіженько
го хліба. Ні, там, де люди ділилися з нами хлібом, 
пропаганда не годилася.

Остерігали нас словаки, що за Моравою треба 
нам, дуже треба обачними бути. Стерегтися навіть 
цивільного населення. Чехи бо, як говорили, запеклі 
комуністи. І ми туди вирушили. У певному місці Ваг 
обоймою гостро завертає на південь. А нам на захід 
потрібно. Місце переходу ріки обрали ми на околицях 
Іляви -  невеликого містечка, а може й села. Пере
ступивши шосе Ілява-Лядце, дійшли до каналу, який, 
немов тятива, поєднував невелику дугу ріки. Саме на 
цій дузі через Ваг прокладено міст, який годилося 
нам тепер подолати. Спершу таки ми мусили пе-
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рейти сам канал. Пішли уздовж нього. При доріжці 
Ілява-Пруске знайшли місток на каналі та рушили по 
ньому. На певній відстані до мосту на ріці провід
ник «Прірва» звернувся до нас із ще одним наказом: 
«Коли б на мості нас пробували затримувати, старай
теся підійти до них якнайближче, а потім, відкривши 
сильний вогонь, ідемо вперед».

На мостову конструкцію не довелося, однак, сту
пити. Напроти нас стояли військовики з регуляр
ної армії. Не дозволили зробити ні кроку в їхній 
бік. Коли прозвучав наказ завертати, ми ще не чи
нили рішучих рухів. Ті напроти не лишали нам часу 
на роздуми. Заскреготіли замки у кулеметах. Ми по
волі, не панікуючи, завернули й почали відступати. 
Куди? Знову до містка на каналі, який нещодавно 
переступили. Провідник, немов сподіваючись, що мо
же нас тут чекати якась несподіванка, повторив свій 
останній наказ. І справді, ледь підійшли ми до по
рожньої кільканадцять хвилин тому мостової клад
ки, пролунало різке: «Биу!» Першим був я, за мною 
«Юрко», «Чорноморець» та «Славко». Кинулися ми 
в бік голосу. Не стріляли. Вартівник, добігши до сере
дини кладки, заголосив щось і через поручні стрибнув 
У воду.

Опинившись на тому боці, ми пристанули, озирну
лись. Ніхто не стріляв, ані не біг за нами. А пови
нен був бігти. Насамперед «Прірва», «Сталевий» та 
«Богдан». Почекали ще трішки, а потім рушили до 
місця, яке у вечорі визначили ми зустрічним пунктом 
на випадок, коли б нас розпорошили, коли б ми роз
губилися чи скоїлася б якась інша біда. Такі пункти ми 
встановлювали перед кожною дорогою. Три наступні 
дні ми тут чекали. Друзі не верталися. Чому? Відпо
віді не знали ми, але теж не сподівалися, що вони по
терпіли в якійсь облозі чи потрапили до рук військо
вої застави. Адже чули б ми гул стрільби. Годі далі, -
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ствердив я у третій день і рішуче заявив, що виру
шаємо в дорогу, до зони. Супротиву не почув, отож 
роз’єднання нашої групи стало наявним фактом.

Ми надто далеко увігналися на південь. Такий 
висновок вказав необхідність завернути і прямувати 
до місця, де вже ніяких каналів, ні зайвих містків не 
буде, а тільки сама ріка Ваг. Знайшли не лишень таке 
місце, але й причалений до берега човен. Немов че
кав на нас. Правда, вадила трохи колодка, що єднала 
транспортний засіб з набережною линвою, але це, 
звичайно, дрібна проблема. Ми її розбили. Річковий 
простір подолали тихо та досить швидко. Дякувати 
не мали кому. Прив’язали човен до найближчого над 
рікою деревця та обрали курс на Мюнхен.

Самовладність, макова знемога 
і чехів нестримність

Виведена на мапі пряма лінія вказувала, що най- 
коротший шлях до Баварії пролягав через Австрію, 
частково долиною Дунаю. І можна б за цією лінією 
прямувати, коли б не лихо, яке приховалося у двох 
деталях. Точніше: у необхідності два рази долати ав
стрійський кордон -  спершу з Чехією, потім з Німеч
чиною. Ведені досвідом із привітання на мості через 
зовсім ще не кордонної ріки Ваг, ми все ж таки ва
галися щодо слушности такого маршруту. Вирішили 
поки що Чехії не обминати і дороги не простувати.

Незабаром виявилося, що наші проблеми зводять
ся не лише до дороги. Отож, коли посеред нас не 
стало найстаршого рангом провідника «Прірви», 
у декого збракло теж почуття дисциплінованости. 
Примхи, а потім і норовистість почав інколи демон
стративно показувати «Чорноморець». Пресії його 
прикладу піддався теж «Славко». Ну й коїлася біда. 
Щораз частіше траплялися непорозуміння, словесні
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сутички. Ба, стануло навіть на тому, що вони ніколи 
не йшли зі мною та «Юрком» до хат, коли набли
жалася потреба поповнити харчові запаси. Обира
ли свою стежку, не кажучи нам, куди вона веде. 
Це вельми набридало, вводило не лише розбрат, але 
й побоювання, що одні на одних несвідомо наведемо 
небезпеку грізної пастки. Не раз рвався у мене тер
пець і я хотів розділитися з ними. Може, так і сталося 
б, коли б не «Юрко». Завжди ладнав розхитану атмос
феру, вводив злагоду у нервозні між мандрівцями 
стосунки.

Правду казати, у чеські хати ми надто часто не 
заходили. Пам’ятали про перестороги словаків. 
Погода теж нам сприяла, а земля була щедра на 
плоди. На полях картоплі вистачало, ярину збирали, 
до того ж для омасти солонину ще зі Словаччини нес
ли. Просто неба, на горбочках, посеред запаху ялиць 
та всілякого іншого дерев’я, у повітрі, яке гусло від 
гамору всього тут живого, оця невишукана їжа нам, 
молодим, надзвичайно смакувала. Інколи аж надто. 
Пам’ятаю ось, котрогось дня накопавши картопель, 
вирішили ми їх підготувати за спеціяльною рецеп
турою «Славка». Звабною рецептурою. Отож, коли 
картопля доварилася, «Славко» сипнув у неї маку та 
змішав з омастою. Смакувало вельми. їли з апети
том і досхочу. Ствердивши, що встанемо вдосвіта 
і підемо у великий ліс, прилягли до сну. А прокину
тися раненько перед усіма ми мусили, бо довкілля 
нічим нас не хоронило, не приховувало. Лиш непода
лік під кущем видніла невеличка печера. Пробудився 
я від якогось перегукування. Розплющивши очі, 
спершу побачив яскраве сонце. Стояло високо на 
небі. Потім догледів людей між отарою. Це вони, 
пастухи, галасливою поведінкою розбудили мене. 
Спробував я встати і... не зміг. Голова йшла обертом. 
Почувався немов до краю виснажений, ошелешений,
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немов до безсилля п’яний. Поновив спробу підняти
ся, а потім ще та ще пробував. Кожного разу повер
тався до горизонтальної позиції. Пам’ять була, але 
сила зовсім з мене вийшла. Розглянувся. Не було 
мені до сміху, коли дивився, як спроби моїх друзів 
стати на ноги завершуються таким же, як і мої, ефек
том. Долізли якось до печери під кущем. Молилися, 
щоб котромусь із пастухів не захотілося прийти сю
ди за потребою. Нас же могли полапати, мов п’яних 
мух. Просиділи ми щасливо до ночі. Це був перший 
і останній раз, коли я їв картоплю з маком.

З чеськими людьми час від часу все-таки треба бу
ло зустрічатися безпосередньо. За харчем заходили, 
задля його видозміни, бо ж молоді організми не лише 
картоплі чи моркви потребували. У всякому разі 
тільки вегетаріянцями годі нас називати. Перекону
валися ми при нагоді, як близько до правди були 
словаки: у Чехії комуністична пропаганда заподіяла 
неабияке спустошення у головах тутешніх людей. Во
ни в більшості готові були ставати на прю з кожним, 
хто перечив їхнім прокомуністичним інклінаціям. 
При перших зустрічах я пробував берегти своє право 
партнера у дискусії. Але коли побачив, з якою агре
сивністю мої співбесідники боронять своїх позицій 
чи намагаються вмовити в мене свої рації, я змов
чував при наступних спробах втягнути мене у клопіт
ливі теми. Так теж велися мої друзі. Справді, обереж
ність була тут нам головною засадою.

З кожним днем ми не лише розумово, але й майже 
фізично відчували щораз реальнішу близькість мети. 
І територія Чехії ставала менш гористою, і шлях зда
вався легшим. Коли на котромусь черговому кіло
метрі наш запас продуктів знову потребував попов
нення, запропонував я піти до фермера купити на
самперед хліба, а коли буде змога, то й ще, може, 
щось до хліба. Було б мені несподіванкою, коли б не
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почув чогось наперекір з боку котрогось з двох наших 
примхливих друзів. Цим разом «Славко» озвався: 
«Ми підемо туди, де ми хочемо, а ви йдіть, куди вам 
завгодно». Не перечив я. Звик. Перед тим, як розій
шлися, узгіднили за звичаєм умовний пункт зустрічі. 
«Чорноморець» і «Славко» подалися до сільської 
крамниці, я з «Юрком» до садиби фермера.

На території Чехії я ніколи не заходив до хати, яку 
ми обирали задля комерційних, і не тільки таких, 
відвідин. Зоставався на стійці, а в хату йшов «Юрко». 
Він був високий, дужий і вправний, а при цьому вель
ми лагідної вдачі і напрочуд швидко вмів встанов
лювати контакт з людьми, яких уперше бачив. Навіть 
коли б хтось і знайшов у собі відвагу станути йому 
проти, то здавався саме його вмінню лагідної перс- 
вазії. Я ставав завжди так, щоб бачити і «Юрка», 
і якомога всю ситуацію у приміщенні. Так, щоб 
у потребі швидко йти другові на підмогу. Тепер теж 
не було по-іншому.

У хаті догледів я трьох мужчин. Коли «Юрко» пе
реступив поріг, мені здалося, що вони хочуть кинути
ся на нього. Стрималися таки. Один вийшов надвір. 
Розглянувшись, покрокував у мій бік. Не реагував на 
наказ зупинитися і завернути. Коли приступив майже 
впритул, штовхнув я його у підборіддя цівкою деся- 
тизарядки. Завернув. Коли знову опинився в хаті, усі 
присутні тут присіли. Видно, сказав, що «Юрко» не 
сам. І в цю ж мить почулися постріли з автоматів. 
Лунали від села. Першим вибіг «Юрко», а за ним йо
го підопічні. Мужчини кинулися у втечу. Перестриб
нувши пліт, погналися в бік, звідкіля протріскотіли 
постріли.

У зустрічному пункті чекали ми удвох десь близько 
пів години. А потім побачили «Чорноморця». Біг без 
зброї і без шапки. Ми з «Юрком» прилягли у бойовій 
готовності. «Чорноморець», хапаючи слова, розпові
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дав, що скоїлося у крамниці. Не говорив про глупоту, 
але до помилки признавався. Отож у крамничне при
міщення вони, озброєні, увійшли обидва водночас. 
Ледь встигли ствердити, що людей тут багато, 
а вже почули, як численні руки стягають з них зброю. 
Не сумнівалися: за мить може відбутися самосуд, 
жертвами якого стане ніхто інший, а саме вони. Ви
рвалися. У дверях розминулися з кількома чоловіка
ми, які бігли, голосячи, що ці два -  не самі, а з якоюсь 
іще групою. Констернація, велике замішання, яке зня
лося і охопило в ці хвилини юрбу, дозволило їм від
далитись на кількадесят метрів. І тоді посипалася за 
ними серія з автомату. «Може, навіть з нашого?» -  за
кінчив якось жалісно «Чорноморець».

Ще година, мабуть, сплинула, коли калікувата по
стать появилася у перспективі околиці. Брела в наш 
бік. Озвалася домовленим сигналом. А потім додала: 
«Я поранений». Цього «Славко» вже не мусив гово
рити, це було видне. Спитав я, може, теж непотрібно, 
де його зброя. Відповів, мов покірний винуватець, 
що його роззброїли. Стягнули ми чобіт з його ноги, 
оглянули рану, очистили та перев’язали. Вже не кри
вавила. Рушили на шлях чимдуж, щоб якнайшвидше 
відбитися від місця, де, після сутички з юрбою, могли 
сподіватися погоні.

Австрія: крок від провалля

Найдовша з усіх доріг -  та, якої ще не знаємо. А нам 
ще так недавно здавалося, що до мети нашої мандрів
ки рукою подати. Тому й тепер кожен крок колодами 
помилок важнів. Зібравши усі сили, пройшли ми про
тягом ночі солідний шмат дороги. Сприяв терен, 
який знизив горби, та й «Славко», долаючи біль, на
магався не відпускати кроку. Бір, до якого ми дотяг
нулися, здавався безпечним. Високі дерева з розлоги
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ми кронами, молодняк на середньому рівні і густий 
чагарник -  вимріяне місце для тих, що хочуть при
ховатися.

Протягом дня «Славко» виготовив зручну пали
цю -  супутницю-помічницю собі в дорозі. Він і «Чор
номорець» мали теж час на те, щоб переосмислити 
засади своєї дотеперішньої поведінки. Видно, оце 
мислення закінчилося результативно, бо обидва вони 
стали смиреннішими, відкривали вуха на те, що до 
них мовиться, ба, не в усьому перечили, а точніше -  
в нічому не перечили. Дивно нам з «Юрком» якось 
стало. Але ми обидва теж більшу відповідальність 
відчували, бо лише у нас двох була тепер зброя. Жит
тя вчило єдности.

У «Славковій» нозі біль не затихав. Навпаки, 
з кожним днем марш ставав нашому другові дедалі 
складнішим, важчим. Годилося якнайшвидше дійти 
до місця, де була б медична допомога, і водночас ми 
не могли прискорювати ходи. «Славко» мусив терпі
ти. Котрогось дня від випадкової людини довідали
ся, що до кордону з Австрією ледь кілька кілометрів. 
«Славко» дивився на нас благально. «Чорноморець» 
і «Юрко» почали переконувати, що є сенс простува
ти, коротити дорогу, бо ймовірно, що в Австрії теж 
є американці, а серед них лікарі. Був я скептиком. 
Немов щось нашіптувало мені, що даремний це труд. 
Все ж таки надія на певен шанс швидкого порятунку 
«Славкові» перемогла сумніви.

Кордон переступили без клопотів. Не зволікаючи, 
зайшли до першої, яку побачили, австрійської хати. 
З-посеред нас «Славко» достатньо добре говорив по- 
німецьки. Розпитали, звичайно, про американців. 
У відповідь почули, що тут насамперед можна споді
ватися росіян. Господиня розповідала, що совіти 
дуже часто заглядають до австрійських домів. Нахо
дять австрійців несподівано, не питаючи про дозвіл.
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Дратує це, зрозуміло, місцевих людей, але про захист 
важко й думати. Виявилося теж, що ми не перші 
мандрівці здалеку. Такі, як ми, сюди вже не раз захо
дили й подібні питання ставили.

Невідоме «щось» нашептало мені таки правду. 
Ми, попросивши хліба, ще цієї ж ночі повернулися на 
територію Чехії. Жаль тільки було пораненого друга 
і втрачених годин. Давня це правда, що хто дорогу 
простує... Ніхто вже не перечив тому, що прямуємо 
тільки на захід, і тільки до чесько-німецької кордон
ної межі. Зводячи до мінімуму ризик, ішли ми тільки 
ночами.

Стіна лісу була за нашими плечима, перед нами -  
кордон. Так близько до мсти... Вирішили зупинитися 
на день і з-за дерев придивитися до звичаїв погра- 
ничників. їхні дії не були складними. Мали свою рит
міку й послідовність. У рівних відстанях часу, в озна
ченому і незмінному місці вояки прикордонної служ
би з гуркотом двигунів у мотоциклах із двох сторін 
наближалися одні до одних, приставали, обмінюва
лися інформаціями та роз’їжджалися. Вирішили ми 
скористатися німецькою прив’язаністю до порядку. 
Встановити часові проміжки між регулярними зу
стрічами прикордонників -  річ проста.

Коли тільки почало сутеніти, а вояки на мотоцик
лах роз’їхалися, ми переступили кордон і, перестриб
нувши потічок, що перегородив нам шлях, зупинили
ся біля підніжжя високого та зі стрімким схилом па
горба. Хапаючись кущиків, видряпалися на вершину. 
Глянули перед себе та вгору: і місяць, і зорі були 
у змові з нами. Ще тільки упевнились. Постукали 
у двері першої перед нами хати. На порозі станула 
жінка. «Славко», побажавши їй доброго вечора, спи
тав, чи напевно є ми в американській зоні. Жінка під
твердила. Подякували ми їй гарненько. Неподалік 
місцевости Ріпзіегаи був вечір 28 серпня 1948 року.
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Через три континенти, 
за три океани

Вже не вояк, а ще не цивіль, 
тобто перехідні розмови по-американському

Ніч минула на відпочинку в густому ліску. Хоч спо
кій гніздився вже у наших душах, та все ж таки чуйку 
ще тримали. А вранці захотілося нам елегантности. 
Зійшли до потоку. Милися, раділи свіжості, а той, хто 
голився, бурчав і заздрив мені, що такого чинити я не 
потребую.

Довівши себе до ладу, вирушили ми до німецької 
прикордонної застави. Німці зустріли нас без здиву
вання. Чемно попросили скласти зброю. Не менш 
чемно відповіли ми, що віддамо її лише американ
цям. Погодилися. Повідомили тільки, що на амери
канців доведеться почекати, але коли вони приїдуть, 
відразу отримають повідомлення про наше перебу
вання тут. Ну й гаразд.

Вістки про нашу появу напрочуд швидко розійшли
ся по всій околиці. Розійшлися, звичайно, серед нім
ців. Першим завітав до нас літній уже чоловік. Його 
лице світилося усмішкою. Представився як власник 
тартаку. Та не це нас здивувало, а його потреба ви
явити нам... вдячність. Отож коли згідно з вимога
ми конвенансу у відповідь на його слова згадали 
ми про свою військову приналежність до Української 
Повстанської Армії, він ствердив, що саме з цього
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приводу прийшов сюди. Про нашу формацію, бороть
бу знав багато.

-  Такі, як ви, врятували моєму синові життя, -  го
ворив. -  Син мій служив у Вермахті. Коли його части
ну розбили, він сам на чужій території, мабуть, 
загинув би. Але натрапив на вас, на ваших друзів -  
воїнів УПА. Вони роздобули йому цивільний одяг, 
перевели через різні пастки і допровадили до кор
дону, який і ви кільканадцять годин тому подолали. 
Він щасливо добився додому, до нас.

Старий німець розповідав про це з вдячністю, 
з глибокою пошаною до нас, зі сльозами радости на 
очах. Просив теж, щоб у ситуації, коли місцеві люди 
приноситимуть нам дещо у подарунку, ми не відмов
лялися. Бо чинитимуть вони це від щирого серця і ко
жен жест відмови буде їм дуже прикрим. Признаюся, 
з таким зустрічався я, та й мої друзі, вперше. Може 
тому, що звичайних німців я не так то й часто зустрі
чав. Востаннє, мабуть, давно-давно у Павслчі, де у зла
годі з українцями жила родина Менцелів.

Здавалося мені, що все проходить, мов фабула 
в якомусь фільмі-казці. Дослівно, лічені хвилини ми
нули від несподіваної зустрічі з власником тартаку, 
як до нас стали заходити зовсім чужі, але як же вод
ночас близькі нам люди. Несли різні подарунки, вже 
й не пригадую що, але, здається, переважав одяг. 
Однак не це було неймовірне, а грані між добром 
і злом, між ненавистю і любов’ю, між нехтуванням 
життям і його плеканням, між зневір’ям і надією. 
Ще не так давно у морозяну студінь, брудні й голодні 
шукали ми стежин до якоїсь рятівної мети, заглядали 
за кожне дерево, не знаючи, чи за котримсь не прихо
валася смерть, ще не забулися хвилини, в які ми почу
валися мов розбиті на черепки глечики і хапалися 
за останні нитки надії. І тепер: оці люди, оці дотики 
дружніх рук, поглядів, оці слова вдячности за щось,
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Один лише стрибок через потік: за мною зосталися і повстанські 
роки на рідній землі, і рейд від Прусії до Баварії. Від перших же 
днів у Німеччині ставали ми до знімків, як ось до цього (зліва): 
В. Савка «Стець», Володимир Тюн «Блудний» та Роман Байляк 
«Богу н».

подарунки... Не хотілося вірити. Тому й, може, якось 
інстинктивно тримав себе на поготові. З того, що за 
короткий час нанесли люди, вибрав я дещо з особис
тої білизни, дві пари шкарпеток, сорочку.

На американців чекали ми близько трьох годин. 
Приїхав один. Вказав місця у невеликій тереновій ма
шині. «А зброя?» -  спитав я. «Беріть зі собою» -  відпо
вів. Доїхали до місцевости Grafenau. Недалека дорога. 
Тут перед якимись будинками наш екіпаж розванта
жився. Віддали ми зброю. Призбиралося чимало 
американських вояків. «Славко» запитав про шанс лі
карської допомоги, бо він поранений і вельми тер
пить. Без зайвих питань повели його до шпиталю. 
І це було моє останнє зі «Славком» побачення. Вже 
ніколи пізніше наші дороги не зійшлися.

«Юрка», «Чорноморця» і мене посадили у джипа, 
завезли до готелю. Якийсь вояка повів нас до кімнат, 
кожного до окремої. Станув я у дверях і жахнувся: все 
тут таке чисте, біленьке, свіже. А я? Щойно тепер 
придивився до свойого одягу. Після доріг у горах
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і лісах, у болоті і в пилюці, у сльоту і під спекотним 
сонцем, просто -  в погоду й негоду він виглядав як 
тотальне заперечення чистоти. Мов великий винува
тець розвів я руки і глянув на вояку. Той посміхнувся 
та вийшов. За мить повернувся, несучи коробку DDT. 
Пояснив, як поводитися з препаратом і рукою вказав 
лазничку. Була тільки для мене, міг я нею користува
тися досхочу. Віддаляючись, американець ствердив, 
що за територію будинку віддалятися нам не вільно, 
та додав: «Ми ще побачимося». Різні є міри прием- 
ности. Ота під струменями води у готельній уми
вальні сягала меж розкоші. Свіжі й пахучі сходили 
ми до їдальні -  на сніданки, обіди, вечері. їда зда
валася цісарською. Чого ж більше вірному воїнові 
потрібно?

Ніколи я не довідався, як називали околицю, в якій 
стояв готель. Гадаю, що не лише, а навіть напевно не 
задля нашої вигоди примістили нас тут американці. 
Було їм так зручно, бо на місці, де й частина їх жила, 
могли вислухати нас, провести допитування. Ну й чи
нили так. Частина офіцерів все ж таки звідкілясь при
їздила. Привозили своїх перекладачів. Звичайно, пи
тали про все, що їх цікавило, не конче тільки зв’язане 
з нашими життєвими шляхами. Слово «допит», яке 
найчастіше звикли ми зв’язувати з жахом тортур і мук 
у совітських енкаведистських чи польських убсцьких 
катівнях, здавалося малопридатним для названия ха
рактеру наших зустрічей з американськими офіцера
ми. Часто були це розмови, а інколи й дискусії з пев- 
ною емоційною насиченістю.

На першу з таких розмов увели мене до просто
рого залу. На його стінах, куди не глянь, скрізь висіли 
великі і менші мапи. Одна з них охоплювала терито
рію Польщі. Актуальну територію, тобто з понімець- 
кими землями. Офіцер попросив мене максималь
но зосередитися, придивитися до мапи та детально
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Уже не вояк, а ще не мирна людина.
«Богунове» фото для перших у Німеч
чині документів.

провести лінію, що єднала б місцевості і місця, якими 
я йшов зі Східної Прусії аж до чехословацько-німець
кого кордону. Щось йому з цієї лінії вийшло для даль
ших міркувань, бо запитав мене, чи чув я про допомо
гу від ІІИЯКА.

-  Допомогу, яку ми у великих розмірах подаємо 
бідним, -  говорив.

Справді, чув я про цю міжнародну організацію, 
підтримувану головно американцями, створену зад
ля відбудови і допомоги найбільш потерпілим наро
дам. Її дарами користувалася також Польща. Знав 
я водночас, що наші люди у цій же Польщі ласкавістю 
ІЖІША не мали шансів скористатися: ні до виселен
ня, ані поки що на землі вигнання. Таке знав я, і таке 
чув під час моїх бойових мандрів чи останнього рей
ду. Поляки теж казали, що не всім з унрівських дарів 
дають. Тому й тепер щиро відповів я американцеві:

-  Щоб отримати з дарів ІЖІІКА поміч, мусово на
лежати до комуністичної партії, -  говорив я спокій
но. Реакція офіцера була мені абсолютно незрозу
мілою, дивною. Він спершу розгубився, потім його 
обличчя налилося пурпурою, і, врешті, він, немов до- 
гледівши в мені грізного ворога, вигукнув:

-  Це неправда! Ми таки шлемо бідним!
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-  Ви хочете, щоб я казав вам правду, чи неправ
ду? -  питав я надалі стримано, а мій обурений чимось 
американець заспокоювався.

-  Говори правду... Як думаєш, якою великою була 
УПА, скільки вояків Українська Повстанська Армія 
нараховувала? -  питав, а я збирав відомі мені числа, 
задумуючись при нагоді, чому він питає мене, коли 
інформаторів значно вищого, ніж мій, рангу в нього 
напевно чимало.

-  За визволення України з вікової неволі боровся 
весь народ... -  тягнув я слово за словом, сподіваючись 
швидкої реакції. І справді, не дав докінчити:

-  Я тебе не про це питав. Я питаю, скільки було 
вас активних зі зброєю в руках? -  викладав справу 
ясно, не лишаючи шансів на роздуми.

-  Так, як я орієнтуюся, УПА нараховувала від 50 
до 70 тисяч чоловік.

-  Чому ж тоді декотрі говорять про 250 тисяч?
-  Я кажу те, що я знаю, спираюся на свою орієн

тацію. На які підстави спираються інші, коли пода
ють такі, а не інші числа, мені невідомо, не збагну.

І так проблема за проблемою, питання за питан
ням вели з нами розмови американські офіцери. Вели 
протягом близько двох тижнів. Під час останнього 
переслухання підійшов до мене майор і поставив ще 
одне з дивних питань:

-  Ти знаєш, де Тернопіль?
Я хитнув головою, але, здається, він не звернув 

на це уваги, продовжив:
-  Мій тато народився у Тернополі, а я роджений 

уже в Америці... Сьогодні поїдете зі мною до табору 
біженців у місті Passau. Там живе багато біженців. 
Я залишу вас з людьми, котрих знаю. Побудете там 
кілька днів і по вас приїде майор Сулима. Ваша по
дорож оплачена, а також усе інше полагоджене саме 
з ним.
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Після приходу до Німеччини 
перед «Марком» С. Данівим 
(справа) та «Богуиом» пи
тання станули однакові, ви
рішували вони їх таки кожен 
зокрема, но-свосму.

Майор весь час розмовляв з нами по-українському. 
Щойно в дорозі до Пассау я з деяким здивуванням 
усвідомив мій теперішній статус: до мене вже не ста
вилися як до людини на військовій службі, а я ще не 
почувався цивільною особою. По повстанських роках 
я, зрілий мужчина, стояв перед дилемою: що далі?

Український острів на німецькому роздоріжжі

Барак, до якого нас увели, повнився людьми. Кож
ному з нас приділили ліжко, чи пак, до ліжок при
ділили нас. Харчувалися у збірній їдальні. Це було 
справді зборище біженців -  людей, що чекали. Чого, 
кого чекали? Ми -  напевно появи обіцяного нам офі
цера. Майор Сулима приїхав по трьох днях нашого 
перебування у Пассав. Коротко, змістовно і ясно 
заявив, що його завдання -  дотранспортувати нас до 
українського табору в місті Regensburg.

Адміністрація табору біженців уважала доцільним 
не відпустити нас у дорогу з порожніми руками. 
У кухні наділили кожного провіянтом -  кількома па-
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Скільки повстанських груп і доріг за ними, стільки й рейдів їхніх 
у Німеччину. Тих, що пробилися сюди у 1948 p., зупинив на мить 
фотокадр. Є серед них -  не тільки задля окраси -  жіноча постать 
Марії Ровенчук-Лабуньки «Ірини», с також автор цісї книжки.

куночками, в яких, як казали, не лише Brot і Butter 
були. А ще -  до поїзда підвезло нас табірне авто. На 
шляху виявилося, що майор, хоч важить слово, вміє 
говірким бути. Говірким, звичайно, по-українському, 
бо бесіду з нами вів тільки рідною мовою. Отож почу
ли ми дещо і про місце, куди прямуємо, тобто про 
табір Ganghofesiedlung, і про людей у ньому, і про те, 
що в Рсґензбурзі про нас уже чимало знають та чека
ють. Від залізничного двірця до місця призначення, 
виявилося, значна відстань. Під’їхало авто. Біля та
бірної брами, як годиться, вартівник, чи точніше -  
ключник. Зоставляючи нас при ньому, майор, немов 
зовсім непотрібно виправдуючись, сказав:

-  По вас зараз сюди прийдуть, а я поспішаю. Ме
не, бачте, чекає родина, -  і попрощався, як давній 
добрий знайомий. Саме таким -  ввічливим, розум
ним, добрим і вельми до нас прихильним -  вписався 
у мою пам’ять майор Сулима.

Не довго довелося чекати людей з табору. Підхо
дили, ведені цікавістю. Розпитували про краї, з яких
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Різдво Господнє на волі, але й на чужині. В Ульм у Святий Вечір 
за спільним столом зібралися воїни УПА: зліва сидять -  сотен
ний М. Та раба н «Туча», Ілля Соніин «Мак», В. Тюн «Блудний», 
сотенний Михайло Дуда «Громеико», Євген Пліхота «Чмирен- 
ко», М. Стасюк «Горак» та Іван Росіл «Юрко»,; у другому ряді 
зліва четвертий -  «Сьвірк», шостий -  «Прикуй» та останній 
в цьому ряді Роман Байляк «Богуй».

ми, про дороги, які нас сюди привели, про прізвища. 
Саме про прізвища, бо вони ставали дороговказами 
до родинних гнізд, зв’язків. Ось встиг я представити
ся, сказати, що село моє -  Павелче на Прикарпатті, 
на Станіславівщині, як по 15-20 хвилинах переді 
мною станув усміхнений молодик.

-  Іван Матіяш, також з Павелча, -  заявив, і не 
вгаваючи, говорив, що він тут живе поосібку, що коли 
моя воля, то можу в нього перепочити, заночувати, 
що взагалі, чим лиш могтиме, допоможе мені. Так 
ось вітав мене отой перший по роках бачений мій 
односельчанин. Зрештою, хто ж кого тут вітав? Раді
ли ми собі та й усе. Виявилося незабаром, що Іван не 
єдиний з Павелча табірник.

І дві години ще не сплинули, коли поздоровкався 
ще один із наших Іван -  Федишин. Звелось навіть до 
того, що ми один одному не такі то й далекі родичі. 
Правду кажучи, у 2-тисячному колись Павелчі хтось
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Шпиталь -  місце обстеження задля здоров’я і задля карантину. 
Установа зводила і медичну, і мілітарну українську силу. Тут зій
шлися: (сидять) Ілля Соніин «Мак» -  санітар, та медсестра Люд
мила, (стоять) медсестра Анна Бурій, Михайло Тигус «Богдан», 
медсестра Віра Марченко, Т. Галайко «Чорноморець», Роман 
Байляк «Боїун», Іван Росіл «Юрко».

із кимось далекими чи близькими зв’язками був спо
рідненим. Певнішим було признаватися до родинних 
коліґацій, ніж заперечувати їх. Отож мій родич Іван 
Федишин працював тепер у т.зв. вартівничій компа
нії. Довго ми гуторили про те, що було, а ще довше 
про те, що перед нами. Іванова перспектива здавала
ся складнішою. У нього за кордрном, в Україні, зоста
валися дружина та діти. Що чинитиме тепер? Верта
тися? Серце кличе, а розум інші вирішення підповідає.

-  Справді, кого слухати? -  говорив Іван. -  Послу
хав я громади. Докладніше: групою, тобто я, Антін 
Маланюк, Василь Матіяш, Остап Матіяш та Іван 
Матіяш уже добалакалися, домовилися. Виїжджаємо 
до Австралії. Цей континент називають країною май- 
бутности. Я впевнений, що коли доля щастя не пожа
ліє, то з Австралії я допоможу родині більше, ніж 
звідси, з Німеччини, -  тлумачив чи то собі, чи мені 
павелчанин Іван Федишин. Виразно вже не врахову
вав ще одного варіянту: повертатися все ж таки 
в Україну.

292



У пообідню пору попросили нас на медичний 
огляд. Повели у шпиталь. Лікарі, обстукавши мене 
докладно, а потім придивившись до моїх попухлих 
ніг, до мого пожовклого обличчя, вирішили залиши
ти мене в лікарні. Приблизно на два тижні. «Довго, -  
подумав я. -  Видно, задля обстеження, підсилення 
здоров’я та, мабуть, трохи задля карантину. Хочуть 
бути впевненими». Не нарікав я, однак, як і не нарі
кали друзі, котрим теж наказали скористатися лікар
няними вигодами.

Шпиталь виявився місцем, готовим приймати но
вих і нових мандрівців, людей як ми, з повстанських 
доріг, з рейдів. Усіх наступних вояків УПА, котрих 
сюди звозили задля медичного контролю, також 
затримували на тиждень-два. Гадаю, що коли б тоді 
хтось умудрився класти на папір записом усі ті роз
мови, що їх свіжа молодеча пам’ять глибоким зміс
том насичувала, то книги повстанських доль у всьому 
їх складному багатстві лежали б тепер відкритими 
перед народом, перед світом. Лежали б як дарунок 
правди про безмежну любов, про відданість до краю 
сутності Батьківщині, Україні. А скільки ж подібних 
розмов плило в інших тисячних місцях...

Зі шпиталю забрав мене пан Бігус. Кажу «забрав», 
бо й справді слово це найближче до суті події. Отож 
котрогось дня цей незнайомий мені тоді чоловік 
прийшов, присів біля мене і без зайвих словесних 
обгорток заявив:

-  Помешкання у мене невелике -  однокімнатне. 
В кімнаті сплю я, моя дружина та студентка Христя 
Шипайло. У кухні ви будете спати, вигідно, бо на 
польовому ліжку. До якогось часу будете з нами. 
Ходім...

І не питав я навіть, звідкіля у нього думка, щоб 
саме по мене до шпиталю зайти. Усміхаючись один 
до одного, пішли ми до дружини, до студентки і до
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вигідного польового ліжка в кухні. Ночував я у пан
ства Бігусів, а харчувався у табірній їдальні. Не міг 
надивуватися винахідливості кухарів, їхньому зусил
лю чинити меню розмаїтим. Тому-то на сніданок 
подавали вівсяні пластівці з картоплею, на обід -  
бараболю з вівсяними пластівцями та на вечерю -  
вівсяні пластівці з бульбою. Завдяки цьому життя 
плило в означеному ритмі та зі сподіваними реак
ціями споживачів страв з меню табірної кухні.

-  Ви не можете піти у світ без здобуття фаху, -  
повторював часто і навіть настирливо пан Бігус. Не 
тільки повторював, але й шукав вирішень дилеми. 
Якогось пообіддя, станувши на порозі хати, спитав, 
чи відомо мені, що відкриваються електротехнічні 
курси.

-  Так, чув про це, -  відповів я, -  але відомо теж, 
що за участь у них треба платити. Біда в тому, що 
грошей в мене немає. Подібно, як у більшості з нас.

-  Зробімо так: розвідайте, скільки з-посеред вас, 
вояків УПА, хотіло б піти на цей курс. Список прізвищ 
дайте мені, а я постараюся, щоб курси вам оплатили.

Німецька весна й українські дівчата. І такі ж гаги паї у Реіенз- 
бурзі 1949 року.



Список не був довгий. Лише троє недавніх пов
станців виявили бажання навчатися. Мій господар 
знайшов спонсорів. Платила організація «Гетьман
ців». Курси проходили під протекторатом Ukrainische 
Volksuniversität. Директором на них та водночас ви
кладачем був професор Олійниченко. Починали чис
ленні. Так численні, що воднораз не містилися в од
ному лекційному залі. З кожним днем, тижнем учнів
ський гурт меншав. Відходили насамперед ті, хто від
ставав від рівня математичного знання, якого потре
бували на курсових лекціях. Закінчив я вдало цикл 
теоретичних занять, пройшов практику та 18 березня 
1949 року отримав свідоцтво-диплом фахівця з елек
тротехніки. Документ цей, а зокрема знання, які я то
ді засвоїв, чимало разів ставали мені у пригоді. 
Завжди тоді згадував я слова пана Бігуса: «Ви не мо
жете піти у світ без фаху».

У цю ж пору в курсовій школі стався теж факт, 
може, не найсуттєвіший у моєму житті, все ж таки 
помітний. Записався я у члени Спілки Української 
Молоді. Справді, моя молодість була незаперечною, 
але бойове минуле чинило мене, подекуди, людиною 
з досвідом, який на цілі роки віддаляв мене від біль-



шости моїх ровесників із СУМ-у. Факт був таки фак
том.

Незаперечним стало теж те, що людей у таборі 
Ganghofesiedlung виразно поменшало. Був це головно 
наслідок американської пропаганди, спертої на за
охочування до покидання німецької землі та виїзду до 
Канади, Сполучених Штатів Америки, Австралії, 
Аргентини та інших заокеанських країн. Чимало осіб 
оцими агітаційними пропозиціями скористалося. 
Навколо мене побільшало житлового простору. Ба, 
трапилася нагода отримати власну кімнату. Скорис
тався я шансом вигоди. Подякувавши серцем і сло
вом панству Бігу сам за доброту, прихильність і кожну 
пораду, поніс я своє скромне майно у самостійний кут.

Перелазу шукай, «Зенона» минай

З Німеччини до України крута дорога. Справді, 
не так то й довга, як крута, вкрай небезпечна, наїжа
чена тисячними пастками. А все ж таки з Україною 
зв’язок, живий зв’язок з тими, котрі ще тримали 
пости, ще не здавалися, необхідно було берегти 
всякими способами. Те, яким мали бути оці способи, 
котрі з них найкращі, найбезпечніші, вирішували 
організаційні верхи, командування. Один зі спосо
бів враховував поетапність мандрівки: насамперед 
до Польщі, а звідси в Україну. Чому насамперед саме 
в Польщу? Воно само по собі здавалося зрозумілим: 
саме там постійно залишався «Зенон» -  командир 
окружної референтури СБ, тобто 28 Тактичного 
Відтинка УПА «Данилів». До нього, отож, мала бути 
послана перша з організованих провідниками ОУН 
зв’язкових груп.

Командиром групи призначили «Смирного» Ми
хайла Федака. Йшли з ним: «Богдан» Михайло Титус, 
що добре знав «Зенона» та одним з останніх пробив-
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Спілка Української Молоді нагадала мені, іцо за вояцьким ста
жем я комбатант, та за віком -  людина незаперечно молода. 
На сумівському таборі у Реґензбурзі були, як і я молоді, «Чура», 
«Бурлака», «Блудиий» (у першому ряді), «Василь», «Богун» 
і «Стець» (у другому).

ся рейдом на Захід, «Чабан» Григорій Кисілевський 
та «Пімста» Іван Смарж.

Про похід групи в колах воїнів УПА гомоніли. 
Може, не так уже й голосно, але гомоніли. І, по прав
ді, не був це гомін однозначний. Звичайно, не стави
лася під сумнів прикінцева ціль мандрівки. Загадкою, 
щораз більшою загадкою виростала постать окруж
ного шефа СБ. Признаюся, я теж довго міркував над 
загальною дилемою. Отож, коли перед відходом 
групи «Смирний» попросив мене відповісти на трохи 
призбираних ним питань, я, можна сказати, був го
товий до цієї розмови. Говорив у подробицях про 
кожне моє спостереження, про поведінку «Зенона» 
під час окремих акцій, боїв, що тепер пам’ять прикли
кала їх під гаслами Мірче, Верешин, Угринівський ліс, 
Варяж, Долгобичів, Угринів, Старе Село, Річиця... 
Інформаціями ділився я з другом щиро.

Пригадував пору, коли, будучи підкомандним 
«Зенона», почув від районового референта СБ «Вла- 
дима», що він надрайоновому провідникові не дові-
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Коли тисячами гинув український народ, коли поляки і собі 
«остаточно вирішили українську проблему в Польщі», а західні 
президенти, приймаючи совітські ордени, вдавали, що не знають 
про московський терор, у невеличкому німецькому місті Ульм 
проходили українські нротикомуністичиі маніфестації. Рік 
1949-й. Ііранор несе Степан ІІІульган, ліворуч нього -  «Стець», 
праворуч -  «Богун», за ними колона Спілки Української Молоді.

ряє. Моє здивування було, якщо можна так сказати, 
комлектне. «Чому?» -  питав я «Владима». «Прийде 
час, і ми про це поговоримо», -  звучала відповідь. 
«Владима» я шанував і обдаровував повним довір’ям. 
Тому й від цієї розмови моє ставлення до «Зенона» 
повнилося насторогою. В його присутності я пово
дився стримано, з дистанцією. До цього додавалися 
теж чутки, а по суті декому з нас було відомо, що 
окружний час від часу їздить до Варшави. Одні сприй
мали це зі спокоєм та згідно з засадою: мабуть, воно 
так і має бути, бо зверхникам видніше. Багатьох, од
нак, цей факт інтригував і насторожував, спонуку
вав до запідозри. На обіцяну «Владимом» розмо
ву ще, видно, слушний час не прийшов, але про цю 
ж біду гуторив я тепер зі «Смирним». Він же виру
шав саме до «Зенона». З кожним моїм ретроспек
тивним словом, висновком я дедалі ясніше впев
нявся, що «Зенон» -  хитрий лис, особа неймовірно 
небезпечна.
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Троїцьке торжество, Зелені Свята, як і всюди, де українці, так 
теж у Реіензбурзі дали привід згадати тих, хто відійшов. Наси
пали тут курган-могилу ноляглим борцям за волю України, по
молилися за них. 12 червня 1949 року ще не знали, що моляться 
також за «Зенонові» жертви.

Послухавши, порадившись, «Смирний» залишив 
у мене всі свої документи, папери. Просив зберегти їх 
до його повернення. Попрощалися, група відійшла.

Не більше ніж два дні минули, як зовсім випадково 
зустрів я «Чабана». Його око під бандажем могло вка
зувати, що група потрапила у якусь засідку. Річ вияви
лася простішою: під час переходу німецько-чеського 
кордону той, хто попереджав «Чабана», притримався 
гілляки, а потім пустив її. Галузки сікли по лиці, 
пошкодили «Чабанове» око. Довелося повертатися 
для лікування. Звичайно, він прийшов до здоров’я і до 
Польщі пішов з котроюсь із наступних груп32.

32 Краще б не йшов. У цьому бо поході доля теж не виявила 
до «Чабана» ласкавости. Його десь на шляху схопили, 
заарештували, судили і вивезли в Сибір. З вічних мерзлот 
по роках повернувся до Польщі. Казатимуть, що жінка, 
з якою повінчався, була йому найвірнішим другом. Була, 
бо вони обоє уже по той бік смуги туземного життя. Це, 
однак, поки що було невіданою нам перспективою.
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«Смирного» побачив я по довгих днях. Чи виконав 
завдання? Чи зустрівся з «Зеноном»? Про це й роз
мовляли ми, присівши здаля від сторонніх вух та очей.

-  З «Зеноном» я зовсім не побачився, -  розпові
дав. -  Він запропонував мені зустріч у Варшаві. Та ж 
я не божевільний. Відповів йому теж пропозицією: 
зустріньмося у лісі. Ніякої реакції. Я пробував пові
домляти його ще й ще раз. Постійно ніякого відго
мону. Я впевнений у тому, що мою пошту він отри
мував.

Бесідували ми ще довго. Я був переконаний, що 
«Смирний» перехитрив «Зенона». Завдяки цьому 
залишився в живих. Чому «Зенон» не приїхав на міс
це зустрічі у лісі? Можна лишень здогадуватися і ніко
ли не бути впевненим. Мені якось найбільш близь
ким до правди є здогад, що він просто побоявся си
туації. Не хотів виставляти на ризик життя. Може, 
думав про засідку, пастку? «Смирний» з полегшею 
взяв від мене свої документи. Ми вже назавжди стали 
приятелями.

Наприкінці 1949 року табір у Реґснзбурзі ліквіду
вали. Людей з нього перевезли і розмістили у Sadan- 
Kaserne в місті Ulm. Не жалкував я. Почав тут працю, 
а приймав мене до неї Мирослав Бігус. Професійні 
обов’язки зв’язали мене тепер з Суспільною Опікою. 
Нікуди правду діти, звикав я до цивільного життя.

Тим часом з мережива доріг знову одна особливо 
почала виділятися. Значно наблизили її до мене два 
листи, а по суті запрошення. Надійшли з Америки: 
одне від пана Володимира Вороха, друге від пана 
Барана з New Jersey. Не зволікав я довго з рішенням. 
Скористався можливістю вибору і відгукнувся на 
запрошення з Нью-Джерсі. Заповнив і склав необхідні 
папери у відповідній комісії. Англійською мовою ово
лодів я вже тоді настільки, що писав і розмовляв нею 
досить вільно. Ну й комісія завізвала мене -  насампе-
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Українських дюдей у перехідних таборах усе меншало. Виру
шали за велику воду, за океан. Оті, що на знімку, збираються 
з РеГензбуріа до Канади та США.

ред на медичний огляд. Лікарі ствердили, що в моєму 
організмі все в гараздах. Комісія не приховувала вдо
волення. Хтось із її грона спитав: «Чи коли б вас 
покликали служити в американському війську, ви по
дали б на такс згоду?» Здається, я й не думав довго, 
відповідь вийшла якось експромтом: «Якщо покли
чуть -  піду». Комісія знову посміхнулася, а той, хто 
питав, подав мені руку, побажав щастя і запропонував 
готуватися в дорогу: через Велику Воду на великому 
кораблі до Америки.

Між Європою і Нью-Йорком

Не відразу ж на вільних крилах у далекі світи доз
волили податися. Зрештою, і самі крила не такими 
вже й вільними були. В’язала їх туга, невгасима туга 
за тими, хто зоставався у матірному краю, за бать
ками, рідними, за тим усім, чим я протягом раніших 
та останніх років жив. У мої 24 літа я постійно не
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вертався, а на тисячі кілометрів віддалявся від тієї 
землі, за волю якої ми віддавали себе повністю, ги
нули, щоб вона могла жити, від України. О, пара
доксе, виглядало, що є логіка у думці: щоб жити для 
Батьківщини, треба від неї віддалитися.

Ті, в кого з нас були вже оформлені документи, 
з Ульму поїхали до Амбсрґу. Кажу про «нас», бо, ясна 
річ, не лише я один у простір американської свободи 
виряджався. За чим до цього Амбсрґу ще по дорозі 
казали вступити? Не за чим, а до кого: до ще однієї 
комісії, також високої. Скрупульозність американців 
ані не дивувала, ані не захоплювала. А далі все вже 
гладко прокладалося: дорога до порту Bremerha
ven, стежка, поміст і східці на палубу корабля USNS 
Gen. R.M. Blatchford. Щойно між бортами стало 
тяжко.

Коли підійняли якір і величезне судно почало від
чалювати, щось стиснуло за горлянку. Туга у серці 
вже не горіла, вона палахкотіла. Чого було так жаль? 
Бодай не питати... Всього. І того, що берег Європи 
чимраз далі від мене і невідомо, чи ще колись його 
побачу, і того, що за мерехтливою сльозою -  все 
рідне. І жаль кожного сліду -  на пройдених дорогах 
і бездоріжжях, над глибокими проваллями і серед 
трав у росах, на вологих плавнях і між гранями, 
гострими розколинами гір... І неба, і сонця, і туманів 
жаль... Бодай не питати.

Згадалося в цю мить те, що я чув і читав про 
Січових Стрільців та воїнів УГА, котрі вирушали 
в Америку, Австралію, в інші краї. їхня туга не була 
менешою за мою. Не меншим був їхній біль, коли по
тім слухали фальшиве Пілсудського «Panowie, ja was 
przepraszam». За що просив пробачення польський 
комендант? За десятки тисяч замордованих, голодом 
заморених, заразами замучених, вапном у могильних 
долах погашених українських воїнів, що їх поляки
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загнали у табори інтернованих, у табори смерти. 
Тих українських воїнів, що під проводом Симона 
Петлюри рятували Польщу від більшовицької пове
ні, чинили «Cud nad Wislq». Яка доля судилася моїм 
друзям-повстанцям, котрі залишилися тепер у Поль
щі, в совітській імперії, я ще до кінця не знав, але мій 
біль не був меншим, ніж отой січовиків. І ось, як воно 
сотні разів уже бувало, так і тепер мій жаль, мої 
сумніви, моя туга вливалися у пісню, звучали в моїй 
душі словами:

Прощай, прощай, напнулися мотори 
І шлеться в даль тужливий моря спів,
Де, може, назавжди зникає берег милий 
У кучерявій піні буревіїв.
Над ним чайки білокрилі в’ються,
Лопотить прапор, гуля морська вода.
Задумано там спершись на поруччя,
Стоїть зажурений воїн УПА.
Це він в краю програв останній бій,
Мандрує в світ крізь моря буревій.
Не назавжди, ми вернемося знов.
Прощай, прощай, десь там в огні 
Палаючий мій край!

Над нами стояв, здається, останніми своїми дня
ми лютий, а може, першими днями березень 1950 
року.

Корабель повнився різномовним народом. Були 
серед нього також три воїни УПА: «Скала» д-р Бог
дан Гук, «Прикуй» та «Богун». Усіх нас, незалежно від 
національности, уже першого дня взяла в свої обійми 
морська хвороба. Хто не зазнав її, нехай не жаліє. 
Терпіли як хто: одні вельми, інші менше. Я майже 
зовсім і дуже коротко. Кожен, хто не хворів, а до того 
ж був молодим, ставав перед лицем офіцера. Кот
рим, другим чи третім на кораблі він був, не знаю. 
Наші прізвища зачитував за алфавітною черговістю.
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Серед початкових, бо на «Б», знайшлося моє родове. 
А потім спитав, чи котрийсь із нас, викликаних, уміє 
хоч трохи говорити по-англійському. Хоч трохи то 
я вмів, тому й підняв руку. Офіцерова рука, нато
мість, вказала мені місце, куди я мав відійти. Ще 
мить-дві -  і він почав зі мною розмову питання
ми про ім’я і прізвище та про те, чи знаю, куди їду. 
Спершу глянув я на нього здивовано, а потім зрозу
мів, що йдеться не про мою кмітливість, а про пере
вірку моїх запасів англійської лексики. Відповідав, 
як умів. Зрозумів мене без клопотів. Тоді попросив 
ще чотирьох молодиків. Знання мови від них уже не 
вимагав. Вистачило, що я їх розумів. За національніс
тю були вони поляками і литовцями, які вміли гово
рити по-російському. А взагалі, штатним переклада
чем на кораблі був інженер Петро Голіят.

Офіцер кликав нас не дарма, а до праці. Не скажу, 
що ми були перевантажені роботою. Годі теж на
звати її складною. Зводилася вона до того, що кожно
го дня збирали ми у тих, що працювали на кухні, 
забруднений, обшморганий за роботою одяг, склада
ли його гарненько та заносили туди, куди занести

Прощай, прощай, десь гам в огні мій краю. Тоді на кораблі до 
Америки я не знав, скільки доріг ще пройду, скільки років спли
ве, коли знову повернуся до Нього, до Краю мого.



годилося. Кукові та кухарчукам вручали ми одяг 
чистий. Не отримували його ті, котрі не віддали заб
рудненого, ну, хіба що принесли записку чи посвідку 
від офіцера -  шефа кухні. А офіцером був, пам’ятаю 
добре, Pedro R. Penalver. Запам’ятався, мабуть, і тому, 
що його найменування при відповідній вимові риму
валося.

Радів я цим простим заняттям до кінця рейсу. 
Радів, бо трохи коротили вони мені порожній час. 
Трохи, бо лишалося його ще чимало, також на роз
мови. Найохочіше вів я їх із д-ром Гуком «Скалою». 
З цією гарною людиною гуторили ми годинами. Такі 
бесіди були мені потрібні, може, тому, що наші 
погляди сходилися, доповнювалися, а може, тому, 
що розмова з розумною людиною збагачує. Зрештою, 
кожна зустріч тут могла бути цікавою.

У погідний четвертий день квітня 1950 року перед 
нами спершу майоріло обрисами, а потім росло на 
очах потугою будівель місто, якого поглядом не 
охопити. Наш корабель наближався до Нью-Йорка. 
Поки ступив я на трап у пристані нью-йоркського 
порту, офіцер Pedro R. Penalver написав вельми при
хильну мені довідку про мою працю, а при ній таку 
ж рекомендацію. На мої американські початки дуже 
пригодилася. Головне, була американською.

У портовій митниці, хоч не певен я, чи саме мит
ницею годилося б це приміщення називати, чергове 
обстеження і перевірка. Не дивно, народ же з корабля 
зійшов розмаїтий, хоч уже перед багатьма комісіями 
ставав. Попросили врешті й мене. Поклав я перед 
митним чиновником солідних розмірів валізу та від
крив її. Глянув чиновник і побачив у ній малу валі
зочку. Здивувався. Казав розкрити й оцю малу. Знову 
глянув, нахилився і побачив у ній: одну пару приті- 
лесної білизни, одну сорочку і дві пари шкарпеток -  
усе моє майно. Знову здивувався, а потім прикликав
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Був рік 1950-й, коли недавній 
повстанець «Богуй» з кора
бельної палуби вперше глянув 
на Америку.

свого колегу, тицьнув пальцем у мій багаж і вони 
обидва почали сміятися. Ні, це не був сміх, це був 
регіт. Я стояв непорушно, беріг серйозність. А потім, 
коли вони заспокоїлися, перший з урядовців ствер
див: «Здавалося, усе я тут уже бачив, але чогось тако
го не сподівався». Подав мені руку, побажав щастя 
і вказав вільну дорогу.

Від швейної машини, від цукру...
Вростання в Америку

Перед портовим будинком людей не багато. Роз
глянувся я, пішов в один і в другий бік. Пана Барана 
й ні сліду. Вирішив чекати, бо так по суті ніщо інше 
на думку мені не спадало. Плили хвилини. В котрусь 
мить у людському гурті догледів я пана Володимира 
Вороха. Й сам здивувався, чому досі я не розпізнав 
добре знайомого мені обличчя. Знайомого з Німеч
чини, з Реґензбурґа. Рушили ми на зустріч один одно
му. Привіталися і я трохи роздратованим голосом 
попросив про пораду, а, точніше, про допомогу в з’я
суванні незрозумілої мені ситуації: приїхав я за афі- 
давитом пана Барана, а його ніде не видно. Щось

306



У перші дні на заокеанській 
землі до знімка присіли друзі 
ще з Дивізії Михайло Чіп (злі
ва), Роман Байляк, а приста
нули Михайло Білейчук та 
Іван Плісак.

недобре сталося? Пан Ворох заспокоював мене. 
Говорив, що мій випадок не єдиний, що тут так буває: 
той, до кого хтось приїжджає, з якихось приводів 
не показується, не приходить зустрічати. Що ж тоді 
чинити?

-  Не турбуйтесь, -  пояснював мій співрозмов
ник, -  Головне те, що ви тут уже є, і я впевнений, що 
в Америці ви дасте собі раду.

Майдан став майже порожнім. Порожніла й моя 
надія на появу пана Барана.

-  Тут уже немає чого й кого чекати. По вас ніхто 
вже не прийде. Забираю вас до себе, -  слова пана Во
роха звучали як миле запрошення.

Коли переступили ми поріг привітної хати, а гос
подиня прийняла мене з ввічливою усмішкою, я був 
упевнений, що пан Ворох, ідучи до порту, враховував 
можливість зустрічі зі мною. Міг я тепер бути тільки 
вдячним панству Ворохам за клопотання моєю 
особою. Клопотання тим складніше, що хата, в якій 
вони жили з двійкою дітей -  Любцем та Зіркою -
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Кожна нова хвиля емігрантів поповнювала також ряди укра
їнських організацій у США. Молода сила вливалася теж у нью- 
йокський СУМА (на знімку серед сумівців перший зліва в остан
ньому ряді автор книжки), талантом збагатила художні гурт
ки, як ось ( на знімку нобіч) музичний гурток осередка СУМА 
ім. ген. Тараса Чупринки (третій зліва у другому ряді сумівець 
Роман Байляк).

була справді скромною, тіснуватою. За оцю скром
ність господар, зовсім непотрібно, перепрошував ме
не. Я зніяковіло дякував, а він продовжував, що у най
ближчу неділю мої справи повинні набути ясности 
та відповідного ритму полагоджень. Чому саме в не
ділю? А тому, що у воскресний день підемо на 
7-му вулицю до церкви Святого Юра, а там побачимо 
весь той український Реґснзбурґ, що опинився в Нью- 
Йорку.

Як сказалося, так і сталося. У церкві -  майже всі 
знайомі. Після Божественної Літургії люди приста
вали, признавалися, віталися. Домовився я не лише 
у справі помешкання, але також праці. У недалекій 
крамниці пана Сурмача отримав вельми потрібні та 
практичні поради, як вестися, щоб тут не пропасти. 
Минув тиждень, і я дякував панству Ворохам за їхню 
надзвичайну доброту до мене. Зрештою, ділилися 
нею щедро не лише зі мною, але з багатьма-багатьма 
тими, хто потребував допомоги. А як же гарно дітей 
своїх виховували...
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Отож перемістився я на окреме помешкання і пі
шов до праці. Укладалася вона в певен видозмінний 
і часовий цикл. Першу працю в Нью-Йорку допоміг 
мені знайти добрий знайомий з Німеччини Іван 
Плісак. У фабриці компанії «Singer», що виробляла 
швейні машини та настінні годинники, поставили 
мене при транспортерній стрічці, в яку годилося 
вкладати голку за голкою і перевіряти, чи задоволь
няють вони всі вимоги встановлених норм. Призна
юся, не встигав я за швидкістю стрічки, за темпами 
окремих чинностей. По двох тижнях поміняв працю. 
Нову знайшов на залізниці. Була краще оплачуваною, 
але теж значно важчою, виснажливою. Сил мені інко
ли не вистачало. Минув наступний неповен місяць, 
і я скористався нагодою праці у ливарні, де відливали 
металеві радіятори для отеплювання приміщень. 
Платили не гірше ніж на залізниці. Уже по кількох 
тижнях переконався я, що мій організм не витримає 
довго при здоров’ї у таких постійно високих тем
пературах та задусі. Витримав два місяці, по яких 
розпочав я роботу на меблевій фабриці. Не була 
легкою, але звикав я до неї. Коли минало півроку 
спеціялізації у новій для мене професії, довідався 
я про можливість переходу до праці у цукроварні. 
Вирішальною при моєму виборі була, здається, ви-
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Інтеграції громади сприяли й спільні заходи, хоча б шахові тур
ніри.

сота платні. У цукроварню «Domino Sugar» прийняли 
мене без застережень. Спливали дні й місяці, і на
дійшов травень 1952 року, коли котрогось дня отри
мав я повідомлення, що відкрило ще один розділ 
мого життя.

Поки цей день настав, я у вільні від солодкої робо
ти години посилено вивчав англійську мову. Не сам, 
а в організованій групі. На початку було нас 16 осіб. 
Викладав таємниці предмету і навчав, -  звичайно, 
за оплатою, -  професор Петришин. Знав знаменито, 
а не була це тільки моя думка, і українську, й ан
глійську мови. Той, хто послідовно ходив на його 
лекції та виконував завдання, безсумнівно вивчив 
англійську краще, ніж ті, що за цей час навчалися 
її в американській школі. А дисципліну тримав про
фесор велику, і вимогливий був вельми. Тих, котрі 
не хотіли вчитися, звичайнісінько увільнив зовсім 
від приємности ходіння на заняття. Отож закінчило 
курс лиш десятеро нас. Після викладів професо
ра Петришина ми, його вдячні учні, вільно користу
валися мовою держави, в якій жили і громадянами 
якої ставали.
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День лояльності! в Нью-Йорку завжди чисіїеішо гуртував дав
ніх і недавніх тут українців.

А громадянство -  цс не лише привілеї, але й обо
в’язки. Різними вони бувають. На обов’язки саме по
силалися автори того повідомлення, яке отримав 
я в травні. Кликали мене до американського війська. 
Відмовлятися й не думав. Протягом років до військо
вого однострою й звичаю я звик. Я був просто во
їном. 2 червня 1952 року я наново почав військову 
службу, цим разом у формаціях Армії Сполучених 
Штатів Америки. Мундир лежав пристойно.

Поки ще вирушив у призначену мені частину, 
пішов до церкви. Перед входом у храм абсолютно 
несподівано для себе побачив я особу, що особливою 
силою нагадала мій воєнний шлях. Переді мною 
стояв Михайло Чіп. Отой Михайло, що у зеніті весни 
1944 року вирішив не переходити з нами з Дивізії 
в УПА. Вісім років сплинуло від пори, коли востаннє 
бачилися. Не було сумніву, змужніли ми. Не міг я не 
повернутися до цієї давньої години мовчазного про
щання. Отож питав Михайла про реакцію німець
кого чотового Польнера на наш відхід майже цілим 
роєм. Приятель усміхнувся, кажучи, що усміхався 
також німець, коли помітив нашу відсутність. Тим,
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хто лишився при ньому, говорив чи, може, поясню
вав: «Я знав і був переконаний, що Роман відійде від 
нас, не покине України. Я тільки дивувався, що він 
так довго це відкладав».

US Army

Fort Boulevard West Verginia призначено на місце 
групування воїнів травнево-червневого набору. Кажу 
про воїнів, а не про новобранців, бо за значною час
тиною зібраних у форті людей були різного виміру 
воєнні шляхи. Незважаючи все ж на вояцький досвід, 
перед усіма поставили однакове завдання: пройти пі
хотинський вишкіл.

Розмістили нас у бараках. Той, куди я потрапив, 
заповнили два рої. Ймовірно, з уваги на мій дотепе
рішній досвід визначили мене старшим бараку. Не бу
ло це єдине призначення. Отож на мою долю випала 
теж функція ройового, докладніше -  командира 
першого рою нашої чоти. Командирами чот назна
чалися сержанти. Самі вишкільні завдання, порів
няно з тим, що я пройшов у Дивізії, а опісля протя
гом п’яти років в Українській Повстанській Армії, 
здавалися мені буденними робочими обов’язками. 
Панувала така дисципліна, як у кожній менш чи більш 
регулярній армії. Зате харчування, одяг, чистота, ме
дична опіка... Були вони такі, як у жодній іншій армії 
світу. По літах ходіння лісами здавалися мені десь 
просто з мрій у дійсність зведеними.

Ледь два тижні армійної служби минули, коли 
зверхня військова сила провела по бараках інспекцію. 
Перевіряли все, що було на вояцькому оснащенні: 
зброю, ліжко, мундири, білизну та інше наділене 
майно. Того, що займав верхнє наді мною ліжко, а та
кож мене інспекційні послали до сотенного. «Вид
но, щось не так...» -  думав я. Ба, вельми помилявся.
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Вояцької дороги продовження.
Тепер в US Army.

Нас не тільки похвалили, але й сотенний придумав 
нам нагороду: за зразкове утримування ладу -  три 
дні для нашої лиш диспозиції поза фортом. Чомусь 
я дуже зрадів.

Над Нью-Йорком нависла неймовірна спека. Хви
лі задушливого повітря спливали на вулиці, втиска
лися у кожну щілинку. Злиті потом люди тікали від 
пекучого проміння, ховалися під покрівлями, хли
паючи устами, питали про air-conditioning, тобто 
шукали хоч трішки прохолоди. Знайомих все ж таки 
я віднайшов. Серед розмаїття інформацій була й та
ка, що десь побіч мене цей самий вишкіл проходив 
мій давній друг Микола Ходоба. Не встиг я, однак, 
на довгу розмову з ним. Коли бо повернувся у та
бір, групу Миколи саме кудись переміщали. Ми зо
ставалися.

Три місяці тривав ще наш піхотинський вишкіл. 
Його звершенням став селективний, сказати б, відбір
ний екзамен із чотирьох предметів: фізики, алгебри, 
геометрії і тригонометрії. А чому, кажу, відбірний? 
Бо тих, хто склав іспит, приділили до інженерних
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частин, інших повезли на нове місце дислокації. Три 
місяці тривав ще наш вишкіл в інженерно-будівель
ному ремеслі. Привчалися ми, як будувати мости, 
летовища, ставити будинки, прокладати дороги та як 
оці ж мости, летовища, дороги, будинки та всяке інше 
заміновувати. Ось і парадокси вояцької служби... 
А потім кожен з нас отримав 20 днів вакацій.

Ближче до України, тобто на островах Японії

Нове місце концентрації наших нещодавно вишко
лених сил визначили на околицях San Francisco. Для 
нікого з-посеред нас не було таємницею, що зібрані 
у цьому перехідному таборі частини посилаються, 
в головному, на Далекий Схід. Якось бадьоріше на 
душі стало, коли зустрів я тут ще одного українця, 
Романа Федорова. Недовго чекали вирішальної по
ри. Викликали, як завжди в подібних випадках, за 
алфавітним порядком. Пролунало також моє ім’я та 
прізвище. На інформацію, що пливемо до Японії, 
я був готовий, а все ж таки, коли почув її, у грудях 
серце міцніше застукотіло.

Пару тисяч збройного 
чоловіка віз корабель, 
що прямував до Япо
нії. Був на його палубі 
також ройовий інженер
ного батальйону Роман 
Байляк (справа).



На кораблі, який відчалював від берегів Сан-Фран
циско, зібрали вояків чи не всіх родів американського 
війська: піхотинців сухопутних і морських, моряків, 
льотчиків, транспортників, панцерників, саперів та 
кого там ще за формаційною спеціялізацією і служ
бою. Гадаю, всього кілька тисяч збройного чоловіка. 
Ще не встигли ми добре вийти в океан, як знявся 
середньої сили шторм. За відомим мені вже правом 
великих вод, більшости торкнулася морська хвороба. 
Декого тримала два тижні. Бо саме стільки плили ми 
до островів вишневої країни. Зійшовши з усім воєн
ним майном з корабельної палуби на японський бе
рег, по суті без перепочинку вирушили ми до поїздів. 
А ті розвезли нас у різні сторони, туди, куди кого при
ділили. Мене до 3 інженерного батальйону -  «Компа
нія Б». Батальйон стаціонував у Camp Matsushima біля 
містечка Yumoto. Далеко до Америки, але ближче до 
України, ніж з лівого берега Америки.

Відпочивати не дали. Безсумнівно, праця тут була 
ефективнішою, загалові придатнішою, ніж вишкіл на

У Токіо обід, звичайно, по-янонськи. Усе немов у гараздах: і стра
ви смачні, і рис паличками, куди треба, можна донести, і дівчата 
з обслуги ресторану не такі-то й косоокі, і настрій милий. Коли 
б ще стіл піднесли і ноги не по-турецькому, себто но-янонському, 
а но-нашому, щоб не терпли, можна було випростати...

МГ% я



Японські лаз
ні вояцькими 
руками побу
довані.

американських полігонах. Там будували ми мости, 
доми, щоб опісля розібрати їх. Тут побудоване за
лишалося для загального вжитку. Ба, до цього й до
роги ми прокладали. Так день за днем, тиждень за 
тижнем аж до зими. І тоді саме виявилося, як вель
ми корисним стало мені те, чого я навчився на елек
тротехнічному курсі в Німеччині. Чому саме тоді? 
Тому, що в оцю мою японську зиму протягом довгих 
тижнів головними джерелами отеплювання для 
нашого батальйону були електроустаткування. Хто 
орієнтувався в цій техніці, того цінували. Цінували 
як самого давця тепла. А треба знати, що жили 
ми в не в якихось затишних японських хатах, а під 
напнутими брезентами, чи, як казали, цельтами. Так 
бо вирішило командування. Задля нашого добра, 
мовляв, у рамках гартування і підготовки до 
фронтових умов нас перенесли з Camp Matsushima 
у шатра під голим небом. Зима, немов сприяючи 
гартувальним задумам командування, не жаліла мо
розу, ані снігу.

Електрогенератори нашого інженерного бата
льйону працювали безупинно. Правда, відживали
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Біля плоту в Ямото у мить ав
торового чекання на автобус.

трохи раз у тижні, коли везли нас у Camp Matsushima 
на купелі. Благодать неймовірна, коли увільнений 
від холоднечі відпочиваєш під струменями або в обій
мах теплесенької розкішної водиці. З часом таки 
хтось умудрився і казав побудувати лазню над річкою 
неподалік місця нашого полігонного перебування. 
Не скажу, в лазні було в міру надійно. Зате покидати 
її та йти під оті наші цельти, здавалося особливо 
злосливою примхою долі. Справді, гартувалися ми 
на всі майбутні невигоди.

Замерзли б ми напевно, коли б лише про тепло під 
шатрами думали. Звичайно, програма гартування бу
ла багатою. Охоплювала широкий, сказити б, діяпа- 
зон піхотинського спеціялізованого вишколу. Спеція- 
лізованого, бо, наприклад, була організована леща- 
тарська чота. Брали до неї тих, кому лещата не лише 
з-під ніг не тікали, але хто вмів ними добре користу
ватися. Тільки-бо такий хтось міг удосконалювати 
їзду в лісі, між деревами, стріляючи водночас із при
цілом з різної зброї. Три тижні тривав такий інтен
сивний тренінґ, а опісля ми поверталися до сотні. 
І так пережили до весни, до тепла. А тоді поверну
лися до Camp Matsushima. Чекали вже тільки дороги 
на фронти Кореї.
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Підстаршинська школа. У першому ряді перший справа Роман 
Байляк.

22 травня 1953 року, майже рівно рік від пори, коли 
мене покликали у ряди Армії США, командир ком
панії Jack Мас Donald попросив мене на розмову. 
Голосом людини, яка не бажає чути ніяких запере
чень, сказав, що посилають мене на підстаршинський 
вишкіл. Не даючи мені права голосу, як запам’ятав я, 
говорив:

-  Річ у тому, що з «Компанії Б» на такий вишкіл 
пішло вже декілька, а вдало закінчив його тільки 
один. Тільки один... Цс впливає, відомо як, на репута
цію компанії. Знаю тебе, і я впевнений, що не тільки 
задля цієї репутації ти закінчиш вишкіл успішно. Не 
пробуй відмовлятися. Ти знаєш, що офіцерові можеш 
сказати тільки: Yes, sir! -  майже вигукнув. Зрозуміло, 
не тільки так я міг йому в даному разі відповісти. 
Відмовлятися таки й не думав. І тому день пізніше, 
23 травня, зголосився я у XVI Corps Leaders School. 
Нікуди не доводилося їхати. Школа містилася на 
території того самого табору, де були й ми.

На підстаршинський вишкіл в Class 35 (35-й з черги 
курс) прибуло багато, напевно значно більше за сот-



Скликані й готові на виїзд до В’єтнаму. Виїзд, який ніколи не 
відбувся.

ню учасників. До вдалого завершення дійшло тільки 
49. Короткий час, темп, інтенсивність, дисципліна 
сприяли тому, що слухачі курсу один по одному від
щеплювалися від групи. Безсумнівно, успіхові тут 
потрібен був всесторонній вояцький досвід. Він-то 
допоміг мені. Минув місяць. 19 червня 1953 року три
мав я в руках Certifikate of Graduation, який підписав 
генерал Dasher. Пройшов ще місяць, і у вояцькій 
функції мене піднесли до рангу капраля.

Весь час напоготові. Так записалася у моїй пам’яті 
ота пора чекання на наказ збиратися в путь у відомо
му всім напрямку. У готовності, бо, як казало коман
дування, воїна необхідно було утримувати у відпо
відній психічній та фізичній кондиції. Знаю, це не
щадна термінологія, але військо своїми термінами 
важить дійсність. І так є, відколи людина придумала 
війну. Отож перед дорогою, окрім вправ, було кілька
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алярмів, кожен з яких міг стати останнім. І такий 
пролунав. Над островами Японії стояла тоді сере
дина липня. Транспортних автомашин, що везли нас 
і воєнне майно до порту, було багато -  десятки, може, 
сотні. А потім на свої палуби ріки війська прийняли 
кораблі.

Корея: будували, не стріляли

На берег Кореї неподалік портового міста Pusan 
вийшла вся американська 24 дивізія. Велике багато
тисячне військо. Сотня, серед якої був і я, на корот-

На охоплену війною 
корейську землю ве- 
летисячна 24 амери
канська дивізія, част
кою якої я був, ста
нула в норту (знімок 
унизу), до якого при
лягло місто Пузан 
(побіч).



кий час розмістилася у Pusan, а потім її транспортува
ли до Taegu. Ні гадки про фронт. Значить, про такий 
фронт, у якому ми зайняли б бойове місце. Назначені 
нам завдання нічим особливим не відрізнялися від 
тих, які ми досі на американському континенті чи 
в Японії виконували. Отож надалі ставили ми доми, 
будували дороги, мости, летовища, лише з тою від
мінністю, що тепер у Кореї, починаючи від Pusan, 
Taegu і Taejon. Уже в Taegu мені поміняли військовий 
ранг та наділили мене новими обов’язками. У ранзі 
сержанта став я командиром 2 чоти «Компанії Б». 
Так воно вже й залишиться до краю моєї дороги 
в американській армії.

За будівельною роботою днями, тижнями, місяця
ми спливав час. Коли довершувався рік нашого у Ко
реї не воювання, а будування, чимраз голоснішими 
ставали вістки про вирішальні переговори сторін 
конфлікту, про близьку пору закінчення війни, про 
підписання актів перемир’я. Тоді саме отримали ми 
завдання поставити у Taegu будинок, в якому мали 
зупинитися делегати Нейтральних Націй. Так гово
рили. Термін реалізації назначили вельми короткий. 
Пригодилася дотеперішня практика: і час виконання,

Кадр оновлює па
м’ять: місто Тай
гу, вояцькі квати- 
ри -  намети-цель- 
ти та командир но
ти сержант Роман 
Байляк в дорозі до 
командира сотні.



Пожива й розвага вояцької душі -  коцерт американських артис
тів у казармах біля Тайгу.

і сама будівля були імпозантні. Дім обладнували, 
оснащали, вистроювали за всіма вимогами люксусу. 
Такого люксусу, на який моя уява досі не посилалася.

Ще за моєї в цьому місці присутности, в будинку 
апартаменти зайняли шведи, чехи і словаки, поляки. 
Були теж інші, розпізнати котрих я не зумів, може, 
тому, що не трапилося обмінятися з ними словом. 
А ось до шведів мене посилали грати в шахи. Розумні 
здавалися, культурні і всупереч трафаретним суджен
ням, балакучі. Розмовляв я з ними, звичайно, по-ан
глійському. Інколи вже й дивувався своїй свободі 
орудування англійською мовою. А дивуватися нічо
му, адже я вже роками у чужинській мовній гущі, 
а рідне слово лиш у пам’яті, молитві, серці. Щодо 
чехів: ті здалися позбавленими будь-якої потреби 
діялогу з американським воїном, себто в даному ви
падку зі мною. Пробував я навіть зачепити одного 
словом. Щось лиш пробурмотів, а потім обминав ме
не. Напрочуд говірким виявився зате поляк, рангом 
полковник. Зустрічалися ми не раз. Запальним був 
у розмовах. Не міг надивуватися нашій швидкості
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Апартаменти для 
важливих чужин
ців зростали побіч 
типових тоді корей
ських хаг-шаласів.

будування різних споруд. Котрогось дня дав сердитий 
вияв своєму невірству. Отож визнав доцільним ствер
дити, що будують не звичайні за призовом вояки 
американської армії, а професійні фахівці. Він майже 
з фурією налетів на мене, мов на винуватця:

-  Що ви хочете цим довести? Привезли про
фесійних інженерів і милите світові очі, що це будує 
армія!

Так і не вдалося мені здивованого поляка переко
нати в тому, що інженери у війську справді є, але під 
їхнім оком споруди підіймають молоді люди, котрих 
до будівельного діла привчала саме армія. Щоб оста
точно довести мою та моїх зверхників неправдомов- 
ність, спромігся поляк на аргумент:

-  Коли б вас дати на фронт, ви не вміли б навіть 
стріляти.

Не знав, як глибоко помиляється. Стріляти вміли 
ми не гірше, ніж будувати.

Суттєвішим було інше: моїй службі у війську, 
дійсній службі, добігав кінець. Очевидним стало це
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ІІІСИҐІіІЯ, тобто символ- 
емблема мого III інже
нерного батальйону. 
Перед ним хтось -  для 
пам’яті на прощання.

28 квітня 1954 року, коли-то повідомили нас, що пе
реїжджаємо в перехідний табір, де отримаємо всі 
необхідні інформації. До того ж іще поводяться 
з нами як з немовлятами: ведуть на медичний огляд, 
кажуть прийняти купіль, а побіля лазні вручають 
кожному комплект свіженької білизни, новий військо
вий одяг та нове взуття, запрошують на лекцію. 
Дивилися ми один на одного, всміхалися майже 
святково.

А лекція була пояснювально-повчального змісту. 
Мала підготовити нас до цивільного життя, набли
зити нам наші привілеї від війська. Три здалися мені 
найсуттєвіші. Перший пов’язувався з фактом нашого 
виходу з війська і переходу до запасу, чи, по-іншому, 
резерви, та з правами, який цей факт перед нами 
відкривав. Права ці мали ми щойно пізнати. Другий 
привілей мовив про те, що працедавець, від якого нас 
покликали до війська, має обов’язок, просто мусить 
прийняти нас наново на роботу, без втрати так зва
ного сеньйориті. І третє: хто забажає продовжити 
навчання, збагачувати і підвищувати освіту, тому 
через Ветеранську Адміністрацію наділятиметься 
стипендія від держави.
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Хто мене, кого я вітаю?

Порадували і ЗО квітня майже трьома тисячами 
осіб повели на корабель, який обрав курс на Аме
рику. Відразу ж у перші години на палубі наділено 
мене обов’язком: доглядати, пильнувати, щоб кож
ного дня вранці, в обідню пору та у вечері була зва
рена свіжа кава -  для всіх. Діло мали виконувати 
п’ять вояків. Діло нелегке, бо народу повно. Отож 
насамперед через кухонну призму запам’яталася 
мені повертальна дорога водами океану до Америки. 
До моєї хати?

Другого дня на кораблі -  неділя. До 10 години -  
я на службі в кухні. Потім на палубу прикликав мене 
гарний, сонячний, весняний день. По чому посеред 
вод впізнати, що день весняний? Ну, хоча б по тепло
ті, по барвах повітря або найкраще -  по кольорах 
островів, якщо вони ще на обрії. А в цей другий день 
вони ще були, почали ховатися за видноколом щойно 
в понеділок. Годі було надивуватися звабливій 
чарівності океанського шляху. У ніч із понеділка на 
вівторок виявилося, що шлях не тільки чарівний, але 
й вельми мінливий. Спершу пішов дощ, а потім не
сподівано для всіх ударив шторм. Корабель почав 
грузнути у водяних високих пагорбах, підійматися 
та опадати на розпінених гривах. Не кожному така 
гойдалка до вподоби. Отож більшість вояцької братії, 
повлазивши у найзручніші їм місця, терпіла. Я вже 
знав з досвіду, що морська хвороба доступу до мене 
не має.

Цим разом сталося, однак, щось таке, чого я зов
сім не сподівався. Отож, коли ввійшов до кухні, відчув 
незвичайний голод. Здавалося, що я цілими днями 
нічого не їв. Не лише мені одному таке здавалося. 
Голод привів у кухню також інших молодих людей. 
Десь нагорі шаленіли вітри і води, десь із сотень
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вояків дух перло, а ми тут їли та їли, що лиш нам було 
смачним.

Вранці наплинули густі тумани. Шквал трішки 
притих, але не вгавав. І так весь день, і наступний, 
наступний... Дратувало все. Ось не давали спати ті, 
що, коротячи час, кругом безупинно грали в карти. 
Роздратований, попросив я службового, щоб запро
понував оцим нелюдам інше місце. Дивна річ, сми
ренно послухалися. Минув тиждень. 9 травня. Шторм 
у потужному розгоні несе океаном, мов шкаралупину 
в кип’яті хвиль, корабель із 2700 вояками у нутрі. 
Більшість хворіє. Крізь гучномовці подали, що 
половина дороги вже за нами. Якщо друга половина 
така ж сама, годі вгадати, скільки недужих переможе 
біду. Змагаються також сили стихій. Уже не постійно 
шторм, а час від часу -  миті спокою, а навіть проблис
ки сонця. Єдина у всіх мрія: станути на суші. Десятий 
день травня виявився похмурим, але в міру злагід- 
ним. Крізь гучномовці проголосили, що саме пере
тяли ми умовну інтернаціональну лінію дати. Усі на- 
регулювали годинники. Котра година стояла над 
Україною, над Карпатами? 14 травня повідомили, що 
до берегів Америки майже рукою подати. Військо по
волі підготовляється до виходу на сушу. Чим ближче 
до неї, тим день гарніший.

Сан-Франциско привітало нас прегарною пого
дою. 15 травня о дев’ятій годині 30 хвилин корабель 
причалив до пристані порту. На зустріч нам -  оркестр 
і представниці Червоного Хреста. Перші зустріли нас 
музикою, другі пригостили горнятком кави. Частина 
з нас перейшла на мале судно, що поплинуло до 
близького табору «Стонеман». Тут попросили до ве
чері. А опісля ще лиш кілька формальностей, і за 
годину до півночі, зайнявши місця, а по суті ліжка 
у поїзді, вирушили в дорогу через усю Америку до 
табору Camp Kilmer, що у штаті New Jersey.
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Вигідно, чисто і приємно в поїзді. До того ж мила 
і чемна обслуга пропонує смачну їжу. Не відмовля
ємося, а за дня придивляємося, оглядаємо американ
ську землю, що просовується за вікнами. 17 травня на 
межі штату Teksas неподалік якогось містечка нас зу
пинили. Це, зважте, задля привітання. Представниці 
Червоного Хреста частують кавою, на яку, видно, 
якась мода тоді була, та обдаровують газетами і жур
налами. А потім поїзд погнався тексаськими рівни
нами, повними зелених у цю пору засівів та де-не-де 
позначених э/суравлями над нафтовими свердловина
ми. Минули штат Oklahoma та в’їхали у Kansas. У сто
лиці штату в Kansas City чекали нас. Привітали, час
тували не тільки кавою. І свіжих газет та журналів 
призбирали та подарували чимало. Багато цих шта
тів, мов країн, в Америці. Не лише в мене відчуття, 
що в кожному з них добра слава нас попереджала. Так 
було і на території Missouri, Illinois, та Indiana, де по
міняли вагон із кухнею, в якому канадська обслуга. 
Врешті й мста дороги -  штат New Jersey, а в ньому 
табір Camp Kilmer.

Навіщо потрібен був нам ще цей табір? Отож усе 
має свій час і місце. А місце нашого прощання 
з військом визначено саме в Camp Kilmer. Добралися 
сюди пізно ввечері, полагодили дрібні формальності 
та, голодні мов вовки, лягли спати. Наступний день 
почався з медичного обстеження. Потім було підпи
сування цілого ряду урядових паперів, ще раз 
прослухали ми повчання про наші права і привілеї та 
розійшлися. Розглянувся я навколо себе. Всюди аж 
густо від народу. Приїхали цілими родинами, гур
тами знайомих зустрічати тих, хто з війни, з далекої 
дороги повертався. Вітанням, радості, сердечним 
словам не було краю.

Роздивлявся я, мов у сні. А де ж мої? Хто мене, 
кого я вітаю? До краю дороги дійшов чи посеред
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шляху пристанув? Де вони, де ті, до кого стільки років 
і такими далекими світами крізь морози, сніги, спеко
ти, і океани, і бурі я йду, я тягнуся? Де ж вони? Нікого 
тут. Скільки стежин ще мені до них пройти?

22 травня 1954 року в Camp Kilmer я тримав у руках 
документ: Seperation from The Armed Forces of The 
United States та Honorable Discharge. Вже знав, куди по
веде наступна з моїх доріг. Стискаючи торбину з май
ном, вирушив я у Нью-Йорк.

Цивільний лад, добрі люди 
і вечірні університети

Два роки пройшли, а в моєму нью-йоркському дов
кіллі немовби ніщо не помінялося. Це саме помеш
кання, цей самий у ньому мій сусіда -  знайомий, 
з котрим вирішили ми колись розділяти кошти за кут 
у великому місті. Та ні, поверхнева мнимість інколи 
підводить. Все ж таки щось зазнало зміни. Переко
нався я в цьому, коли відчинив шафу, пробуючи знай
ти в ній щось приличие з цивільного одягу. Знайшов 
і здивувався: не заперечиш -  моє воно, а не лежить. 
Значить звисає на мені мішкувато, немов позиче
не від старшого за мене, соліднішої габаритности 
брата. Ну й гляди: змарнів я на військовій службі 
чи, може, виструнчав? Імовірнішим здавалося оце 
перше. «Доведу себе до цивільного ладу», -  подумав 
і два відпускові тижні, що за правом належали мені 
після відходу з армії, вирішив присвятити ладнанню 
особистих справ та відпочинкові.

Спершу стежка повела до лікаря. «Ну бо чому 
я такий худий, -  муляло питання. -  Може, якась хво
роба у Японії або Кореї причепилася, а я про це не 
знаю? Треба з’ясувати». Медик обстукав, обслухав та 
авторитетно заявив:
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У ньюйоркському осідку СУМА -  з давніми й новими знайо
мими. Автор стоїть третій справа. Рік був ’55-й або ’56-й.

-  Тобі нічого не бракує, тільки усього мало. Замо
рений ти. Відпочинеш і все наладнається, повернеть
ся до норми.

Нічого не бракує, тільки усього мало... Цікавий 
діягноз. І правдивий, видно, адже вбрання мусив 
я замовляти у кравця, бо в крамницях не міг знайти 
собі розміру. Значить, вбрання було, але не стача
ло йому розміру. «Якісь непропорційні оці амери
канці», -  думав. А два тижні, мов батогом свиснув, 
злетіли.

На давній роботі прийняли мене без здивування, 
привітно, але теж без занадмірного ентузіязму. Ось, 
мовляв, у кожного свої турботи. Хочеш бути -  ли
шайся, не хочеш -  шукай іншого пристанища. Призна
юсь, дилема ця нависала наді мною з перших днів. Не 
тільки тому, що праця не з легких була. Жевріло, і то 
все ясніше, бажання скористатися привілеєм стипен
дії та знову піти до школи. Роботи не поміняв, але 
до школи подався. До вечірньої. Усю необхідну для 
цього документацію чи, як тут найчастіше кажуть,
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аплікації, подав я наприкінці липня через Veteran 
Administration. Посередництво цього урядового чин
ника мало на той час свою вагу, в даному випадку 
особливо у справі стипендії. Вистачало її на школу. 
На прожиток треба було заробити. Отож з місяця в 
місяць, з року в рік аж до літа 1960-го, вдень я працю
вав, нікуди правду діти -  тяжко, а вечорами ходив на 
лекції. Коли вчився, готувався до іспитів? У кожну 
вільну хвилину. Сприяв, вельми сприяв мені у заду
мах мій зверхник, керівник відділу, чи, пак, депар
таменту Frank R. Witherell. Прихильність цього німця 
інколи дивувала, а то й зворушувала. Ось, коли спо
стерігав він, що роботи у нас менше, давав мені змогу 
вийти і готуватися до лекційних занять. Мало сказати 
«давав змогу», він просто дозволяв мені зникати на 
годину-дві, а то й довше. Моя вдячна пам’ять береже 
його розумним, ввічливим і добрим.

Mandel Institute -  так називалася оця моя вечір
ня aima mater, що її апробував штат Нью-Йорк. Коли 
я її закінчив і факт цей ствердили дипломом, на роз
мову попросив мене професор Дворак -  словак за 
національністю, а інженер і вчитель за професією. 
Попросив, щоб дати мені напутню пораду. Ось так, 
з доброти серця і логіки розуму радив він мені 
шукати працю у престижних штатних або міських 
компаніях, установах, підприємствах. Діло це вимагає 
зусилля, але варто пробувати, вперто стежити за 
їхніми потребами. У таких працедавців, як Department 
of Water Supply, Gas and Electricity, Board of Education, 
Hausing Authority, є крісла, на які, коли пощастить, 
можна сісти, але з яких теж швидко можуть нас зняти. 
Тому від самого початку годиться присвятити праці 
максимум -  у відданості та поведінці, -  снував раду 
добрий професор Дворак. Та ще додавав, що після за
кінчення школи мені негайно треба здобувати прак
тику. Промовляв мов до юнака, який щойно у життя
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Зустрічі задля самої присутиости та задля спогаду... На цю, до 
приятеля з повстанських доріг Михайла Мокрівського, зайшли 
(зліва): Олександер Білевич «Борсук», його дружина Ірина та 
(перший справа) Роман Байляк. Третя зліва -  Ярослава -  дру
жина Михайла Мокрівського, що присів поруч.

вступає. А я, так насправді, четвертий десяток років 
своїх розміняв... Згадую епізодами професора та ін
ших насамперед тому, бо цеглинками думок, порад, 
підмог цих людей різного віку і різних націй буду
вався мій в Америці менталітет. Менталітет амери
канця?

Отож узявши добру раду до серця, пішов я у пер
сональне бюро міста Нью-Йорка. Довідавшись тут, 
на яку працю можна мені нині складати заповнені 
моїми даними аплікації, послухався і склав їх у цьому 
ж бюро. Сказали, що коли котрийсь працедавець по
цікавиться написаним мною, тоді мене повідомлять 
та завізвуть на інтерв’ю. Ну й гаразд, треба чекати. 
Здається, два тижні пройшли, коли розкривав я лис
та від Department of Water Supply, Gas and Electricity. 
Просили на інтерв’ю. He надто довго розмовляли. 
Запропонували працю на посту з назвою Junior Civil 
Engineer. Плив час серпня 1960 року.

У нові обов’язки увійшов я, мов у продовження 
відомої мені вже праці. Появився теж шанс збагачен
ня знань, підвищення освіти. Поставився до нього
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як до наступного виклику. Тим паче, що за дійсним 
ще правом навчання в New York University міг я поча
ти безкоштовно. Скористався шансом. Прийняли. Від 
кінця серпня у вечірні години йшов я в університет
ські приміщення на виклади для слухачів на Structu
ral Design, Architectural Design та Building Construction 
for Architects. І добре мені було у цьому навчально
му ритмі. Мабуть, теж тому завершився він для мене 
не тільки дипломом, але й письмовими вітаннями, 
ґратуляціями, як кажуть, від Commissioner of Water 
Supply -  Armand D’Angelo. Звичайно, не міняв я фір
ми. За роботою у ній застав мене рік 1967-ий.

Нуся, тобто ми не самотні

Листопад 1967 року, виборчий день у всій Америці. 
Скільки ж оцих виборів уже відбулося за час моєї 
присутности за Великою Водою. У моєму особистому 
житті вони нічого надзвичайно не поміняли. Отож 
і тепер, ідучи з Бруклину на Мангатан, де жила сім’я 
моїх приятелів Білевичів, не сподівався якихось змін, 
бо й чому... Таки чомусь тягнуло мене серце саме 
в цей бік... Коли переступив я поріг, мабуть, не від
разу зрозумів тяжіння серця. У хаті, окрім господарів, 
була теж їхня гостя.

Анна Карванська, котру тут усі «Ромою» кликали, 
приїхала з Канади у відвідини до рідних та вступила 
на один день до знайомих їй теж Білевичів. Приїзд 
цей став, як виявилося, подією вельми суттєвою 
в житті друзів «Роми». Чекали її, видно, довго. З цієї 
то теж нагоди Мокрівські з кола приятелів влаштува
ли врочистий обід. Запросили численний гурт добрих 
людей. Який панував настрій? Для мене, напевно, 
такий, якого не забувається. Велися бесіди, повер
талися ми до епізодів із життєвих доріг, слухали одні 
одних. Я -  найбільше «Рому». Подій з її повстанської,
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Уже долі з’єднали, на великі і малі спільні задуми розділили. 
Ще лиш весільним короваєм під пильним оком старости Ми
хайла Мокрівського з дружками й дружбами, зо свашками й ве
сільними гістьми на благо треба поділитися. У січні 1968 року.

а потім тюремної та у польській дійсності долі 
вистачило б на кілька біографій. Як вона, жінка, 
могла стільки перенести... Наступного дня вона від
летіла до Торонта, де віднедавна жила і працювала.

Раптом я відчув дивну пустку біля себе. Досі я во
ював, працював, старався здобути знання, щоб долю 
кращою роботою полегшити і якось не думав про те, 
як зладити сімейне життя. Зрештою, може, й думав, 
але недостатньо відважно. Тепер вирішив уже не че
кати, а зібрати всю відвагу та вирушити до Торонта. 
Чи маю додавати, що «Рома» була мені вельми до 
вподоби? І добре, що наважився, бо її серце теж не 
лишилося байдужим до мене. Три рази зустрічалися 
ми у Торонті. Мабуть, за третім дали одне одному 
слово. Тоді запропонував я Анні приїхати до Нью- 
Йорка. Вітав її тут 22 грудня. 27 січня 1968 року 
ми повінчалися. Якщо чогось від цього свята жалію, 
то лиш кожного мого дня без Нусі. Довго її чекав,
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Гості з Чикаґо: друг «Горак» з дружиною. Рік, мабуть, 1976-й.

але, видно, так годилося. Годилося, щоб у близькості 
сердець іти у гармонії крізь життя, підтримуючи себе 
взаємно, коли котресь спіткнеться, помагаючи одне 
одному в потребі, у великих і малих задумах.

З листопадом, з осінню 1967 року, що озивається 
в моїй душі найгарнішими тонами, асоціюється ще 
одна, менш уже суттєва подія. Поміняв я працю. 
Пішов слідом повідомлення, що деякі міські устано
ви потребують асистентів інженерів на permanent po
sition. Вирішив перевірити вістку шляхом складення 
своєї аплікації. А далі колесом пішло. Персональний 
відділ попросив на розмову, а опісля на усний іспит. 
Казали скласти документи: свідоцтва з етапів науки, 
переміщення у військову резерву, робочого стажу, 
тобто практики. Кілька днів вистачило, щоб отри
мати анґаж, за яким до 1980 року працював я у New 
York City Housing Authority на асистентському інже
нерному посту.

А що сталося опісля? Нічого грізного. Хтось в ус
танові під час перевіряння моїх документів дійшов 
висновку, що можна мені запропонувати аванс. Чому 
тільки запропонувати, а не відразу підвищити щаб
лі відповідальности? Отож тому, що пов’язувалося 
це з необхідністю складення ще одного екзамену.
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У літо 1980 року в Байляків перед хатою (зліва): Ірина, Нуся, 
Нуся «Рома», Ігор, Ірина, та ще й Микола і Роман.

Складав я їх декілька, то й із цим упорався на 78 від
сотків. Вистачило. Від цієї пори в моїх персональних 
актах видніло, що я на посту Super Intendent of Con
struction, тобто керівника будови.

Ніколи не схилявся я до декларативности. Тому 
й побоююся, щоб сказане мною за мить не нагадува
ло її. Отож назву це щирістю, якій по суті постійно 
даю волю в оцьому моєму записі. Я любив свою пра
цю. Гадаю, що для того, щоб любити діло, треба його 
навчитися, знати. Тоді за любов’ю прийде неминуче 
сатисфакція, вдоволення від добре здійсненої робо
ти. А кожна робота, коли ненадаремна, -  творча. 
Думаю, що таке моє розуміння праці, завдань доці- 
нювали теж зверхники. Тому й, коли вирішив я піти



У 25-ий рік спільного 
життя Ании і Романа.

на пенсію, вони спершу не вірили, потім пропонували 
залишитися ще хоч на три роки, аж здалися аргумен
там і моїй стійкості.

Справді, відчував я втому. Роки війни, повстанські 
незліченні дороги, великі бої і малі сутички, пора
нення, мандрівки за три океани і на три континенти, 
та отой напад серця, що я з нього -  завдяки лікарям, 
медицині, власній увазі та опіці дружини -  вислиз
нув у 1972 році, все це було на мені та в мені. Щоб 
жити, потрібен був таки визвіл від робочої щоденної 
заметілі. 1 січня 1991 року покрокував я на пенсію. 
Трохи раніше, у травні 1989 року, на пенсійний пайок 
зважилася моя дружина Нуся.

Переді мною, перед нами була ще постійно та 
сама, у великій перспективі дорога, якою та задля 
якої ми йшли все своє життя, -  дорога у Самостійну 
Україну!

У 1991 році над Україною підіймався, плив уже го
мін волі. Туди нам...
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Впевненість

Ось і прийшла довгождана, омріяна поколіннями 
мить вінчання Батьтківщини моєї, народу мого з волею. 
Навідалася до нас, дружини моєї та до мене, пізно, 
бо вже у пенсійному нашому віці. Радість, однак, вли
валася, струменіла до повноти душ і розумів. Бо ж 
ми дочекали. Бо це саме ми оті щасливці посеред 
мільйонів у століттях борців за самостійність 
України, кому дано було оцієї самостійности дотор
кнутися, засвідчити її та ствердити глибинний сенс 
визвольної боротьби: і в XV столітті, і в добу козаць
ких повстань та воєн, і в час гайдамаків, і в пору на
ціонального самоосмислення -  у Шевченкове, Кулі- 
шеве, Драгоманове чи Франкове сторіччя, у війну, яка 
принесла лічені місяці соборної незалежности 1919 
року, і, врешті, у наш вік -  роки голодоморів, етноци
ду, докорінного винищування імперією української 
нації, в роки нашої повстанської війни проти зла. 
Оце стремління, хода століттями до волі поглинула 
мільйони жертв. Це вони -  ґрунт визволу. Це з них, 
з їхньої офіри на жертовнику Батьківщини спалахну
ла -  сподівана, як же жадана самостійність.

Тому, ймовірно, призадума над оцими мільйона
ми не чинила нашої радости спонтанною. До того 
додавалася й боязнь. Побоювання за те, чи гнаний 
століттями у рабство, у підневільне мислення народ 
спроможний буде приголубити волю, скористатися
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нею, оборонити ЇЇ. Думали ми так, знаючи, що неза
лежна Україна -  це вже не омріяний міт, а жива ма
терія часу. Не той міт, що його на еміграції плека
лося, так часто описувалося, будувалося, коли йшла 
мова про Україну майбутню як ідеальну форму дер
жавного існування. Ми раптом станули не перед 
мрією-мітом, а віч-на-віч з конкретною екзистен- 
ціяльною наявністю у теперішньому, а не майбутньо
му часі. Наявністю, яка потребує років становлення, 
довгих років перетворень, трансформацій, щоб стати 
формою максимально близькою до мрії про ідеал.

У нашому думанні ми не помилялися. Прикладів 
реальности наших побоювань чимало. Не називати
му їх, бо й навіщо повторювати відоме. Згадаю лиш 
одне. Боліло вельми, коли не здійснилися наші наїв
ні надії на те, що владні сили самостійної України 
відчинять борцям за волю двері, згадають добрим 
словом, запросять, справедливо визнають перед сві
том нашу боротьбу визвольною. Ніщо таке не ста
лося. Болить.

Моя дружина першою наважилася поїхати до Укра
їни. Було це в час, коли імперія неминуче хилилася 
до розпаду, в 1989 році. Встигла зустріти старенько
го батька, якого не бачила майже пів віку. А потім 
побувала ще 12 разів. Перша з моїх трьох подорожей 
додому сталася щойно у 1992 році. Пластами відкри
валося та оживало минуле, турботою вливалося 
у серце сьогодення моєї Батьківщини.

Майже кожна з поїздок Анни вела через Польщу. 
Пов’язувалося це з її, з нашим нездоланним заду
мом довести до того, щоб Польська Держава вперше 
офіційно перепоховала тлінні останки синів України, 
що за волю боролися в рядах У ПА. Майже десять 
років тривала боротьба за право українського воїна 
на місце в освяченій землі. Тисячні перешкоди пада-
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ли під ноги. Доводилося стукати у двері і солти
са, і прем’єр-міністра, і президента. Все ж таки, при 
немалій допомозі пана Євгена Місила, добороли
ся. Факт перепоховання увійшов на сторінки історії. 
Запис дороги до нього містить друга книжка Анни -  
«Україно, визнай», що 2002 року появилася друком 
у Видавництві «Український архів» у Варшаві. Кажу 
друга книжка, бо перша, «Во ім’я Твоє», двома ви
пусками у цьому ж видавництві побачила світ у 1999 
та 2000 роках.

Вірю, я впевнений, що Україна зміцніє у незалеж
ності. Гарантом її народ, що завжди як святість, як 
незнищенність життя охороняв живу воду, почерп
нуту з криниці любови до Батьківщини. Любови, про 
яку Шевченко писав:

Свою Україну любіть,
Любіть її во врем’я люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Це ж завдяки оцій любові українці у віки неволі 
не перестали бути народом, не втратили історичної 
пам’яті, національної свідомости. І так буде надалі, 
бо вірю, що Христос і Мати Божа допомагатимуть 
моєму народові. Тому й Шевченковими словами 
прошу:

Скорбящих радосте! пошли,
Подай душі убогій силу...

Бережу водночас надію на те, що доля моя, покла
дена тепер кадрами на сторінки книжки, збагатить 
словесною крихіткою дерево історії, родове дерево 
моєї нації.

Роман Байляк

Нью-Йорк -  Варшава, 2002-2003
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