
 





Тарас Бульба-Боровець 

ААРРММІІЯЯ  ББЕЕЗЗ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ  

ССЛЛААВВАА  ІІ  ТТРРААГГЕЕДДІІЯЯ  УУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО  

ППООВВССТТААННССЬЬККООГГОО  РРУУХХУУ  

ССппооггааддии  

 
КНИГА РОДУ 

Київ 2008 



ББК 63.3(4УКР)62–4 

Б90 

Друкується за виданням: Отаман Тарас Бульба-
Боровець. Армія без держави. Слава і трагедія Укра-
їнського повстанського руху. — Вінніпеґ, 1981. 

Знімок Тараса Бульби-Боровця надав фотоархів Центру 

досліджень визвольного руху. 

Бульба-Боровець, Тарас. 
Б90  Армія без держави. Слава і трагедія Українсь-

кого повстанського руху. Спогади. — К.: КНИГА РО-
ДУ, 2008. — 318 с. 

ISBN 978–966–2186–15–4 

Спогади отамана Поліської Січі, засновника і першого 

провідника Української Повстанської Армії (від липня 1943 р. 

— Українська Народна Революційна Армія), що постала 
22 червня 1941 року, започаткувавши новий етап визволь-

них змагань під освяченими українською кров’ю прапорами, 
виповнюють прогалину в наших знаннях про події з часів 

Другої світової війни. Автентична УПА на чолі з отаманом Та-
расом Бульбою-Боровцем вела збройну боротьбу як з гітле-

рівськими, так і зі сталінськими «визволителями», не підпо-
рядковуючись жодній політичній партії і визнаючи тільки 

єдино законну владу — Уряд Української Народної Республі-
ки в екзилі. 

ББК 63.3(4УКР)62–4 

© ТОВ «КНИГА РОДУ», 2008 
© Іван Ольховський, 

ISBN 978–966–2186–15–4 передмова, 2008 



3 

Дон Кіхот з Українського Полісся 

Командувач перших формувань Української Повстанської Ар-

мії «Поліська Січ» Тарас Бульба-Боровець чимось нагадує літера-
турного героя Мігеля де Сервантеса Сааведри, і не лише своєю 

статурою (був він худорлявий і довготелесий, як Дон Кіхот) і тим, 
що прибрав собі лицарське ім’я, але й жертовним утвердженням 

шляхетних принципів та ідей без огляду на обставинами. 
Народився Тарас Дмитрович Боровець 9 березня 1908 року в 

селі Бистричах Костопільського району на Рівненщині у незамож-
ній багатодітній сім’ї. За схожий на картоплину ніс старші хлопча-

ки дражнили малого Тараса «Бульбою». «За цю зневагу, — згадує 
він у книжці ―Армія без держави″, — я дуже гнівався і суворо від-

бивався. Коли ж у школі прочитав Гоголевого ―Тараса Бульбу″, то 
почав своїм ім’ям гордитися». Дитинство Тараса минало під враже-

нням від розповідей діда Юліяна про трагічну історію України, про 
прадіда, що воював разом з Іваном Мазепою на боці Карла XII 

проти жорстокого Петра І. Матеріальна скрута не дозволила Тара-

сові Боровцю здобути середню освіту. Але він багато читає, здобу-
ває знання самотужки. З чотирнадцяти років хлопець заробляє на 

хліб насущний у місцевій каменоломні. Через близькість до кордо-
ну з Радянським Союзом тут працювали і втікачі з країни рад, і ті, 

хто не ладнав з польською владою, словом, люди різних політич-
них поглядів. У такому середовищі і опинився юний Тарас Боро-

вець. Вирішальну роль в його політичному й національному осві-
домленні зіграло знайомство з колишніми вояками Армії УНР сот-

ником Василем Раєвським та полковником Іваном Литвиненком. За 
дорученням останнього Тарас кілька разів перетинав кордон з Ра-

дянським Союзом, де на власні очі бачив голодомор, організова-
ний проти українського селянства, і виклав свої враження у творі 

«Людоїди» під псевдонімом Ристриченко. За порадою і допомогою 
старших товаришів він засновує підпільну організацію «Українське 

Національне Відродження» і бере на себе її фінансування. «Маючи 

в руках непоганий фах каменярського майстра, я економічно був 
досить добре забезпечений, — зазначає Бульба-Боровець в своїх 

мемуарах. — Без офіційної технічної освіти я часто виконував фун-
кції інженера не лише у своїх, а й у чужих підприємствах. 

Моя незалежна економічна позиція у чималій мірі сприяла 
також роботі нашої організації та всій українізаційній акції на Полі-

ссі. Маючи успішно ведене підприємство, ми могли без зайвого ро-
зголосу фінансувати будь-яку акцію з обох боків польсько-совєт-

ського кордону». Надійною опорою в його житті стає донька чесь-
кого колоніста Анна Опоченська, з якою він одружився у 1931 ро-
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ці. «Ця людина, не цураючись своєї нації, стала моїм вірним дру-

гом, опанувала українську мову, вивчила наші звичаї і зробилася 

моїм найактивнішим співробітником в громадських справах. Вона 
без жодних нарікань несла разом зі мною всі тягарі та прикрості, 

що їх постійно приносила на наш дім моя громадсько-політична ді-
яльність з безконечними поліційними трусами, арештами та тюр-

мами», — через кілька десятиліть напише про неї отаман «Полісь-
кої Січі». 

1934 року жандарми заарештовують Тараса Боровця за його 
памфлет «Пан депутат у сеймі», в якому він висміяв «демократич-

ність» польської виборчої системи та скритикував відомих високо-
посадовців. Польський суд виніс йому вирок: три роки ув’язнення 

у концтаборі Береза Картузька. Там Боровець знайомиться з відо-
мими українськими політиками, особливо дружні стосунки склада-

ються у нього з оунівським публіцистом Іваном Мітрингою. Чи не 
під його впливом у Тараса Боровця остаточно формуються націо-

нально-демократичні погляди. І це тоді, коли молодь приваблює 

фашистська ідеологія, для якої над усе — сила і залізна дисциплі-
на. У своїй книзі Боровець наводить приклад з таборового життя, 

коли дійшло до конфлікту націоналістів з комуністами: «Станови-
ще було спочатку досить напружене. Українські націоналісти ого-

лосили бойкот всім комуністам. 
Цей бойкот полягав у тому, що товариським наказом, було 

заборонено мати з комуністами будь-які відносини і з ними гово-
рити. Були дуже трагічні сцени. Особливо, коли прибували нові 

люди, які про бойкот нічого не знали. Вони зверталися до товари-
шів по нещастю з різними запитами, а ті мовчали, наче мумії… 

Згодом цей бойкот був помалу скасований. Особливо проти 
таких ―товариських″ відносин боровся мій великий приятель, лі-

вий націоналіст, редактор Мітринга. Ми доказували націоналістам, 
що не бойкотами, а навпаки — щирою, культурною, товариською 

поведінкою та розумною і дійовою дискусією ми зможемо доказати 

як чужинцям, так і своїм комуністам, що наша національна ідея — 
це не реакція, а прогресивний рух, що всяка ідейна боротьба мо-

же бути тільки на свободі, коли люди вільні, а не на каторзі. В не-
волі ми всі являємося товаришами». До речі, в майбутньому без-

компромісне обстоювання моральності в політиці, утвердження де-
мократичних принципів формування військових структур стануть 

причиною непорозумінь між націоналістичними партіями і отама-
ном Тарасом Бульбою-Боровцем, зрештою, його особистою траге-

дією. 
Через рік майбутнього отамана звільнено з в’язниці, але за-

боронено проживати у прикордонній зоні. Тарас Боровець змуше-
ний продати своє прибуткове підприємство з виробництва чорного 

граніту в селі Карпилівці Сарненської округи і перебратися вглиб 
Польщі. 

Тут його застає німецько-польська війна. До Варшави прибу-

вають втікачі із Західної України, яку у вересні 1939 року окупува-
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ла Червона армія. Тарас Боровець стає секретарем Українського 

допомогового комітету (УДК), який очолює відомий письменник, 

філософ, історик та публіцист, лікар Юрій Липа. Комітет допомагає 
біженцям з СРСР у пошуках пристановища та праці. Однак стосун-

ки з керівництвом у нього не складаються, і вже за кілька місяців 
він полишає УДК. Налагодивши контакти з Генеральним штабом 

уряду УНР в екзилі, розробляє разом з його представниками дета-
льний план підпільної роботи в Радянській Україні, який полягає в 

створенні умов та відповідних структур для захоплення влади в 
свої руки до приходу чужих військ. План затверджує президент 

Андрій Лівицький. 
Першого серпня 1940 року Тарас Боровець разом з розвідни-

цею-кур’єром Валентиною Кульчицькою — дочкою православного 
священика, ветерана визвольних змагань 1917–1921 років із села 

Дермань Рівненської області — перепливає Західний Буг біля Вло-
дави. Але на радянському боці вони потрапляють у засідку. Вален-

тина Кульчицька гине. Самому Боровцю вдається відірватися від 

переслідування і дістатися до села Погулянки, що біля міста Сте-
пань, та зв’язатися з підпільниками. Тут він розробляє тактику 

партизанки та організаційну структуру Української Повстанської 
Армії, яка має постати з початком німецько-радянської війни. Та-

рас Бульба-Боровець обґрунтовує спадкоємність ідей Української 
Повстанської Армії УНР, що зробила відчайдушну спробу підняти 

народне повстання проти більшовицьких окупантів під час Листо-
падового рейду 1921 року, очолюваного генерал-хорунжим Юрком 

Тютюнником. «Революційні ідеали Української Народньої Республі-
ки, що їх винесли з собою та сіяли по цілому світі гнані ворогом з 

центральних земель України палкі патріоти, знайшли пригожий 
ґрунт в поліських багнах та лісах. На голих скелях і в трясовині ці 

ідеали виросли в національно-державний чин у формі Української 
Повстанської Армії. Ось де треба шукати ґенези УПА об’єктивному 

історикові нашої бурхливої доби… Командно-провідний склад УПА 

дали колишні вояки армії УНР, а людський матеріял — Поліська 
Округа та Волинь». 

22 червня 1941 року постає УПА «Поліська Січ». Щоправда, 
як пише сам отаман, «хоч ми офіційно й проголосили Українську 

Повстанську Ар мію, але на практиці ніякого повстання на початку 
німецько-совєтської війни проти будь-кого не піднімали. Не було 

проти кого вести повстання. Комуністична державна влада та її 
армія блискавично і в паніці залишала нашу територію, а проти 

німців у червні 1941 року не був ще час повставати. Наша страте-
гія диктувала нам зовсім інший хід подій. Ми обмежувались малою 

партизанською акцією». Відтак, коли 30 червня 1941 року у Льво-
ві бандерівці проголосили Акт відновлення Української держави, 

Бульба зайняв розважливу позицію, вважаючи такий крок ОУН(Б) 
передчасним та авантурним. 

Тим часом невеликі повстанські загони «Поліської Січі» вла-

штовують диверсії в тилу Червоної армії, звільняють з в’язниць ре-
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пресованих, відбивають у більшовиків транспорт та зброю для 

власних потреб. Відтак німецьке командування призначає Бульбу-

Боровця комендантом української поліції Сарненського району. 
Отаман одразу ж звертається до штабу 213-ї німецької дивізії з 

проханням дозволити сформувати збройний відділу кількості 
1000 вояків і незабаром такий дозвіл одержує. Однак йому бракує 

досвідчених старшин. Аби вирішити цю проблему, він у середині 
липня їде до Львова на переговори з керівництвом бандерівської 

ОУН, та бажаного результату не досягає, оскільки після проголо-
шення Акту відновлення Української держави уряд було заарешто-

вано, а діючі провідники вимагали беззаперечного підпорядкуван-
ня політичній лінії свого проводу. На такі умови Бульба не погоди-

вся. Відтак його земляк Олег Штуль-Жданович влаштовує зустріч з 
мельниківцями Омеляном Сеником-Грибівським та Миколою Сці-

борським. Після трьох днів переговорів п’ятого серпня 1945 року 
було укладено договір про військову співпрацю, в якому зазнача-

лось: 

Українська Повстанська Армія, як зародок української націо-
нальної збройної сили, не підлягає жодній політичній партії чи ор-

ганізації, а тільки державному центрові УНР, де всі партії та орга-
нізації можуть бути репрезентовані на паритетних засадах чи яки-

хось інших умовах. 
«Організація Українських Націоналістів, попри деякі принци-

пові розбіжності в її політичній лінії з тією політичною лінією, що її 
веде Уряд УНР, не має жодних застережень проти того, щоб війсь-

кові кадри, охоплені націоналістичним світоглядом та приналежні 
як члени чи симпатики до ОУН, добровільно голосилися в ряди 

УПА, підлягали всім її внутрішнім законам та брали участь у всіх 
боях як рівноправні вояки УПА…» 

По завершенні переговорів до УПА зголосилися 10 молодих 
старшин та підстаршин, членів ОУН(М), які відразу вирушили на 

лісовий фронт. Того ж дня у Рівному було підписано подібний до-

говір з полковником Іваном Трейком про участь гетьманців у 
збройній боротьбі УПА. Полковник Армії УНР Петро Дяченко пого-

дився взяти на себе обов’язки начальника штабу УПА, що розта-
шовувався у Клесові. Коли президент уряду УНР в екзилі Андрій 

Лівицький відкликав Петра Дяченка до Варшави, штаб «Поліської 
Січі» очолив полковник Армії УНР Петро Смородський, який розро-

бив її військовий статут та політичну концепцію під назвою «За що 
бореться Українська Повстанська Армія». От, деякі її положення: 

«1. Українська Повстанська Армія — це надбання всього 
українського народу. В її військово-революційні лави мають право 

вступати всі українці. 
2. УПА не підлягає жодній політичній партії. Свою діяльність 

УПА підпорядковує тільки законному Урядові Української Держави. 
3. УПА не вступає в жодні міжпартійні суперечки. Замість 

партійних та класових міжусобиць, УПА бореться за абсолютну 

консолідацію серед українців та мобілізує всі творчі сили України 
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насамперед проти зовнішніх ворогів України. 

4. УПА веде свою акцію на двох фронтах: революційно-пар-

тизанську в СССР та репрезентативно-інформативну поза межами 
СССР. 

5. УПА стоїть на становищі безкомпромісової боротьби з кож-
ним загарбником України. Свою діяльність УПА не підпорядковує 

жодним чужим силам. 
6. УПА бореться в першу чергу за визволення України з чу-

жого ярма та відбудову своєї суверенної держави…» 
Наприкінці серпня 1941 року загони «Поліської Січі» звіль-

нили від залишків радянський військ місто Олевськ. Величезний 
трикутник Слуцьк—Гомель—Житомир був тепер під контролем во-

яків Тараса Бульби-Боровця. Як згадував отаман: «Від половини 
серпня до половини листопада 1941 року Олевськ був справж-

ньою столицею, щось на зразок окремої абсолютно суверенної 
української національної республіки. Ця «республіка» мала свою 

окрему територію, що її сама виборола від ворога, свою адмініст-

рацію, своє військо, своє законодавство воєнного часу, свій суд, 
свою виконавчу владу». На вулицях міста, за словами очевидців, 

з’явились портрети українських князів, гетьманів, національних ді-
ячів, зокрема Симона Петлюри. З’явилися нові назви вулиць: Ота-

мана Тараса Бульби, «Поліської Січі». Тут виходила газета «Гайда-
мака», яку редагував Іван Мітринга. Лозунги видання: «Своя дер-

жавність. Збройна сила. Віра Христова». За підрахунками Боровця 
кількість вояків у підпорядкованих йому формуваннях сягнула 

10 000. З огляду на такі успіхи 9 листопада 1941 року отаман зве-
рнувся до німецького генерала Кіцінгера з вимогою надати УПА 

«Поліська Січ» статусу української армії. Однак цю вимогу Кіцінгер 
відкинув. Натомість було наказано розформувати підрозділи і 

утворити з них українську допоміжну поліцію під німецьким прово-
дом. Відтак 16 листопада Бульба оголошує формальну демобіліза-

цію козаків «Поліської Січі». А 18 листопада до його штабу в 

Олевськ прибуває капітан СС Гічке. Йому потрібні люди для кара-
льних акцій проти євреїв. Сотник Сиголенко, що був на той час у 

штабі, відповів, що «Січ» розпущено, а козаки не воюють проти ді-
тей, калік та жінок. Однак частину вояків у примусовому порядку 

таки було мобілізовано. Головна Команда УПА рішуче засудила по-
дібні акції та пришвидшила саморозпуск «Поліської Січі». На від-

знаку бойових заслуг старшинська рада присвоїла отаманові Тара-
сові Бульбі-Боровцю звання генерал-хорунжого. 

У грудні 1941 року отаман «Поліської Січі» їде до Львова, 
аби одержати дозвіл на формування військових відділів, оскільки 

тамтешня окупаційна адміністрація видавалася дещо лояльнішою 
від рівненського рейхскомісаріату. Він зустрічається з високопо-

ставленими чиновниками Генеральної губернії, але йому відмовле-
но. Відтак усі надії на співпрацю з німецькою владою розвіюються. 

У березні 1942 року німці розпочинають каральні акції проти 

розформованих відділів УПА «Поліська Січ». Це змусило Бульбу 
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перейти на нелегальне становище і будувати Українську повстан-

ську армію за новим принципом. Відтепер вона позбувається ознак 

поліційної частини, прив’язаності до території і веде боротьбу з 
окупантами рейдовими загонами. Новим начальником штабу УПА 

Бульба призначає поручника Леоніда Щербатюка-Зубатого, деякі 
довірені старшини стають на службу в окупаційній поліції як виві-

дачі. У квітні 1942 року Головна команда УПА наказує «летючим 
бригадам» здійснити акції контртерору проти представників німе-

цької цивільної адміністрації в Україні. У повітря злітають транс-
порти й адмінустанови окупантів. 

15 серпня 1942 року Бульба-Боровець звертається з листом 
до рейхскомісара Еріха Коха, в якому вимагає лояльного ставлен-

ня до українського населення, заборони додаткових продовольчих 
«реквізицій», припинення арештів і розстрілів, звільнення з в’яз-

ниць представників національних організацій. Але німецький те-
рор лише посилюється. Відтак Бульба влаштовує напади не тільки 

на адміністративні органи, але й на пункти воєнно-стратегічного 

значення, зокрема на комунікації. Добре відомою стала Шепетівсь-
ка операція, що її було здійснено у ніч проти 19 серпня 1942 року. 

Кілька «летючих бригад» бульбівців захопили залізничний вузол і 
вивезли до лісу різне майно з чотирьох німецьких ешелонів. Пере-

пиняють вони і ешелони з українською молоддю, яку вивозили на 
примусові роботи до Німеччини. Лише на Житомирщині було вчи-

нено 150 нападів на німецькі склади. 
У листопаді 1942 року Еріх Кох направляє на переговори до 

Бульби-Боровця начальника поліції і служби безпеки генеральної 
округи Волині і Поділля оберштурмбанфюрера Пютца. Отаманові 

пропонують перейти на службу до німців і боротися з партизана-
ми, але він відмовляється через вороже ставлення третього Рейху 

до українців, зокрема через утримання в ув’язненні Степана Бан-
дери і Ярослава Стецька. Після переговорів Бульба-Боровець оде-

ржує листа від єпископа Мстислава такого змісту: «Чому Ви з реш-

тками своїх людей з так званої ―Поліської Січі″, яка в минулому 
році так славно співпрацювала з німецькою армією, ліквідувала бі-

льшовицькі недобитки, сьогодні зайняли для багатьох незрозуміле 
становище? Одним це дає підставу вважати Вас за український 

повстанський загін, що знаходиться в стані боротьби з німцями, ін-
ші ж не розрізняють Вас від більшовицько-жидівських повстанчих 

банд». Отаман відповів єпископу досить різко: «Хочу Вас, Влади-
ко, повідомити, що започаткована кореспонденція зовсім лишня. 

Наші дороги різні не від сьогодні. Ви співпрацюєте з кожною чу-
жою владою в Україні, а я її поборюю. Я розумію угодову політику 

та позитивну працю, але не визнаю самоопльовуючого лакейст-
ва». 

Тим часом Генеральний штаб Червоної армії, зважаючи на 
антинімецьку спрямованість акцій УПА, направляє до отамана сво-

го представника підполковника А. Лукіна, який пропонує переми-

р’я та співпрацю. Натомість Бульба-Боровець має організувати за-
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мах на рейхскомісара Еріха Коха. Але отаман на таку «дружбу» не 

погоджується, його влаштовує звичайний нейтралітет. 

На початку 1943 року Бульба намагається налагодити конта-
кти з представниками польського уряду на вигнанні, аби покласти 

край польсько-українській ворожнечі. Однак ці спроби не увінча-
лися успіхом. Шовіністично налаштовані поляки вважали Західну 

Україну невід’ємною частиною своєї держави і на жодні перегово-
ри з «українськими зрадниками Польщі» не погоджувалися. 

У лютому 1943 року до штабу Бульби-Боровця прибуває ко-
лишній його приятель, член проводу ОУН-Бандери Олександр Бу-

сел, заявляючи, що їхня організація змінила свій погляд на шляхи 
ведення національно-визвольної боротьби, що відтепер вони вва-

жають цю форму боротьби за доцільну і необхідну, тож варто роз-
почати переговори про спільні дії всіх революційних сил України. У 

квітні від Бульби-Боровця зажадали відмовитися від підлеглості 
урядові УНР, керуватись політичною лінією проводу ОУН(Б), ви-

знати Акт відновлення Української держави від 30 червня 1941 ро-

ку та взяти участь в акціях з очищення повстанської території від 
польського населення, яке шкодило українській справі, працюючи 

в німецьких установах та підтримуючи більшовицьку партизанку. 
За це обіцяли отаманові посаду командира УПА. У травні перегово-

ри мали продовжитись, але представники ОУН(Б) на них не прибу-
ли. Об’єднання національно-визвольних сил не відбулося, а непо-

розуміння стали поглиблюватися. Влітку 1943 року взаємні звину-
вачення вихлюпнулися на сторінки часописів. Бульба критикував 

ОУН(Б) за диктатуру, а бандерівці звинувачували його в демокра-
тії, яка обмежується порожніми розмовами і веде до анархізації 

української визвольної боротьби. Наприкінці червня з’явилась лис-
тівка за підписом Тура (псевдонім Романа Шухевича) з наказом 

усім партизанським відділам підпорядкуватися головному штабові 
бандерівської УПА. Бульба ще раз спробував налагодити контакти 

з УПА-Південь, в керівництві якої були його знайомі ще з Берези 

Картузької Олександр Бусел та Ростислав Волошин, але знову ма-
рно. Тому наприкінці липня він видає наказ про перейменування 

підпорядкованої йому Української Повстанської Армії на Українську 
Народну Революційну Армію (УНРА), аби відмежувати демократич-

ні збройні сили від масових злочинів, що їх почали робити під мар-
кою УПА. Керівним органом УНРА стала Політична рада, до складу 

якої спочатку входило п’ять представників від різних політичних 
організацій: від УНДП — І. Порада, від союзу українських комуніс-

тів-самостійників — М. Даниленко, від ОУН(М) — О. Штуль-Ждано-
вич, від безпартійного громадянства — С. Мазепа, від козаків Дону 

і Кубані — сотник А. Бочанов. Однак цей орган не був впливовим і 
мав радше репрезентативний характер. Тим часом ОУН(Б) особли-

во її служба безпеки, домагалась підпорядкування бульбівців різ-
ними методами, в тому числі і силою зброї. На такі дії Бульба-Бо-

ровець відповів відкритим листом до членів проводу ОУН-Бандери, 

опублікованим у часописі «Оборона України» 10 серпня 1943 ро-
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ку. В ньому він звинувачує керівництво ОУН(Б) у зриві перегово-

рів, насаджуванні диктатури, у нищенні польського населення, ві-

дхиленні пропозиції про створення з представників різних органі-
зацій Української революційної ради, яка мала б формувати зага-

льнонаціональну політику. Велику увагу в листі Тарас Бульба-Бо-
ровець приділяє моральним засадам. Зокрема, він зазначає: «Ви 

на кожному кроці говорите про конечну потребу єдности серед 
українського народу, а насправді змагаєте здійснити цю єдність не 

шляхом об’єднання всіх сил народу на підставі взаємного порозу-
міння і пошанування політичних переконань інших співгромадян, 

тільки шляхом підпорядкування всіх собі та диктатурі однієї пар-
тії». Аби зупинити бандерівців перед братовбивчою війною, полі-

ський отаман запитує їхній провід: «За що Ви боретесь? За Україну 
чи за Вашу ОУН? За Українську Державу чи за диктатуру в тій дер-

жаві? За український народ чи тільки за свою партію?» Таке зу-
хвальство йому не минулося. Вночі 18 серпня 1943 року кілька ку-

ренів бандерівської УПА оточили штаб Бульби-Боровця в селі Хме-

лівка на Костопільщині. Щоб запобігти братовбивству, отаман дав 
наказ не чинити збройного опору, а розсіятися і відступити. Однак 

бандерівцям вдалося взяти в полон понад сто козаків УНРА, трьох 
старшин і дружину Бульби Анну Опоченську. Одинадцять козаків 

дістали поранення, п’ять командирів УНРА загинуло. Сам отаман з 
частиною козаків та старшин вирвався з оточення і перейшов на 

лівий берег річки Случ, де зіткнувся з польськими й радянськими 
партизанами. В боях полягли його найближчі побратими Василь 

Раєвський та Іван Мітринга. Через полоненого Миколу Крука бан-
дерівці передали Бульбі ультиматум: беззастережно підпорядкува-

тися політичній лінії ОУН(Б) та наказам Головної команди УПА. Але 
поліський отаман на таку вимогу не погодився, і мав на те серйоз-

ні підстави. Ось деякі з них: 
«У своїй дипломатії Ви не придержуєтесь правил революцій-

ної етики. Одне говорите, друге робите, присвоюєте собі чужі гас-

ла та концепції… 
Ви узурпуєте собі право на суверенну всеукраїнську держав-

ну владу… 
Свою державну владу Ви проголошуєте необдумано, коли і 

де попало… 
Ваша влада у терені проводиться не як революційна влада, а 

як звичайна банда. Замість поборювання, анархії Ви її збільшуєте 
своїм ганебним поступуванням, яке зводиться до варварського 

мордування безборонних жінок, національних меншин…» 
Після такої відповіді бандерівське керівництво вдалося до ще 

жорстокіших заходів. Після двох тижнів тортур служба безпеки 
ОУН(Б) стратила дружину отамана Анну. Аби не побільшувати кі-

лькість жертв Бульба-Боровець розформовує свої відділи і перево-
дить організацію в підпілля. 

15 листопада 1943 року Тарас Бульба-Боровець робить ще 

один відчайдушний крок: звертається до німецького командування 
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з меморандумом, в якому пропонує німецькій владі «припинити 

українсько-німецьку ворожнечу і скласти договір про спільну бо-

ротьбу проти большевизму, звільнити всіх українських політичних 
в’язнів, репресованих та військовополонених і дати їм змогу вклю-

читися в нові регулярні та партизанські українські війська, створи-
ти в Німеччині Український Національний Комітет з представників 

усіх політичних угруповань та авторитетних громадських організа-
цій». З цим меморандумом він їде на переговори у Рівне. Оскільки 

переговори мали політичний характер, Бульба домагається зустрі-
чі з вищим німецьким керівництвом. Служба безпеки доправляє 

його спершу до Варшави, а потім і до Берліна. Але спроби знайти 
спільну мову з німцями зазнають невдачі. 1 грудня 1943 року ота-

мана та його ад’ютанта Олега Штуль-Ждановича беруть під варту і 
запроторюють у концтабір Заксенхаузен, де вже було давно ув’яз-

нено Андрія Мельника, Степана Бандеру, Ярослава Стецька. 
У жовтні-листопаді 1944 року німці таки дійшли висновку, що 

нехтування українського фактора є помилкове, і вирішили звіль-

нити з концтабору політичних лідерів, аби з їхньою допомогою 
сформувати підрозділи для східного фронту, що дозволило б зеко-

номити власні сили. Тарасові Бульбі-Боровцю запропоновано ста-
ти на чолі Українського національного комітету (УНК). Але той ка-

тегорично відмовився, бо в такому разі йому б довелося підлягати 
Комітетові визволення народів Росії, що його очолював генерал 

Власов. Головою УНК одноголосно обрали А. Мельника. Однак він 
поставив перед німцями такі вимоги, що ті стали шукати нового 

керівника. У лютому 1945 року головою УНК призначено генерала 
Павла Шандрука, який мешкав в одному будинку з Бульбою-Бо-

ровцем, тож отаман був постійно в курсі справ національного комі-
тету. На пропозицію Шандрука навесні 1945 року Бульба-Боро-

вець зайнявся формуванням бригади особливого призначення, яка 
мала десантуватися в тилу Червоної армії для продовження боро-

тьби. У квітні бригада була готова, але німцям вже було не до то-

го. 10 травня сформовані Павлом Шандруком українські відділи 
здалися союзним військам і були інтерновані в італійському містеч-

ку Ріміні. 
Однак на цьому війна для Тараса Бульби-Боровця не закін-

чилась. Його звинувачено в єврейських погромах на окупованих 
територіях та у прислужництві гітлерівцям. Він постав перед бри-

танським трибуналом, засідання якого тривало з квітня по листо-
пад 1946 року. Заслухано понад тисячу свідків: євреїв, поляків, 

білорусів, росіян, німців. Зрештою Бульбу-Боровця виправдано і 
звільнено з-під варти з правом вибору країни проживання. Він об-

рав американський континент. Колишній отаман бере участь у 
створенні та діяльності відновленої Української національної ради, 

пише мемуари. 1950 року публікує «Історію українських визволь-
них змагань 1917–1950 рр.», редагує і видає власний журнал 

«Меч і Воля», організовує з числа колишніх вояків УПА-УНРА Укра-

їнську національну гвардію. Але відгомін давніших непорозумінь 



12 

та конфліктів докотився до Бульби-Боровця і на еміграції. Палкі 

шанувальники співають йому осанну, а політичні опоненти звину-

вачують в отаманщині. З часом друзів стає дедалі менше. Врешті 
Бульба-Боровець залишається самотнім. Ним опікується студент-

українець, що одночасно виконує обов’язки його секретаря. 
Український уряд в екзилі згадав про отамана у 1979 році, 

коли той уже тяжко хворів. За заслуги перед Україною в часи Дру-
гої світової війни його нагороджують Залізним Хрестом УНР. Помер 

Тарас Бульба-Боровець 15 травня 1981 року, як і Дон Кіхот, не в 
лицарському двобої, а в ліжку, за два місяці до виходу у світ най-

вагомішої своєї книги «Армія без держави». Втім герой Сервантеса 
у свій смертний час визнав боротьбу за високі ідеали безнадійною 

і марною, а поліський отаман прийняв смерть з вірою у святу 
справу. 

Іван Ольховський 
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Хто визволиться сам — той буде вільний, 

Хто визволить кого — в неволю візьме. 

Леся Українка 

ТИМ УКРАЇНЦЯМ, ЩО ПОЛЯГЛИ ЯК БЕЗІМЕННІ ГЕРОЇ 
ГІГАНТСЬКОГО ПІДЗЕМНОГО ФРОНТУ НАШОЇ БАТЬКІВ-
ЩИНИ, А СЕРЕД НИХ І МОЇЙ ВІРНІЙ ДРУЖИНІ АННІ, 
СКЛАДАЮ ЦІ СКРОМНІ РЯДКИ ЗАМІСТЬ ВІНКА НА ЇХ НЕ-
ВІДОМИХ МОГИЛАХ. 

Тарас Бульба-Боровець 
Нью-Йорк, 1974 рік 

Від автора 

Дуже багато людей звертаються до мене з запитом, 
чому я досі не написав своїх спогадів, чому в нас так ма-

ло літератури, яка висвітлювала б події в Україні з часів 
Другої світової війни? А особливо, чому ніхто не береться 
за об’єктивне висвітлення нашого повстанського руху? 

Я досі не писав про ці справи хоч би й тому, що, по-
перше, це ділянка мемуарної літератури і цю працю ви-
конають професійні люди пера. По-друге, я вважаю, що 
той, хто має писати про ці події, мусить порушити як сві-
тлі, так і темні їх сторони, якщо це мають бути об’єктив-
но насвітлені факти. Для мене таке завдання пов’язане з 
дуже болючими спогадами як особистого, так і загально-

національного характеру. 
Одначе невідкладна потреба дати для історика на-

шої доби бодай початковий першоджерельний матеріял, 
щоб розпочати студії тієї доби, змушує мене віддати до 
рук читача бодай ці скромні фраґменти своїх спогадів. 
Тим більше, що майже всі друковані праці, що появляю-
ться у вільному світі про партизанський рух в Україні, 
грішать жахливим спотворенням фактів, замовчують ро-
лю Поліської Січі, як зародка Української Повстанської 
Армії, і вводять в блуд «живих і мертвих, і ненародже-
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них» синів і дочок України в питанні нашої повстанської 

боротьби 1941–1945 років. 
Ви тримаєте в руках стисле оповідання про наше 

недавнє минуле, написане на основі того, що я пам’ятаю. 
Брак архівного матеріялу не дає мені змоги деталізувати 
всі події; крім того, не про все можна вже говорити. Нас 
далі зобов’язують закони конспірації безперервно воюю-
чої батьківщини. Я хочу зазначити, що я пробував в різні 
часи і в різних видавництвах друкувати уривки чи части-
ни своїх спогадів, та не щастило мені видати ці спогади, 
як закінчену працю. Дякуючи Богові, я закінчив писання 
та ревізію своєї праці в 1974 році і у цій остаточній реда-

кції випускаю її у світ. 
Я вірю, що моя праця виповнить прогалину в украї-

нській мемуаристиці нашого століття і послужить правди-
вим першоджерелом для майбутніх істориків України, як 
також наукою для наших майбутніх лицарів, яким припа-
де доля і Божа воля визволити 50-мільйонову націю з-під 
гніту її численних тяжких ворогів. 

Тарас Бульба-Боровець 
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ЧАСТИНА ПЕРША 

МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ (1920–1939) 

Розділ перший 

АРМІЯ БЕЗ ДЕРЖАВИ 

Лютував холодний листопад 1920 року. На переміну 
падали як не дощ, то сніг. Морози почали заковувати 
глибоке липке болото, перетворюючи його в гостру ста-
леву груду. 

Здесяткована тифом і розбита ворожою перевагою 
Українська Національна Армія день і ніч відступає на За-
хід… Разом з Армією відступає й Уряд Української Народ-
ньої Республіки. Територія Української Суверенної Дер-
жави тане, наче віск, на вогні. Точаться жорстокі бої за 
кожну місцевість, за кожний вершок рідної землі. Вояки 
стомилися до півсмерти. Вони вже не мають змоги даль-
ше боротися — босі, обдерті, голодні, без запілля, без 
бази, без резерви, без медикаментів, без набоїв… 

Річка Збруч. Новий кордон. За річкою на заході дві 
чужі держави — Румунія і Польща. Від півночі, сходу та 
півдня розбиту армію переслідує непроглядна хмара бо-
льшевиків. Вона лявиною заливає всю територію Украї-
ни. 

— Ураа-а!… Урррааа-а-а!.. 
— Дайош Україну! 
— Смерть петлюрівцям! 
Від Головного Отамана Збройних Сил Симона Пет-

люри наспіває останній наказ по армії на рідній землі: 
— регулярним частинам армії бойовим порядком 

форсувати Збруч. Скласти зброю в Польщі або в Румунії; 
— всім повстанським загонам прорватися в глибоке 

запілля ворога і далі вести повстансько-партизанську бо-
ротьбу. 

21-го листопада армія форсує Збруч. Ворог безнас-
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танно налягає з усіх сторін… 

Армії залишилося лише два слабеньких мостики для 
форсування ріки: Волочиськ та Ожиговці. Ворог бере ці 
дві точки під особливий обстріл. Обидві сторони концен-
трують в цих пунктах максимальні сили, бо тут відбува-
тиметься вирішальний бій. 

— За всяку ціну не допустити до переправи. Обо-
в’язково взяти в полон все командування. Захопити всі 
прапори, — наказує Москва. 

— Розбиття армії — це ще не повна перемога ворога 
над цілою нацією. Гідно відступати з боєм. Зберегти пра-
пори. Краще смерть героя, ніж ганебне рабське життя, — 

наказує Київ. 
Відступ ускладнюється: з другого боку річки немає 

змоги дальше відстрілюватися. Брак позицій для прикри-
вального вогню артилерії. Вона займає позиції з лівого 
боку. Тримає їх до останньої хвилини, прикриваючи пе-
реправу всіх військ. Кавалерія отримує наказ форсувати 
ріку вплав. 

Останній, найжахливіший бій українського вояка на 
своїй території закінчується його ідейною перемогою. Во-
рогові не пощастило захопити ні одного бойового прапо-

ра, ні державних актів Суверенної України. Всі свої свя-
тощі український вояк оборонив своїми голими грудьми і 
виніс зброю. Ціла армія та її уряд пляномірно відступили 
на чужу територію. Там вони знайшли законний азиль, 
згідно з міжнароднім правом… 

Перемога Києва, а не Москви. 
Червоно-російська імперія «визволила» Україну від 

українців. По-варварськи знищила їх Суверенну Держа-
ву. На місце української народньої влади, що протягом 
трьох років виконувала свої обов’язки, приходить знову 

влада комуно-московських губернаторів, комісарів та 
кривавої ЧК. 

Невгасаючі пожежі. Гори трупів. Грабунок всього 
населення. Опоганення Божих храмів. Кров сотень ти-
сяч. Сльози мільйонів. Голод, рабство і масовий терор. 
Росія Леніна-Троцького знову стає тимчасовим окупантом 
України. 
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Розділ другий 

МОЇ ПЕРШІ КРОКИ 

Народився я 9-го березня 1908 р. в селі Бистричі, 
Костопольської округи на Поліссі. Нас було дев’ятеро ді-
тей. Мій батько, Дмитро Юліянович, мав всього три деся-
тини землі. Хліба з бідою вистачало до Коляд. Від Коляд 
до Юрія жилося на картоплі, а від Юрія не ставало й кар-
топлі. До нового хліба якось перебивалися на зеленині, 

головним чином на щавлі. 
Як тільки я почав спинатися на ноги, мене старші 

дражнили кличкою «Тарас Бульба». За цю зневагу я ду-
же гнівався і суворо відбивався. Коли ж у школі я прочи-
тав «Тараса Бульбу» Гоголя, то почав своїм ім’ям горди-
тися. 

Казав мій дід, Юліян Харитонович, що його дід про-
зивався не Боровець, а просто Борець, тобто вояка, ко-
зак. Це вже в метриках перекрутили. Дід мого діда, по 
словах останнього, козакуючи, воював з гетьманом Ма-

зепою проти москалів. А Мазепі йшов на допомогу швед. 
Шведські могили ще й досі вистають копицями з багнис-
того краєвиду на лінії Сарни — Березно, вздовж ріки 
Случ. Кожного року мій дід на провідному тижні брав ко-
шіль яєць і волами їхав до могил, клав на кожну могилу 
яйце і молився Богу. Я їздив з ним. 

— Союзники мого діда, — казав він, — царство їм 
небесне. Вони праведники. Воювали Русєю… 

Самого ж прапрадіда мого москалі порубали «на ка-
пусту». Його знайшла на побойовиську одна вдова, тоб-

то майбутня баба мого діда. Сховала від москалів у лісі. 
Відходила зіллям, і хоч він лишився без одного ока, без 
одної руки та з перебитою ногою, він жив 115 років. Во-
ни одружилися, мали багато дітей. Заложили хутір з па-
сікою в лісі, з якого виросло ціле наше село Борове на 
Сарненщині. 

Потім прийшла «Русєя» з Катериною. Хутір відібра-
ла, а ціле село загнала в панщину… 

— Отаке-то Боже диво буває, діти, коли одна наша 
людина має вмерти, а не вмре, — казав наш дід. — Тре-
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ба, — казав, — зберігати як око кожну нашу душу. 

Ні у війні, ні в революції я участи не брав. Був ще 
малий. Одначе всі ті події добре пам’ятаю. Мій старший 
брат був у «петлюрівцях». Повернувшись додому зі збро-
єю, він учив нас «воювати». 

Велика світова війна та революція хуртовиною про-
неслися через поліські багна та ліси. Були в нас росіяни, 
німці, австрійці, поляки та мадяри. Влада змінювалася 
щотижня, а поліські ліси шумлять собі по-своєму. Зате ж 
тепер, по великій війні, настають великі зміни. Наше се-
ло над новим кордоном припало полякам, а не Росії. 

Появилися великі польські пани. Повідбирали землю 

від селян. Появилися орендарі, адміністратори, шинкарі 
та всякі підпанки. За революції їх тут не було. Повтікали. 
А тепер знову вернулися до нас. 

Появився й їх опікун, досі мені невідомий солдат в 
рогатій шапці, з білим орлом на чолі. 

Це була нова польська держава на нашій землі. А за 
п’ять кілометрів — кордон. За тим кордоном була якась 
нова Росія. Також на нашій землі. Без царя, без панів, 
без попів. Казали, що там все для народу… 

Я не розумів політичного значення нової держави, 

але вона мені з перших днів не подобалась. Чужа влада, 
чужа віра, чужа мова, чужа школа, чужі пани та погоничі 
на роботі. Все і всюди чуже і непривітне, все, що знева-
жає мене, мій народ, нищить мою мову, мою віру, мою 
націю. 

* * * 

В гранітних каменоломнях поліського басейну, крім 
дзвонів, сталі та вибухів динаміту, нуртує ще якась неви-

дима сила. В непрохідні простори глухого Полісся велика 
світова війна внесла нечуване досі оживлення. Сюди, в 
найглухішу закутину української землі, наче на золото-
дайні простори Аляски, суне з усіх сторін світу всякий 
народ. 

Чого їм тут треба? Одні шукають щоденного хліба, 
другі — високих заробітків, треті шукають щасливої на-
годи для контрабанди поміж заходом та сходом. Сюдою 
проходять сотні й тисячі різних невидимих артерій зі схо-
ду на захід і навпаки. Тут схрещуються в запеклих дво-
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боях агентури всесвітніх розвідок та контррозвідок. Тут 

іде завзята боротьба між світоглядовими ідеями та соція-
льними програмами. Всі вони боряться за нашу душу. 

Тут кишить від усякого народу, наче в вулику. Се-
ред цих людей чотирнадцятилітнім юнаком опинився і я. 
Вдома не було що їсти. Я покинув свою хату і пішов шу-
кати хліба й долі. Молодість вливала в душу надію, і все 
єство рвалося вперед, до діла, до праці, до науки, або, 
як казала Леся Українка, — «Жити хочу!» 

Я пішов до каменоломні шукати роботи. Побачивши, 
як керівник кар’єру, стоячи на горбку, керує багатогран-
ною роботою підприємства, я з першого дня вирішив за 

всяку ціну стати таким керівником. 
А ціна, як потім виявилося, була дуже висока. Я 

вже, бігаючи за худобою, встиг забути «азбуку», якої ме-
не в Бистричах учили зимою. А тут вимагається альґеб-
ра. В мене, натомість, ні засобів, ні освіти. Треба знову 
все починати від «аза». Треба дуже багато вчитися. Але 
як? Де? Від кого? За що? Немає не то що якоїсь допомо-
ги, але навіть доброї поради. 

Я кидаюся до державного вчителя та до священика. 
Хто ж, як не вони, мали б мені допомогти. Державний 

польський вчитель дуже радо мені в усьому допоможе. 
Він може навіть так зробити, що я буду вчитися в усіх 
школах на державний кошт, але він ставить маленьку 
вимогу: я маю потім перехреститися з православного на 
католика, щоб згодом з українця стати поляком. Тоді ме-
ні всі двері, як до школи, так і до урядових посад, будуть 
відчинені. Інакше дорога до науки буде закрита, хоч би 
я був мудрішим від самого Соломона. 

Старий російський «батюшка» також дуже радо го-
товий мені допомогти. Він напише до «Русского Благо-

творітєльного Общєства» та до самого Єпископа. Мене 
приймуть в науку до Духовної Семінарії на кошти Конси-
сторії. Одначе я мушу скласти йому присягу на Єванге-
лію, що, коли вивчусь на дяка або навіть на священика, 
ніколи не буду ні українцем, ні поляком, а лише росіяни-
ном. Не стану зрадником ні православної віри, ні «мату-
шки Росії», ні «батюшки царя». Все, що тепер там, за ко-
рдоном, і тут, у нас, діється — це лише тимчасова кара 
Божа за гріхи народу. Завтра ж знову буде стара Росія. 
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Буде цар, буде порядок. Буде добробут і щастя для всіх 

вірних слуг великого царя. А всі зрадники підуть в Сибір 
на каторгу, а по смерті — в пекло. 

Кого слухати? Кому вірити? Хто каже правду, хто 
бреше? Чому вони всі хочуть, щоб я був таким, як вони, 
а не таким, яким я є? Звідки мені про все це довідатись? 
Хто мені все це пояснить? Керівник кар’єру з мене глу-
зує, коли я його про подібні справи питаю, а товариші по 
роботі — також не знають. 

— Куди тобі, репаний хлопе, до таких високих про-
блем! Твоє хлопське діло — лопата і кайло, а не філосо-
фія. 

— І що це таке «проблеми», «філософія»? — думаю 
я собі. — Чому мені не можна про це знати? Чим я гірший 
від інших людей? 

І тут своєчасно приходить мені на допомогу щира 
порада старого майстра: 

— Технічні процеси виробництва мусиш ґрунтовно 
засвоїти довголітньою роботою по всіх цехах. А загальне 
знання мусиш здобувати собі сам. Коли до жодної школи 
нема доступу, мусиш учитися сам, поза школою. Мусиш 
заробити гроші руками, щоб збагатити свою голову. 

Я послухав розумної поради старого приятеля. По-
чалися довгі літа наполегливої праці та науки. Від рання 
до смеркання — в кар’єрі, а по ночах зубріння. 

— В тебе будуть успіхи та невдачі, піднесення та 
падіння, захоплення неосяжним та розчарування з осяг-
нутого. Ти ніколи не зазнавайся успіхами і не падай в 
розпуку від невдач, а все пробивайся вперед. Думай про 
велике, а починай з малого, — радив мені старий май-
стер. 

І я почав всіма силами пробиватися все вперед і 

вперед… 

Розділ третій 

В ПОЛОНІ ІДЕЙ 

Жорстока життєва дійсність дуже рано змусила мене 
цікавитися справами, що належать до компетенції людей 
старшого віку. Крім чисто побутових особистих клопотів 
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мене почала цікавити доля інших моїх друзів та цілої 

громади. Я почав живо займатися загальногромадськи-
ми, соціяльними проблемами. Ця обставина загнала мене 
в дивовижний круговорот ідеологічних та соціяльно-про-
грамових течій. Ці течії наповнювали атмосферу заходу і 
сходу, зударяючись на нашій землі та в наших душах. За 
нашу землю та за наші душі велася запекла боротьба 
ідей. 

На дні кар’єру я наткнувся на багато цікавих мені 
людей — не таких, як той польський душолов-учитель чи 
безпросипний п’янюга — царський батюшка. Це були 
«матрос» та «самостійник». 

Самостійник, як колишній вояк Петлюри, стояв на 
позиціях Самостійної України, а матрос проповідував ко-
мунізм. Обидва дружно боролися проти всіх злочинів по-
льської влади, але поза конторою обидва були неприми-
ренні вороги. 

Я довго не міг збагнути, в чому річ, чому вони воро-
гують. Від ранку до вечора при станках та по цілих но-
чах у гуртожитках тривала палка дискусія на тему: на-
ція, Інтернаціонал, капіталізм, соціялізм, комунізм, мате-
ріялізм, ідеалізм, Самостійна Україна, федерація, «жов-

тень», «березень», революція, контрреволюція, Петлю-
ра, Маркс, Ленін, Енгельс, Троцький, Сталін, Москва, Ки-
їв, Варшава, НЕП, індустріялізація і т.п. 

Це був цілий шторм нових і незрозумілих понять та 
ідей. Я намагався підслухати кожну дискусію, допитував-
ся значення кожного слова та речення. 

Як «матрос», так і «самостійник» дуже радо мені все 
оповідали, кожний пояснюючи все по-своєму. Кожний 
докладав усіх зусиль доказати мені, що правда тільки по 
його стороні. 

«Матроса» ніхто не міг переговорити. В нього кож-
ної неділі були якісь нові люди. Він з ними щось довго 
шептав на самоті. Коли вони відходили, матрос витягав 
з-за комина все нові газети, книжки та якісь інструкції. 
Начитавшись тих паперів, він знову заливав все товари-
ство новою зливою сильних аргументів та фактів з подій 
цілого світу, особливо тих, що стосувалися наших буднів. 

Натомість «самостійник» майже завжди ходив сам-
один. Він не мав стільки нових книжок, чи газет, чи інст-
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рукцій. Він тільки своїми власними палкими словами 

всюди доказував, що і царський «батюшка», і польський 
учитель і наш ренегат матрос — брешуть. Всі вони хо-
чуть поневолювати наш народ. 

Чим більше слухав я матроса, тим більше перекону-
вав він мене в правдивості його слів. І чим більше слухав 
я самостійника, тим більше його слова десь з глибини 
моєї юнацької душі викликали якісь незрозумілі почуття 
все сильнішої любови до свого народу та рідної землі. 

«Самостійник» замість багатьох щоденно свіжих 
книжок чи газет подарував мені одну пошарпану книж-
ку, яка не мала вже ні обкладинки, ні назви, ні автора. 

Але мене вразило те, що ця книга надрукована не так, 
як всі ті, що я їх вже читав, тобто по-російськи або по-
польськи. Ця обшарпана книга була заповнена літерами, 
з яких виходили такі слова, якими говорила до мене моя 
мама. «Самостійник» мені сказав, що цю книгу написав 
Тарас Шевченко, що це — «Кобзар». 

Читаючи «Кобзаря», я довго не міг зрозуміти його 
глибоко символічного змісту. Якісь «Катерини», «моска-
лі», «ляхи», «гайдамаки», «розриті могили», «Кавкази», 
«сови», «відьми», «царі», «псальми» і т.п. 

Та як би я того змісту не сприймав по-дитячому, ме-
ні одно було ясне: у кожному рядкові «Кобзаря» я бачив 
самого себе та всіх моїх найближчих людей. Я бачив, як 
ті самі ляхи та москалі і тепер роблять лихо з нами. І то 
всюди, де не подивись: в кар’єрі, в конторі, у селі, у місті 
і навіть у церкві! Вони всюди зневажають мою рідну мо-
ву, знущаються з наших людей і тримають в своїх руках 
всю нашу кривавицю. 

Я довгі літа дивився на все це і ніяк не міг збагнути, 
чому, власне, воно так робиться? Яке ці чужі люди вза-

галі мають діло до нас, коли в них є своя земля та дер-
жава? Чому на нашій землі і над нашим народом є чужа 
— тут польська, а там комуністична — влада? Чому в нас 
немає своєї влади, раз ми маємо свою землю? І я почав 
настирливо шукати відповіді на ці питання. 

«Кобзаря» я перечитував по кілька разів. Кожне 
слово врізувалося в мою душу якоюсь невимовною си-
лою. Кожний раз мені відкривалося щось нове, захоплю-
юче. Таким чином, я зробився свідомим українцем, тобто 
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я твердо відчув свою приналежність до української нації. 

Радість і біль цієї нації зробилися моєю радістю і моїм бо-
лем. 

У процесі мого самоформування я попав у духове 
роздвоєння. Мій розум був по стороні «матроса», а серце 
тягло до «самостійника». Цей дуалізм філософії життя 
тривав у моїй свідомості недовго. Саме життя, оточення 
навчили мене розуміти, що є добре, а що зле, що наше, 
а що чуже, де є правда, де брехня. 

Розділ четвертий 

КРАХ ІЛЮЗІЙ 

Починаючи від 1920 року через совєтсько-польсь-
кий кордон ввесь час тікає дуже багато людей в Польщу. 
Пробираються дальше на захід. Це були головним чином 
колишні царські урядовці, поміщики, промисловці, купці 
та духовенство. Вони кублилися з родинами попід поль-
ськими урядами. Оповідали людям жахливі речі про бо-
льшевицьку революцію. Вони особливо підкреслювали 

дикі методи, якими большевики проводили «націоналіза-
цію» і боролися з релігією. «Матрос» пояснював справу 
коротким: «Це клясові вороги трудового народу». 

Десь від 1925 року через той самий кордон почали 
переходити все більші і більші маси людей. Це вже не 
буржуї, не куркулі, не великі купці і не духовенство. Це 
була головним чином українська трудова інтелігенція: 
професори, інженери, агрономи, народні вчителі, коопе-
ратори, лікарі та всякі службовці. Вони так само в жах-
ливому вигляді скупчуються при польських урядових 

установах, чекаючи оформлення документів. Вони також 
оповідають людям макабричні факти з щоденного життя 
в СССР. Особливо вони підкреслюють, як ганебна боль-
шевицька влада трактує кожну інтелігентну людину, ра-
хуючи її ворогом держави тільки за те, що вона людина 
письменна, тобто «білоручка»… І на це в «матроса» були 
стандартні відповіді, мовляв, це звичайні злочинці, ха-
барники, бюрократичні нероби. 

Але, починаючи від 1930 року, польсько-совєтський 
кордон на Поліссі заливає нова хвиля втікачів. Між втіка-
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чами та пограничними військами ҐПУ ведеться справжня 

війна. Цілими ночами строчать кулемети та сяють ракети 
та прожектори, наче на фронті. Такого видовища ще цей 
кордон не бачив. 

Біля польських прикордонних урядів хмари народу. 
Хто ж це такий? Це вже ні буржуї, ні куркулі, ні інжене-
ри, ні кооператори, ні професори, ні агрономи, ні уря-
довці. Це звичайні робітники і селяни рятують своє жит-
тя. Тікають під градом кулеметних куль, наче на фронто-
вій лінії. Біжать наосліп через непрохідні багна та ліси, 
аби тільки де-небудь попасти поза межі СССР. Несуть на 
плечах поранених та побитих дітей, тягнуть покалічених, 

обдертих до наготи жінок. Створюють на прикордонні 
невимовний жах. 

Розповіді втікачів з совєтської тюрми народів відкри-
ли очі не одному на дійсний стан і життя в СССР. А втіка-
чів не треба було й питати. Як вони довідались, що со-
вєтська пропаганда діє на людей поза СССР, вони дуже 
дивувались і не шкодували фарб, щоб подати засліпле-
ним справжню картину совєтського «раю». 

Вони розповідали тим, хто цікавився, що в СССР 
проводиться насильна колективізація, в людей відбира-

ють худобу, землю та реманент — все те, що недавно да-
ла їм революція, що мільйони голодують і вмирають, як 
мухи, по всій Україні, що бідних жертв нікому й ховати, 
що люди їдять листя, траву, котів, собак і не обходиться 
й без людоїдства. 

Я порівняв те, про що трубить київське радіо, з тим, 
що розказують втікачі, і вирішив, молодий та здоровий, 
«скочити» на Україну і побачити на власні очі, що там ді-
ється, бо втікачі, мені здавалось, розповідали неймовірні 
речі. Від 1932 року я не раз і не два переходив нелега-

льно кордон. Пробивався в глибину України до Житоми-
ра, Києва та Харкова. 

Щойно тоді я побачив соціялізм на практиці: цілі об-
ласті абсолютно спустошені, покриті бур’яном. Мільйони 
людей попухли від голоду, а гори хліба гниють на заліз-
ничних станціях. Трупи та півмертві люди валяються, на-
че після чуми, по селах, стежках, полях та дорогах. Се-
ред розвалених румовищ вчорашніх чудових осель не 
своїм голосом виють сухоребрі собаки… їх господарів ви-
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возять кудись цілими ешелонами, відділяючи жінок від 

чоловіків та дітей від батьків. Деякі села та райони став-
лять розпачливий спротив, але чекісти пацифікують їх 
танками та гарматами, і все це в «мирний час соціяліс-
тичного будівництва». 

Комсомольські бригади, наче сарана, гасають по 
всіх селах та кутках. Налітають хмарами на поодинокі 
господарства, грабуючи чесних трударів села. Розвалю-
ють печі та комини в хатах, шукаючи хліба для «проле-
тарської держави». Молодших працездатних членів сімей 
в’яжуть і забирають з собою. Старців та дітей викидають 
в балки та яри. Лишають на волю стихії голих, босих та 

голодних людей на морозі, бо, мовляв, бракує транспор-
ту. Так насправді виглядала «добровільна» колективіза-
ція, про яку так красномовно горлало київське радіо. 

Міста переповнені безпритульною дітворою та жеб-
раками. Селяни буквально душаться та гинуть в кіломет-
рових чергах за хлібом попід міськими хлібними крамни-
цями. Їх розганяють, по них топчуться партійні комісари, 
наче по падлині. Щоб повитягати від людей золоті «п’я-
тьорки», «пролетарська» держава організувала так зва-
ний «Торгсін». Там за золото чи срібло можна все купи-

ти. Почалися грабунки недограбованих комсомольцями 
церковних храмів. Жертвою погоні за золотом та сріблом 
стали могили давно померлих людей по численних цвин-
тарях України. 

В Житомирській області були мої кревні по матері. Я 
хотів їх відвідати, але з їх скромної оселі не лишилося ні 
сліду. Мого двоюрідного брата вивезли на Сибір. Старого 
діда, бабу та дружину з 7-літньою дитиною серед зими 
викинули з хати. Розвалили піч та комин, повибивали всі 
вікна та двері. Вони примостилися в яру, в «собачій 

ямі»… 
Піде людина підстригатися до голяра, то той разом з 

волоссям відріже навіть голову, якщо в нього був золо-
тий чи срібний зуб у роті. А скільки було випадків зника-
ння людей, які, як виявлялось потім, були спожиті при-
ватно, або продані людям у вигляді ковбаси чи інших ви-
робів? 

Це був жах, якого я не в силах описати. Коли я сьо-
годні собі уявляю ті макабричні сцени з «соціялістичного 
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раю», мені холоне кров у жилах, а попід горло починає 

щось душити… 
В самому Житомирі були ще інші наші кревні. Від 

цих інтелігентних людей я довідався, що тотальний те-
рор, грабунок та голод в Україні тоді, коли в Україні та в 
Росії було повно хліба, — це ніщо інше, як наслідки гене-
ральної лінії комуністичної партії. Що ціла акція перево-
диться навмисне, за пляном, для того, щоб фізично зни-
щити українську націю. Діється це тому, що вона не під-
дається ні комунізації, ні русифікації. 

— Вся вина лежить головним чином в науковому 
марксизмові, який, заперечуючи всі досьогочасні світо-

гляди, породив свою дитину — комунізм, — так говорили 
мені ті люди. 

Мені раз і назавжди стало ясно, що не «матрос», а 
«самостійник» мав рацію, хоч він не мав у своїх руках 
стільки свіжих газет, книжок чи журналів, а щирим, до-
хідливим словом говорив святу правду про новітню тра-
гедію України під комунізмом. Я побачив, що компартія 
— це корупційна банда міжнародніх пройдисвітів, яким 
політика служить засобом, а не ціллю. Замість свободи 
несе жахливу неволю. Замість добробуту несе злидні та 

фізичне винищування цілих націй. Замість великого бу-
дівництва — тотальну руїну зайнятих країн. Замість куль-
тури та цивілізації — примітивне, дике варварство. За-
мість вічного миру — постійне підпалювання та роздму-
хування революцій та війн. Замість влади диктатури про-
летаріяту — безконтрольну диктатуру нової банди пар-
тійних паразитів над трудящими масами. Замість універ-
сального прогресу — відсталість і реґрес… 

Після всіх цих митарств та досвіду я почав частіше 
відвідувати «самостійника». Тепер і в нього почали поя-

влятися якісь невідомі люди, щось обговорюють, органі-
зовують. Значить, робиться діло, де можна прикласти і 
свою силу і здібності. В таборі «самостійника» я познайо-
мився з видатними особистостями українського світу: 
Драгоманів, Грушевський, Петлюра, Липинський, Міхнов-
ський, Аркас, Донцов, Огієнко, Лотоцький, Дорошенко, 
Липа, Сціборський, Христюк, Шаповал, Ґалаґан, Юрчен-
ко, Горліс-Горський, Дудко, Олесь, Маланюк та інші. 

В цей час я багато читав, продовжуючи свою само-
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освіту. Я побачив, що моя батьківщина у своїй писаній іс-

торії три рази була самостійною державою: княжою — до 
14 століття, козацькою — до 17 століття та сучасною — 
від 1917 до 1921 року. Я довідався, що цю державність 
знищила підступна та брутальна політика колись царсь-
кої, а тепер комуністичної московської імперії. Я побачив, 
що сильна московська держава — це смертельний ворог 
моєї нації. 

Мені стало ясно, що тільки в своїй суверенній дер-
жаві кожна нація може розвинути своє многогранне жит-
тя як культурна людська спільнота. Без своєї суверенної 
держави навіть найкультурніша нація стає об’єктом об-

крадання та визиску з боку окупанта. Натомість, у своїй 
суверенній державі навіть найвідсталіша нація, користа-
ючись досвідом світової історії, маючи свободу дії, може 
піднестися до найвищого рівня соціяльного розвитку. 

З таких причин я вирішив віддати всі свої сили на 
активну боротьбу за відновлення Української Суверенної 
Держави. Але до якої української національної партії 
вступати? Кого з посеред українських політичних діячів 
підтримувати та як йому допомагати? На яку ідеологічно-
світоглядову плятформу та соціяльну програму ставати? 

Який державний лад самостійної України вважати за най-
більш відповідний: монархію, республіку чи вождівську 
диктатуру? Я вирішив розв’язати ці питання і взятися за 
конкретну роботу, щоб бути корисним для своєї нації. 

До 1930 року політика завойованої України була ре-
презентована трьома концепціями: комуністичною — в 
рамках СССР, республіканською та монархістичною — на 
еміграції. У тридцятих роках на овиді антикомуністичної 
української політики появляється третя концепція — во-
ждівського націоналізму на зразок модного в той час за-

хідноєвропейського фашизму. 
Всі поважніші центральноукраїнські демократичні та 

монархістичні партії після програної війни Української 
Народньої Республіки, опинившись на еміграції, припи-
нили активну політичну діяльність на своїй території, їх 
політична дія непомітно зійшла тільки на офіційну репре-
зентацію української справи перед світом. Ці угрупован-
ня, таким чином, для України майже вмерли. Політика 
вимагає конкретних, живих людей та постійно оператив-
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ної програми дії в масах. 

Старі і нові західньоукраїнські політичні організації 
були або занадто угодово-опортуністичні до Польщі та 
інших окупантів українських земель, або розпиналися за 
«дійсний», а не комуністичний соціялізм… 

Активним антиподом червоного чаду та повоєнного 
хаосу в українській національній політиці 30-х років був 
новий націоналістичний рух. Якби український націоналі-
стичний рух тотально не заперечував всіх інших світо-
глядів і базував свою ідеологію та програмову дію не на 
авторитарному вождизмові, а на основі ширшої репре-
зентації на зразок західніх вільних країн, то тоді напевно 

всі українці були б влилися в його ряди. Але так не було. 
Націоналісти починали історію цілого світу від себе. Ось 
чому багато українців, і я в тому числі, не влилися в рус-
ло вождівського націоналізму, хоч він на початку мені 
дуже імпонував маштабом свого розмаху, прекрасною 
організованістю та зразковою дисципліною. 

Розділ п’ятий 

НОВА ВІРА 

В пошуках політичної концепції, яка привела б до 
створення Української Суверенної Держави, мені, як і ба-
гатьом таким, як я, дуже багато допомогли оті лицарі, що 
21-го листопада 1920 року героїчно форсували річку 
Збруч. Вони розлилися по цілому світі, несучи з собою 
святі ідеали Української Самостійної Держави. Але найбі-
льше залишилося їх в тій частині України, що попала під 
польську окупацію. Як політичні емігранти на своїй влас-

ній землі вони влилися в гущу народніх мас. Почали вес-
ти велику освідомлюючу та революційну роботу. Це були 
фанатики національної ідеї, що свою вірність і згуртова-
ність освятили власною кров’ю на багатьох фронтах. А 
після війни далі служили тій же ідеї, як передова еліта 
нації. Жодна ідея та концепція не цементують так людей 
в обороні рідної землі і свободи, як окопи. Деякі петлюрі-
вці довгими роками не бачили один одного і втратили 
всякий зв’язок між собою, але, однак, всі вони, розсіяв-
шись по цілому світі, становили однодушну орденську сі-
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м’ю. 

Вчорашні генерали, полковники, сотники, чотові та 
рядові вояки, як також вчорашні міністри, директори де-
партаментів та різні державні службовці, втративши свою 
державу, пішли в народ. Вони поробилися єпископами, 
священиками, дяками, інженерами, кооператорами, аг-
рономами, пасічниками, лісниками, приватними учителя-
ми, редакторами, хліборобами, лісорубами, каменярами, 
купцями і т.п. 

Петлюрівці під комуністичною окупацією так само 
після поразки у визвольних змаганнях пішли в народні 
маси. Там їх залишилося більше, ніж вийшло на емігра-

цію. Там була ціла їх нація. Вони були з нею. Ділили її 
долю і недолю, конспіруючись всякими методами від во-
рожого ока. 

На західньоукраїнських землях не було ні одної міс-
цевости, де не знаходилося б кількох петлюрівців, особ-
ливо на Волині та Поліссі, де цих людей єднала з місце-
вим населенням одна православна віра. В католицькій 
Галичині співпраця православних емігрантів з-над Дніп-
ра з місцевим населенням не мала такого пригожого ґру-
нту, як на північних землях. Крім того, в Галичині були 

також і політичні рухи трохи іншого характеру, ніж у 
Центральній Україні. Ця різниця в політичних поглядах 
випливала з двоподілу українських земель поміж Росією 
та Австро-Угорщиною. Кожна окупація мала свій окремий 
багатосотлітній вплив на життя та духовість народу. Хоч 
22 січня 1919 року й було доконане офіційне злиття всіх 
земель України в одну Соборну Державу, то все ж таки 
чужий вплив двоподілу далі ділив народ на дві частини, 
які не могли знайти спільної мови. Така вже проклята до-
ля кожної розбитої нації… 

За виїмком деяких одиниць, всі петлюрівці стояли 
поза політичними партіями. Партії провадили не завжди 
чесну боротьбу проти своїх політичних противників. Воя-
ки постійно рахували себе заприсяженими законному 
урядові УНР і цю ж ідею несли в найширші народні маси. 
Вони тримали себе немов один орден лицарів-державни-
ків. У лавах української армії в часі визвольних змагань 
опинився найсвідоміший та найчесніший патріотичний 
елемент України. При відступі армії з України ці люди ти-
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сячами лишалися з наказу Головного Отамана для парти-

занської боротьби в запіллі ворога. Ранені та хворі, яким 
доля судила пережити тиф та вилікувати рани, потім 
знову вливалися в народні маси, щоб далі вести іншими 
методами боротьбу проти ворога. 

В противагу партійній міжусобиці, петлюрівці пропа-
гували ідею консолідації всіх творчих сил цілої нації на 
базі республіканської концепції УНР, як законного Дер-
жавного Центру України. Вони гартували та виховували 
всіх молодих людей у своєму дусі всенародного мілітари-
зму. Вони організовували і ставили молодь під прапори 
Симона Петлюри, їх культ Народньої Республіки перетво-

рився на нову політично-військову віру, ім’я якій — Пет-
люрівський рух. 

Петлюрівський рух, згідно з директивами та наказа-
ми свого уряду, однаково діяв на всіх землях України по 
обох боках чужого кордону. Новий кордон, що штучно 
різав живе тіло України, для петлюрівського руху не іс-
нував. Його революційна ідея та державницький чин все 
ширше та глибше вростали в життя і свідомість українців. 
Він становив армію без держави та керував всіма її опе-
раціями. Всі большевицькі акти масового терору проти 

всієї української нації були спрямовані на поборювання 
петлюрівського руху у всіх його виявах. 

Не маючи змоги офіційно вести політичну роботу під 
жорстокою диктатурою червоної Москви, петлюрівський 
рух в Україні шукає нових методів конспірації своєї дія-
льности. Частина людей йде на «співпрацю» з ворогом, а 
частина — з підпілля керує всякими легальними та неле-
гальними організаціями. 

Особливу ролю відіграла в цій гігантській роботі но-
ва Українська Автокефальна Православна Церква під 

проводом Митрополита Василя Липківського. Єпископи, 
священики та місіонери УАПЦ протягом десяти літ, від 
1920 до 1930 років, живим словом, масовими виданнями 
та доброю організацією буквально тримали цілу націю на 
позиціях національно-державної та церковної суверенно-
сти. Але в 30-х роках ця твердиня нації була також зни-
щена брутальним большевизмом. 

Дорогу до петлюрівського руху нашій молоді на По-
ліссі вказав св.п. сотник Василь Раєвський. Він в 
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1932 році пов’язав нас з полковником Іваном Литвинен-

ком. А полковник Литвиненко, наче батько, заопікувався 
душами молодих патріотів. Нав’язував дальші контакти з 
центральними органами великого руху, включаючи в 
нього й нашу скромну поліську ланку. 

Студіюючи протягом довшого часу українську націо-
нальну політику та всі її ідеологічно-світоглядові й соція-
льно-програмові надбання, я особисто прийшов до пере-
конання, що для України найбільш відповідною концепці-
єю є та, що її висунула наша національна революція піс-
ля 1917 року — це концепція Української Народньої Рес-
публіки з її християнсько-ідеалістичним світоглядом, лі-

берально-демократичним ладом і новою справедливою 
соціяльною програмою. Я побачив, що це твір, що його 
створив геній української трудової нації без жодної чужої 
допомоги, а навпаки, — при жахливих перешкодах з усіх 
сторін. Той факт, що цей епохальний твір нашої нації не 
встояв проти хвиль історичного буревію, я пояснюю де-
якими помилками його творців та несприятливою кон’юн-
ктурою світової політики. 

Ці негативні моменти не відштовхнули мене від на-
шої народоправної державної концепції. Всі люди поми-

ляються, а на більш сприятливу світову кон’юнктуру тре-
ба чекати. Вона напевно прийде своєю закономірною до-
рогою. 

Я знайшов свою політичну віру і на основі цієї прав-
ди почав будувати своє політичне кредо. При допомозі 
людей я те кредо закріпив у своїй свідомості і поширив 
свій світоглядовий кругозір. Я доповнив свої теоретичні 
соціяльно-програмові надбання і став обома ногами на 
новій плятформі з глибокою вірою, що вона найсправед-
ливіша. Я прийшов до переконання, що через тоталітар-

ну диктатуру будь-якої одної партії чи кляси не можна 
досягнути стабільної державної суверенности, бо для 
цього потрібно солідарної співпраці всіх партій та шарів 
нації. Ідея справедливого народоправного державного 
ладу в Україні стала моєю життєвою метою, за яку я був 
готовий іти на всяку жертву, включно з своїм життям. 

Подібний процес самоформування в тих часах про-
ходила вся молодь Західньої України. В Галичині вона 
бунтувалася проти своїх старих угодово-політичних пар-
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тій і чимраз більше попадала під вплив нового револю-

ційно-націоналістичного руху. Натомість, на Волині та 
Поліссі в 30-х роках почав сильно розвиватися молоде-
чий петлюрівсько-революційний рух. 

Націоналістичний рух полковника Коновальця під 
ідеологічним впливом теоретика Дмитра Донцова в 30-х 
роках став на шлях тотального заперечення демократич-
ного світогляду та програмових засад державної концеп-
ції України 1917–1921 років. На її місце цей рух виставив 
свою зовсім нову концепцію так званої націократичної 
держави. Ця концепція почала сильно проникати з еміг-
рації та Галичини на Волинь, Полісся та східні землі під 

большевицькою окупацією. 
Після монархістів це вже була друга антикомуністи-

чна концепція націоналістичного табору, яка боролася за 
впливи в Україні, як політичний конкурент республікан-
сько-демократичної ідеї петлюрівського руху з тотальним 
запереченням інакодумства. Вже тоді було ясно, що така 
постава українських антидемократичних політичних пар-
тій доведе до громадянської війни всередині національ-
ного табору, яка може закінчитися крахом наших дер-
жавницьких прагнень. 

Щоб до цього провалу не допустити, петлюрівський 
рух намагався з становища Державного Центру впливати 
на всі політичні угруповання так, щоб знаходити базу 
для мобілізації всіх сил народу проти зовнішніх, а не сво-
їх внутрішніх, ворогів. 

Розділ шостий 

ПОЧАТКИ НАШОЇ НОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

З уваги на дуже низький рівень національної свідо-
мости поліського населення, за порадою і допомогою со-
тника Раєвського та полковника Литвиненка, ми виріши-
ли починати свою організовану роботу культурно-освіт-
ньою діяльністю серед молоді. Зимою 1932–1933 р. ми 
заснували на Поліссі свою невеличку підпільну організа-
цію під назвою «Українське Національне Відродження». 

Головою УНВ був обраний я і з своїх власних фондів 
на початку забезпечував фінанси організації, які йшли 
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головним чином на пресу та літературу. Наше Полісся в 

ті часи було дуже відстале. Царська Росія залишила там 
абсолютну темряву з 90% неписьменністю народу, а то-
гочасна польська політика намагалася всіма силами аси-
мілювати наших людей на користь Польщі. Одинокою си-
лою, що утримувала населення від чужої асиміляції, була 
православна віра та побутовий консерватизм. 

Закони польської держави були настільки гнучкі, що 
те, що пропускала цензура в Варшаві, не могло появити-
ся у Львові, а те, що пропускалося у Львові, не могло ви-
йти в Луцьку, а те, що легальне виходило в Рівному або 
Луцьку, було заборонене на сусідньому Поліссі. Кожний 

воєвода діяв на правах абсолютного феодала. Про вида-
ння української газети на Поліссі в царстві шовініста Кос-
тек-Бернацького не могло й бути мови. Цей деспот само-
вільно робив, що хотів. При таких умовах ми мусили вся-
ку українську літературу привозити на Полісся неофіцій-
но зі Львова та Луцька. Ця література, не зважаючи на 
урядові обмеження, а може завдяки їм, робила велику 
роботу. Протягом не цілих двох десятків років, без шкіл 
чи державних субсидій, всупереч заборонам та перешко-
дам чужої держави, наше Полісся зробилося цілком сві-

домою українською провінцією. Цю велику виховавчу пі-
онерську працю робили нечисленні одиниці української 
патріотичної інтелігенції, а особливо духовенство Право-
славної та Євангельської Церков, народні вчителі, техні-
ки та інші працівники умової та фізичної праці, що в ос-
новній масі були петлюрівці. 

Чинно включаючись в процес відродження Полісся, 
наша організація вирішила: 

— не виступати як політична партія; 
— у суворому підпіллі переформуватися у військо-

во-революційну організацію; 
— для ширшої роботи серед населення використову-

вати всякі інші офіційні організації, аж до євангельських 
сект включно (вони мали повну свободу дії, зборів і 
т.п.); 

— членство організації має бути дуже довірочне, а 
не масове; 

— світоглядово, не включаючись в жодну партію, 
стояти на державницькій плятформі політичного та мілі-



34 

тарного руху Симона Петлюри та боротися під держав-

ним прапором Української Народньої Республіки; 
— всю зброю у нашій боротьбі скеровувати проти 

комуністичної партії, російської імперії та польської реак-
ції. 

Таким чином, ми напружували усі свої сили на боро-
тьбу головним чином проти компартії. Нам вже стало яс-
но, що Польща являється нашим не головним і тимчасо-
вим ворогом. Головним нашим ворогом стала московська 
імперія та її агент — компартія, яка ширить червоний чад 
по всьому світі. 

Полковник Іван Литвиненко мешкав тоді у Рівному. 

З наказу Уряду УНР він керував українською розвідкою 
на польсько-совєтському кордоні. Я одразу став його 
співробітником для кур’єрських обов’язків через кордон. 
З наказу полковника Литвиненка наша молодь пачкува-
ла на другу сторону кордону всякі директиви Уряду УНР 
та літературу, а назад — різні матеріяли, совєтську пресу 
та книжки. 

Ця наша робота була особливо пожвавлена в часі 
великого голоду в Україні 1932–1933 років. Ми перено-
сили з-за кордону цілу масу зразків «хліба», спеченого з 

дерев’яної кори, листя, просяної лупи, буряків та інших 
складників. Такого хліба нормально не будуть їсти навіть 
тварини. Ці експонати голоду в СССР Уряд УНР з мемо-
рандумами розсилав до Ліги Націй та по цілому світі, хоч 
той світ був на все глухий… 

Ми включилися до антибольшевицької кампанії ці-
лою душею і провадили боротьбу усіма можливими засо-
бами. Посилений наступ українського Полісся проти ко-
мунізму в 30-х роках був такий успішний, що в 1939 ро-
ці, як прийшли большевики, вони не застали на Поліссі 

не то, що своїх організацій, але навіть прихильників ко-
мунізму. Не рахуючи дуже малого числа збаламучених 
визнавців Маркса — Леніна, все населення привітало но-
вих «визволителів» неприхильно і вороже. Ця ворожість 
випливала з того, що ввесь народ не сприйняв ані соці-
ял-комунізму, ані його терористично-політичної та дер-
жавно-капіталістичної системи. Наше скромне деревлян-
сько-поліське плем’я не було винятком у боротьбі Украї-
ни з її найтяжчим ворогом — світовим комунізмом. 
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Той факт, що й наша невеличка організація вкладає 

у справу формування всеукраїнського національного ду-
хового фронту свій скромний вклад, був для нас найбіль-
шою нагородою і заохоченням до дальшої праці та боро-
тьби. Ми побачили, що наша жертовна праця не йде на-
марно, а приносить користь. 

Наша організація поступово зміцнювалась, скерову-
ючи свою діяльність на більш успішне плекання серед 
нашої молоді революційно-військових традицій. Ми ясно 
побачили, що поруч політичних організацій потрібні та-
кож організації військового характеру. Тим більше, що 
політичні організації поневоленого народу дуже часто 

попадають під той чи інший вплив ворогів України. Звід-
си прийшов і дальший висновок, що тільки під охороною 
фанатичної національної армії, і то у своїй суверенній 
державі, українська національно-політична думка зможе 
скристалізуватись та стати на службу суверенному дер-
жавному будівництву. Це означає, що народ повинен го-
туватись до збройної боротьби. 

Для виховування своїх кадрів майбутньої українсь-
кої революційної армії Українське Національне Відродже-
ння ухвалило такі морально-ідеологічні основи: 

1. Ставлення національної та особистої чести й воя-
цько-лицарських чеснот понад власне життя — це закон 
законів українського революціонера-вояка. 

2. Гаряча любов до рідної землі та свого народу і 
досмертна вірність та жертвенний послух наказам бать-
ківщини — це почесний обов’язок українського вояка. 

3. Об’єктивна глибока політична свідомість, послідо-
вність думки і чину, бездоганна справедливість і чесність 
— це основа політичної моралі українського вояка. 

4. Не рабський послух старшині, а культурне, свідо-

ме і високопатріотичне почуття лицарської чести та слу-
жбового обов’язку супроти батьківщини та народу — це 
моральна дисципліна українського вояка. 

5. Досмертне зберігання всякої довіреної таємниці, 
товариська любов та добровільне й абсолютне службове 
підпорядкування — це фізична дисципліна українського 
вояка. 

6. Дійсна, а не фіктивна свобода батьківщини як су-
веренної ні від кого незалежної Держави — це політич-
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ний ідеал українського вояка. 

7. Гідний великої та славної нації лад у державі, де 
всі громадяни мають рівні права та обов’язки — це полі-
тична програма українського вояка. 

8. Справедливе унормування соціяльних відносин в 
державі так, щоб не було підстав для клясової ворожнечі 
— це соціяльні постуляти українського вояка. 

9. Свідомість, що політичні партії настають і відхо-
дять, а народ існує вічно, як однокровна спільнота, — це 
політичне кредо українського вояка. 

10. Мобілізація всіх сил народу проти зовнішніх во-
рогів України не партійними, а державними методами дії 

— це ділова тактика українського вояка. 
11. Служба національній революції, звільнення своєї 

рідної нації від чужого панування та відбудова своєї вла-
сної держави — це честь та гордість українського вояка. 

12. Бути чесним виконавцем всіх своїх обов’язків, 
гідно стояти на висоті кожного, хоч би й найтяжчого зав-
дання, незалежно від часу, місця та обставин — це най-
почесніша служба українського вояка. 

Ці морально-ідеологічні основи були радо схвалені 
всіма членами Українського Національного Відродження. 

Пізніше, коли вони поширились серед населення, вони 
сколихнули людей до боротьби за волю рідного краю. 

Розділ сьомий 

ЧОГО Я ДОБИВСЯ В ЕКОНОМІЦІ 

Я цілими днями і ночами снував дуже широкі пляни 
організації великих робітничо-кооперативних підпри-

ємств на Поліссі. Якби робітники були спільними власни-
ками підприємств, тоді не було б експлуатації чужим ве-
ликим капіталом. Тоді робітники були б зацікавлені у під-
несенні продуктивности праці як співвласники підпри-
ємств. Відпала б потреба знаходити спільну мову між ро-
бітниками та підприємцями, не було б гострої клясової 
боротьби, де українець українцеві стає ворогом, піднісся 
б життєвий рівень населення і т.д. 

На жаль, з цих широких плянів нічого не виходило, 
не зважаючи на найбільші зусилля. Мала свідомість та 
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несолідарність робітників, брак закладових капіталів, не-

сумлінна конкуренція — аж до саботажу та поліційних 
провокацій включно — кожного разу доводили до того, 
що найкраще організоване кооперативне підприємство 
банкрутувало. 

Це змусило мене перейти до іншої тактики. Я став 
добиватися поставити на ноги сильне приватне підпри-
ємство, в якому могли б спокійно працювати українські 
робітники, а за зароблені гроші провадити серед них 
освітню та загальноосвідомлюючу роботу з надією реалі-
зувати ширші пляни рідного будівництва в майбутньому. 

Починаючи з найбільш зневажливої в каменярсько-

му промислі денної «піхоти» з лопатою, я почав система-
тично заводити всі інші процеси каменярської роботи. 
Таким чином я переходив від лопати до кайла, від кайла 
до бора, від бора до шабера, від шабера до півбруку, від 
півбруку до регулярної кістки, від кістки до тесаного 
бльока, а від бльока до чистої тесаної роботи та поліру-
вання каменя. 

Теслярі та полірувальники граніту — це була справ-
жня «аристократія» в каменярській індустрії. Ці люди ко-
лись заробляли більше від міністрів. Пізніше їх почали 

витискати машини. 
Одначе у мене це була щойно половина «норми». Я 

опанував тільки технічні процеси виробництва. До повної 
«норми», тобто щоб бути керівником кар’єру, мені браку-
вало ще більше знання та досвіду. Тому я був змушений 
здеґрадувати себе з «аристократа» і майстра-тесляра на 
таку «нестроєву» роботу, як писарчуки, бухгальтери, ка-
сири, магазинери, експедитори, торговельні та технічні 
керівники. 

За 15 років я свою «норму» виконав і навіть переви-

конав. Керівник одного з Клесувських кар’єрів, технік 
В. Овчаревич, який колись, глузуючи з мене, як з «пов-
заючої замарахи», не хотів прийняти на роботу з причи-
ни мого неповноліття, рівно через 15 років прийшов під 
моє управління в кар’єрі чорного граніту в Карпилівці. 

— Я ваше прізвище звідкись пригадую, пане дирек-
торе… 

— А я вас дуже добре знаю, пане керівник. Чи ви 
вже забули свою «повзаючу замараху»? Пригадуєте, як 
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15 років тому на Чабелі ви не хотіли мені пояснити, що 

воно таке «філософія» та «проблеми»? 
— Ах, т-а-а-к! Пригадую… Так це ви з «повзаючої 

замарахи» так «вигнались»?.. Поздоровляю, вітаю… І, 
очевидно, мушу пакувати свої манатки з цього кар’єру, 
правда? 

— Ні, навпаки. Я дуже радо затримаю вас далі на 
своєму місці. Тільки через вас я став директором. Ви ме-
не змусили вчитися. Я хотів знати, що таке «філософія» і 
«проблеми». 

— Дякую. Мені дуже приємно. 
— Нема за що. Дрібниці! 

Ми по-дружньому стиснули руки. З приємністю при-
гадували давноминулі дні та пригоди. Це було моє перше 
вдоволення та нагорода за тяжку працю та наполегливе 
самонавчання. Праця та фахові книжки були моїми «про-
фесорами»… 

Шукаючи щастя на іншому полі, я багато разів ки-
дав каменярство. За цей час я побував і в ковалях, і в лі-
сорубах, і в мулярах, і в столярах, і в різниках, і в куп-
цях, і в урядовцях, аж до редакторів та продавців газет 
на варшавській вулиці включно… 

І знову повертався я через деякий час до свого ка-
меня, щоб знову власними руками заробити деякий гріш 
та розпочати якісь нові виробничо-торговельні комбінації 
— таки в каменярстві. Мені доводилось банкрутувати і 
знову ставати на ноги. В процесах економічного падіння 
та вставання мене рятував одинокий мій капітал: фахове 
знання діла та довір’я, яким мене обдаровували як робіт-
ники, так і підприємці. 

В загальному — це була каторжна робота. Маневру-
вати між конкуренцією, браком капіталу, банками, від-

борцями, податками, вічними поліційними протоколами, 
карами, саботажами, чужою державою, несвідомістю на-
родніх мас, громадськими справами та приватними інте-
ресами було невимовне тяжко. 

Але щораз, підвищуючи самому собі «норми» вели-
кого рідного будівництва, я самотужки пробивався впе-
ред і брався до праці з свіжими силами і завзяттям. 

В 1930 році я відбував військову повинність в поль-
ській армії, точніше — в третьому полку гірської піхоти в 
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Бєльську, Вища Сілезія. Я так любив військо, що хотів 

пробиватися в офіцери. Треба було здати іспити зрілости 
екстерном. На жаль, мене, як неблагонадійного елемен-
та, поляки не допустили навіть до курсу молодших стар-
шин. Тоді, маючи право звільнитись з війська як одино-
кий син — утримувач своїх старих батьків, я перейшов 
через вісім місяців у запас, щоб не гаяти більше часу в 
рядовій службі. Я вважав її за приниження. 

В 1931 році я одружився з донькою чеського колоні-
ста в Луцьку, Анною Йосипівною Опоченською. Ця люди-
на, не цураючись своєї нації, стала моїм вірним другом, 
опанувала українську мову, вивчила наші звичаї і зроби-

лася моїм найактивнішим співробітником в громадських 
справах. Вона без жодних нарікань несла разом зі мною 
всі тягарі та прикрості, що їх постійно приносила на наш 
дім моя громадсько-політична діяльність з безконечними 
поліційними трусами, арештами та тюрмами. 

Маючи в руках непоганий фах каменярського май-
стра, я економічно був досить добре забезпечений. Без 
офіційної технічної освіти я часто виконував функції ін-
женера не лише у своїх, а й у чужих підприємствах. 

Моя незалежна економічна позиція у чималій мірі 

сприяла також роботі нашої організації та всій україніза-
ційній акції на Поліссі. Маючи успішно ведене підприємс-
тво, ми могли без зайвого розголосу фінансувати будь-
яку акцію з обох боків польсько-совєтського кордону. 
Часом ми робили збірки серед робітників нашого підпри-
ємства, про що не повинні були знати поляки. Чи треба 
було на пропаганду, чи на загальноосвітню ціль, чи на 
боротьбу проти большевицьких п’ятих колон серед нас 
— моя фірма завжди ставала в пригоді. 

Пропагандивні матеріяли в СССР ми посилали ба-

льонами в повітря, а пляшки — через воду. Пляшки з ле-
тючками пускали тисячами через Прип’ять-Дніпро аж до 
Чорного моря, а бальони при відповідному вітрові так са-
мо тисячами летіли туди, «гдє так вольно дишет чело-
вєк». 

Найбільшою перешкодою в моїх економічних та фі-
нансових операціях були хронічні «візити» польської по-
ліції та різні обмеження чужої держави… Тому всю нашу 
організаційну роботу ми мусили робити дуже законспіро-
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вано. Кадри росли чудові. Було з кого вибирати для кож-

ного завдання. 

Розділ восьмий 

ПОЛЬСЬКИЙ КАЦЕТ — КАРТУЗЬКА БЕРЕЗА 

З польською поліцією я був «знайомий» ще з моло-
дости. Що де не зробилося б на цілому Поліссі — все 
приписувалось мені. Вічні труси, арешти та «Іванова ха-
та» були моїм хлібом насущним… 

Я мав надію, що коли ми працюємо з рамени УНР як 
польської союзниці проти СССР, то поляки не будуть нам 
перешкоджати, навпаки — ще будуть нам допомагати. 
На жаль, такої далекозорої політики в поляків не було. 
Коли ходило про поборювання української національної 
ідеї, то польські чинники завжди являлися ревними со-
юзниками московських імперіялістів всякого кольору. 

Хоч експансія московської імперії та її п’ятої колони 
— компартії — зовсім виразно і постійно загрожувала іс-
нуванню цілої польської держави та навіть самій польсь-

кій нації, однак поляки скорше вбачали свого головного 
ворога в незалежній Україні. Цей погляд довів до того, 
що Польща зрадила Україну в 1920 році, підписуючи мир 
з большевицькою Москвою в Ризі. Керуючись такими са-
мими мотивами, Польща за ввесь час свого незалежного 
існування всіма силами поборювала український націо-
нально-визвольний рух, вбачаючи в ньому найбільшу 
небезпеку для себе. 

Екзильний Уряд УНР і багато діячів з політичних 
партій намагалися всіма силами переконати компетентні 

польські чинники, що така політика доведе до націона-
льного самогубства Польщі, але даремні були зусилля. 
Поляки вважали свою державу «світовою потугою», хоч 
її роз’їдали зсередини проблеми національних меншин. 

Поневолені та гноблені польською реакцією націо-
нальні меншини, ясна річ, боролися, як могли. На теро-
ристичні акти та пацифікації відповідали контртерором, 
саботажами та дошкульною антипольською пропаган-
дою. 

Росли хвилі арештів, збільшувалось число шибе-
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ниць. Дійшло до того, що літом 1934 року «демократич-

на» польська держава відважилась в мирному часі за-
снувати концентраційний табір в Картузькій Березі, на 
Поліссі, за сталінсько-гітлерівським зразком. Це був акт 
найбільшої ганьби Польщі маршала Пілсудського. 

У червні 1934 року польське радіо подало до відо-
ма, що в Варшаві хтось застрілив міністра внутрішніх 
справ Броніслава Пєрацького. Поляки говорили, що це 
робота українських терористів. В один мент літня атмо-
сфера стала нестерпно гарячою. Зацокотіли друкарні по 
всіх комісаріятах та станицях поліції. Загули радіоприй-
мачі та телефонні апарати. Пішли в хід автомашини та 

мотоцикли, переповнені озброєною до зубів поліцією. 
Я прийшов на обід з кар’єру в Мочулянці. Не встиг 

ще сісти за стіл, як хтось застукав у двері… Входить ко-
мендант поліції з трьома поліцаями. 

— Пане Боровєц! В імені права — ви арештовані! 
Ляснули «бранзолети» на руки. Обшук помешкання 

та бюра. Відхід на поліційну станицю. Протокол. Етап пі-
шки в напрямку Рівного. По дорозі «дочіплюють» до ме-
не все нових арештантів. Наше «товариство» росте. Рос-
те число супроводу. 

До Рівного нас догнали на третій день. Число зако-
ваних по 2 та злучених між двійками ланцюгом зросло до 
23 людей. «Вбивають» в переповнений підвал 1-го комі-
саріяту на вулиці «3-го мая». 

Допити на поліції. Допити у слідчого. Допити у про-
курора. Тіснота. Духота. Гуми… Спирт в легені через ніз-
дрі… Олівці… Двері… Дошка… П’яти… 

— Кажи, хто ще належить до вашої банди? Кажи, бо 
все одно ось тут у мене виригаєш усі легені!.. Я з тебе 
кишки вимотаю! Кажи!.. 

— ? 
— А-а-а! Тобі хочеться самостійної України? Мініст-

ром або генералом хочеш бути? Ми з тебе зробимо мар-
шала! Ха-ха-ха!.. 

І так тиждень, другий і третій… Нічого не «видуши-
ли». 

Тюрма на Грабнику. Відпочинок… 
За чотири тижні — етап. Куди? В Березу. Всі тюрми 

та підвали переповнені народом. Мало місця. Треба зай-
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няти всі старі військові казарми на поліських багнах… 

До етапу в Березу мене сковують з туберкульозним 
студентом Геннадієм Янкевичем. Марш на станцію. Плач 
жінок… Перебігання товаришів. Якісь знаки… До нашого 
купе вводять ще кілька пар та одного «особняка» із 
3долбунова, Андрія Кисіля. Потяг рушив… 

— Картузька Береза! Виходь!.. 
Довга колона скованих по двоє людей. П’ятикіломе-

тровий марш від станції до містечка. Червоні казарми. 
Дроти. Кулеметні гнізда. Сторожа. Маса поліції. Рух, наче 
на фронті… 

Дротяна брама, наче паща потвори, відчиняється. 

Поглинає мізерні, худі, брудні і непоголені постаті, наче 
мух… 

— Стань очима до стіни! Розбирайсь наголо! Скоро! 
Бах, бах, бах!.. 
Гумою по голові… По спині… Чоботом в «хвостик»… 
Перетрясається до рубчика ввесь одяг з білизною. 

Всі приватні речі відбираються. Видається полотняна бі-
лизна і з того ж самого полотна «уніформа» з круглою 
шапочкою. Дерев’яні черевики з передками з білої сири-
ці… 

— Бігом руш! Впади! Руш! На бігу сядь!.. 
Бах, бах, бах… Гумою… Чоботом… Поліном… Чим по-

пало… 
Суха сириця врізується аж до кісток на ногах. 

Кров… Пилюга… Грязюка… 
— Бігом руш! Впади! Сядь! Жабки! Кавалерія! Стру-

нко! Муха! Збірка! Раз, два, три! Розійдись! Збірка, раз, 
два, три! Стій, ані мур-мур!.. Ах ви, банда гайдамацька! 
Це у вас така збірка? Я вам… ваша мать, покажу, як ру-
хатись!.. 

Бах, бах, бах! Гумою… Гумою… Гумою… По головах… 
Через голови… По очах… По окулярах бородатих профе-
сорів та священиків… Всіх однаково… 

Все — по свистку. Митися — бігом. Від миття — бі-
гом. До виходка — бігом. З виходка — бігом. На сніданок 
— бігом. До роботи — бігом. На збірку — бігом. Обідати 
— бігом. Від обіду мити посуду — бігом. З чистою посу-
дою — бігом. Знову на роботу — бігом. Знову з роботи — 
бігом. Вечеряти — бігом. Від вечері — бігом. Їсти гарячу 
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юшку — бігом. Поки останні одержали пайки, перші все 

з’їли. Свисток. Бігом до води. По обох боках усіх прохо-
дів стоять поліцаї з гумами та палюгами. Бігом… Бах, бах, 
бах… Кого запірвуть… Маса живого м’яса… Кожний над 
головою несе посуду. Лізе один на одного. Гаряча юшка 
тече по головах та спинах людей. 

— Бігом!.. Бігом!.. 
Бах, бах, бах… 
Хтось падає. Його толочать сотні дерев’яних череви-

ків. Падає другий, третій, четвертий, п’ятий… Росте ціла 
копиця живого м’яса. По ній сунуть сотні черевиків. На-
раз копиця росте аж до стелі. В один мент спадає і розлі-

тається… Все по свистку… 
Десяток потолочених стариків та інвалідів лежать 

нерухомо. До них підбігають поліцаї з гумами та палюга-
ми. 

— Бігом!.. Бігом!.. 
І так цілий день. І так цілий тиждень. І так другий 

місяць, третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, вось-
мий, дев’ятий… 

В камерах по сорок людей, як оселедці. На голих сі-
нниках, на цементовій підлозі. Вікна позабивані дошка-

ми. Духота, сморід. «Параша» вічно переповнена, бо на-
дто мала. Вночі не дозволяється виносити. Люди корча-
ться від болів сечового міхура. Порізані сирицею ноги 
пообривало. Тоді для пом’якшення сириці видали дьо-
готь. Від дерев’яних черевиків відстає від тіла шкіра на 
п’ятах та підошвах. Нема змоги зробити й один крок, а 
тут тобі — «бігом!..» 

До роботи запрягають по 5 осіб до великого війсь-
кового воза. Один чоловік за «шофера» коло дишля, а 
решта — пхають. На вози навантажують повно землі чи 

іншого вантажу. Воза треба везти по піску або болоті ці-
лий кілометр. Колеса грузнуть в піску по колодки. Від 
напруженої праці очі вилазять з орбіт. Коло кожного во-
за польський «комендант». Лупить гумою, б’є ногами, 
прикладом, коле в спину багнетом. 

Голод. Бруд. Літом — задуха, зимою — холод. Харч: 
вранці півлітра води-кави, на обід — три чверті літра рі-
денького супу, на вечерю — три чверті літра води-супу 
та 400 грам тухлого, липкого, як земля, чорного хліба. 
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Цей хліб і був одинокою поживою. Харчові пакунки забо-

ронено одержувати, і про це не було відомо поза табо-
ром. Люди, не знаючи про заборону, присилали пакунки, 
арештанти підписувались, що одержали, і пакунки пря-
мували до печі. 

У цій польській Березі була ще й «дубина». Це — 
карцер, влаштований з колишніх гарнізонних льохів на 
картоплю. Підлога в карцері була вимощена «котячими 
лобами» (дике каміння). Джерелом світла служила мале-
нька продухвина для картоплі. Жодного огрівання, смо-
рід, задуха і мокрота, маса щурів та мишей. 

Замикалося в «дубині» нормально на 7 діб. Лікар 

забороняв тримати людей довше. До карцеру давали ли-
ше половину харчового раціону щодругий день (!?). Зам-
кнений в’язень «танцював» без перерви день і ніч, тоді 
падав стомлений на горбате каміння. На восьмий день 
його частіше виносили або виводили. Це залежало від 
стану здоров’я та витривалости в’язнів. 

Вийшовши з «дубини» та доплентавшись за допомо-
гою товаришів до свого сінника в камері, де я раніше ні-
як не міг спати, я щойно тоді повністю зрозумів, яка то 
благодать і розкіш лягти повним ростом на соломі та ди-

хати на повні груди смердючим густим повітрям!.. 
Комендант табору, підінспектор поліції Болєслав 

Грефнер. Уроджений кат. Череватий низький кретин з 
грубими окулярами на рилоносі. Довга ковшовата морда 
— справжній гіпопотам. Комендант першого бльока, ста-
рший поліціянт Марковський. Божевільний садист. Людо-
жер і звироднілий хам. Цей виродок не міг раз дихнути, 
щоб будь-кого з арештованих не вдарити гумою по чому 
попало або чоботом в живіт. Він мав особливу насолоду 
гатити чоботом по «хвостикові». А гумою він так маніпу-

лював, щоб кінець гуми вдаряв по нирці. Наслідок цього 
«ниркового мистецтва» Марковського я ще й сьогодні 
ношу в правому боці. 

Арештанти носили на спині великий 20-сантиметро-
вий нумер. Тотожний нумер меншого розміру нашивали 
в’язням спереду на лівому рукаві. Людей кликали не по 
прізвищах, а тільки по нумерах. Я, як «член-засновник» 
табору, мав 168-й нумер. 

Офіційно кацет носив назву «місце відокремлення». 
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Людей туди замикали так, як і в большевиків — без юри-

дичної процедури, знаної в вільних цивілізованих краї-
нах. Без вироку суду, на бажання лівої ноги якогось 
«держиморди». Термін ув’язнення — невідомий. Кожні 
три місяці в’язням давали нові постанови на наступних 
три місяці… 

Харчовий пайок був навіть не цілком голодовий, але 
постійне «бігом» та тяжка праця виморювали людей до 
того, що вони падали з ніг. Коли ввечері, повернувшись 
з роботи, знову треба було бігти в казарму бігом, я по-
просту не мав сили витягати ноги на сходи. Люди пада-
ли, але один через другого дерлися догори, бо вічно 

свистіли гуми та дикі вигуки «бігом!».. 
Так виглядала «демократія» Ридза Смиглого, Коз-

ловського та Косцялковського. Чого добилася цим поль-
ська держава — я не знаю. Думаю, що, крім ганьби, — 
нічого… 

У польському концентраку я познайомився та по-
дружив з багатьма товаришами із всіх тих націй, які там 
були «зарепрезентовані». Це були: українці, білоруси, 
жиди та поляки. Такий склад арештантів був на початку 
існування табору. Перед війною в 1939 році там було ще 

багато німців. Мене тоді вже там не було. Прізвищ тієї 
маси людей я вже не пам’ятаю. З українців пригадую: 
Геннадій Янкевич, Олександр Кудра, Андрій Кисіль, Рос-
тислав Волошин, Павло Данилюк, Роман Бжеський, Яро-
слав Гоцький, Євген Серветник, Євген Єпік, Олександер 
Куц, Іван Дзюм’юк, Трохим Лисюк, інж. Токарський, Іван 
Левчук, Василь Балій, Антін Небожук, Іван Мітринга, Ми-
хайло та Богдан Кравців, Володимир Янів, інж. Мілянич, 
Ярослав та Богдан Старух, Антін і Ярослав Романюк, Ро-
ман Шухевич, Григорій Климів, д-р Горбовий, Володимир 

Тимчій, Левицький, Василь Мерцало, Микола Бігун, Пав-
ло Генгало, Кок, Омельян Матла, Василь Колодій, Гарам-
бура, Михайлишин, Павлишин, Пастушенко, Прокопович, 
Федорович, Богачевський, Кукіль та багато інших. 

З білорусів пригадую Віктора Єремейчика з Лунінця. 
З жидів: Юзефсберґ з Дрогобича, Вайцман та інші з Ло-
дзі, д-р Райнгольц та Пінхос Каптур і багато інших з Вар-
шави. Поляки: Росман, провідник молодих ендеків з Вар-
шави, Грембош та П’ясецький з Кракова, «дзядзьо» Ко-
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тасінський, Вайс, Левандовський та дуже багато інших з 

Лодзі, Дворжак з Кельц та інші. 
За політичними переконаннями це були українські 

націоналісти, республіканці та комуністи, польські «ен-
деки» та комуністи. З-посеред жидів були тільки комуні-
сти. 

Співжиття арештантів було спочатку досить напру-
жене. Українські націоналісти оголосили бойкот всім ко-
муністам. Цей бойкот полягав у тому, що товариським 
наказом було заборонено мати з комуністами будь-які ві-
дносини і з ними говорити. Були дуже трагічні сцени. 
Особливо, коли прибували нові люди, які про бойкот ні-

чого не знали. Вони зверталися до товаришів по нещас-
тю з різними запитами, а ті мовчали, наче мумії… 

Згодом цей бойкот був помалу скасований. Особли-
во проти таких «товариських» відносин боровся мій ве-
ликий приятель, лівий націоналіст, редактор Мітринга. 
Ми доказували націоналістам, що не бойкотами, а навпа-
ки — щирою, культурною, товариською поведінкою та 
розумною і діловою дискусією ми зможемо доказати як 
чужинцям, так і своїм комуністам, що наша національна 
ідея — це не реакція, а прогресивний рух, що всяка 

ідейна боротьба може бути тільки на свободі, коли люди 
вільні, а не на каторзі. В неволі ми всі являємося товари-
шами. 

До цієї нашої думки прилучився також спочатку Ян-
кевич, а потім багато інших в’язнів. Таким чином, під кі-
нець сам «вдохновитель» ортодоксальної націоналістич-
ної моралі, Ярослав Старух, скапітулював. Бойкот був з 
соромом знятий. Геннадій Янкевич ще в «Березі» висту-
пив з ОУН і вступив до нашої організації. По виході з 
«Берези» переїхав до нас на Полісся. Він працював кни-

говодом в наших каменоломнях та виконував обов’язки 
секретаря Українського Національного Відродження. В 
1938 році його знову заарештували у зв’язку з великим 
процесом ОУН (за старі «гріхи»). Його засудили на 8 ро-
ків. Там він до решти догнив від туберкульозу. В 
1939 році його «визволила» Червона армія, але він зараз 
же помер під опікою моєї дружини. 

Серед тодішньої молоді це був один з найвизначні-
ших моїх співробітників. За професією — кооператор-
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економіст. Кришталево чесна людина. Палкий патріот-

революціонер. Розважний господар, далекозорий полі-
тик, опанований тактик. Його поховали згідно з його ос-
танньою волею поруч своєї мами в рідному Клевані. Хто-
зна, чи стоїть ще тепер гранітний пам’ятник з військовим 
хрестом, фундованим для мами нашою фірмою, з корот-
ким написом: «Мамі — син»? Вічна йому слава! 

Розділ дев’ятий 

ПЕРЕД БУРЕЮ 

По виході з Картузької Берези літом 1935-го року, я 
застав своїх «відродженців» у повному порядку. Мій за-
ступник провадив організацію згідно з нашим загальним 
пляном. Організація розрослася, придбала нових членів і 
дуже зміцніла фінансово. 

Спілка мого підприємства розлетілася, і наше під-
приємство збанкрутувало. Вийшовши на волю, я був еко-
номічно цілком зруйнований. Відразу почав робити захо-
ди у справі організації нового підприємства. Вже літом 

1936-го року, я відкрив свій власний кар’єр чорного гра-
ніту в с. Карпилівці Сарненської округи. Підприємство 
дуже добре розвивалося, і в 1937–38 роках в ньому пра-
цювало від 300 до 500 робітників. На жаль, зимою 
1937 року я пережив новий удар польської влади. Мені 
заборонено мешкати в прикордонній полосі. Я був зму-
шений продати підприємство та виїхати вглиб Польщі. 
Роботою нашої організації я керував на віддалі через 
зв’язкових. 

1938 рік був передвісником великої бурі. Події в Че-

хо-Словаччині, де Польща та Мадярщина намагалися за 
всяку ціну задушити Карпато-Українську Республіку та 
відібрати від чехів провінцію Заользя, явно вказували на 
те, що світова пожежа не за горами. Апетит Гітлера після 
безкровного захоплення Австрії, Чехо-Словаччини та ме-
мельської провінції зростав не днями, а годинами. Поль-
ща, яка разом з Німеччиною підписувала розподіл Чехо-
Словаччини, зробилася об’єктом наступного удару Гітле-
ра. Весною 1939 року поляки таємно розпочали перево-
дити мобілізацію військ, концентруючи їх на своїх захід-
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ніх кордонах. 

Хоч найповажніша західноукраїнська політична пар-
тія — УНДО (Українське Національно-Демократичне 
Об’єднання) — устами віце-маршала В. Мудрого офіційно 
заявила, що український народ у конфлікті між Польщею 
та Німеччиною стоятиме пліч-о-пліч з польським наро-
дом, польський натиск на українців посилювався з кож-
ним днем. Польська пропаганда паплюжила українців, 
називаючи їх «зрадниками» та «германофілами». Поча-
лися масові арешти українців. Картузький кацет почав 
знову працювати повною парою. На заході Польщі (забув 
місцевість) відкрили ще один кацет, призначений для по-

льських громадян німецького походження. 
14 серпня 1939 року я відважився відвідати свою 

дружину на курорті біля Клеваня на Волині, де вона лі-
кувалася та носила щотижня харчові пакунки Янкевиче-
ві. Одначе не встиг я в сумерках пробратися городами до 
помешкання, як слідом за мною явилися два поліцаї. 
Один лишається при дверях, а другий входить до хати. Я 
прилип за дверима, пропускаючи «гостей» до кімнати, а 
потім з кухні через комірчину (там постійно була діра в 
стіні на всякий випадок) вискочив у провалля довгого 

яру і зник в хащах та бур’янах… 
Під охороною ночі я добрався пішки до дальшої за-

лізничної станції. Вскочив до повного потягу «пробно» 
мобілізованих запасників. Вмішався в їх масу. Їдемо на-
зад до Варшави «воювати». Потяг «набитий» вояками та 
їх скриньками і торбами. Всі вони були українці. На всіх 
станціях досідають нові вояки. П’яні запасники лізуть в 
потяг та вилазять з потяга через вікна. Співи, регіт, плач 
жінок та дівчат. Доносяться вигуки. Свист людей, гудки 
паротягів, дим, пара, чахкання машини — все це змішує-

ться в один великий хаос… 
На кожній станції вздовж потяга біжать заплакані 

жінки та дівчата. Махають хустинками. Простягають за 
потягом заломані руки. Через вікна їм відповідають чер-
вонощокі хлопці з розкуйовдженими чупринами та роз-
хрістаними вишиванками. Інші хлопці з дівчат глузують, 
запрошують до вагона, гукають, свищуть… 

Статечні господарі та бородаті дідугани також вихо-
дять попрощатися з своїми хлопцями, але вони всюди 
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стоять спокійно з насупленими бровами. Курять люльки 

та чухають потилиці, мовляв, їдуть хлопці, та не на своє 
діло… От чому то ці жінки так плачуть. Якби вони їхали 
воювати не за ляхів, а за свою рідну державу — не пла-
кали б так жінки. 

Починаючи від Ківерців, наш потяг перестав доби-
рати запасників. На всіх станціях їх вже не було. Тільки 
товпилася юрба людей, які хустками та шапками сумно 
прощали наш проїжджаючий без зупинок потяг. 

У вагоні мене окружила «братва». Там знайшлися 
мої знайомі робітники. Хтось гукнув: 

— Гей! Братці! З нами їде «воювати» наш батько-ди-

ректор! А ви ж де тут взялися, га? Чого це ви такі сум-
ні?.. 

— Змерз, — кажу. 
— А-а-а! Гей, хлопці, наш директор змерз! Ану, Ку-

про, давай-но свою «білоголову». Обігріємо нашого ста-
рого. Давай місце!.. 

В одну мить передо мною ляснула валізка — це стіл. 
Тьохнула долоня об дно «білоголової». Корок і горілка 
бризнули на лямпу вагона. На валізці появилася склян-
ка, паляниця, ковбаса, варене сало, огірки, помідори, 

часник… 
— Наливай, Купро! Більше! Більше! По Марусин по-

ясок! Прошу, пане директоре! Як то ви все кажете — «на 
погибель ворогам!.. 

— На погибель! На погибель! — загула «братва»… 
Я, дійсно, чекаючи потяга вночі, промерз і був дуже 

схвильований і голодний. «Смикнув» сивухи і наче вовк 
накинувся на запашну паляницю, варене сало та помідо-
ри. За цей час «братва» висушила півлітрівку. Появилася 
друга. Знову ляснула долоня об дно пляшки. 

— Давай сюди склянку. Наливай. По Марусин поя-
сок. Так, прошу, пане директоре! 

— Ну то, хлопці, на погибель ворогам України! 
— На погибель! На погибель! 
Опинившись так несподівано в товаристві своїх ду-

же близьких товаришів та отримавши таке висококало-
рійне «огрівання», я на хвилину забув про своє «заяче» 
становище. Мене охопив той весело-бравурний настрій, 
яким жив цей потяг. Передусім я відчув, що я не є сам-
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один в чужому морі, і мені, так само як і цим людям, зро-

билося море по коліна… 
До самої Варшави не перевіряли ні документів, ні 

проїзних квитків. Я досить багато і доладу наговорився з 
хлопцями, їх цікавило, що ж буде далі? Як їм треба вести 
себе у війську на фронті? Які вигляди нашої справи? Як 
довго Польща може встояти проти Німеччини? Чи це пра-
вда, що Сталін хоче підписати союз з Гітлером? Чи Гітлер 
думає зробити з усією Україною те, що він зробив з Кар-
пато-Українською Республікою? 

Не на всі ці питання міг я їм відповісти, бо й сам не 
знав, як розвиватимуться світові події. Я їм лише вияснив 

нашу генеральну лінію, а саме: що Польща — це — наш 
хвилевий і малозначний ворог, що головним нашим во-
рогом був і є СССР, що Сталін дійсно хоче підписати союз 
з Гітлером і з цієї причини Гітлер являється таким самим 
нашим ворогом, як і Сталін, що гітлерівці показали в Ка-
рпатах в 1938 році, які вони на ділі приятелі України. 

— Значить, по-вашому — бити погань? Але в ім’я чо-
го маємо ми боронити свого гнобителя — Польщу? За 
«Берези», за пацифікації? За полонізацію? За те, що від 
мого батька одібрали останній гектар землі для осадни-

ків? За ганебну нужду нашого народу? За що ми маємо 
своєю кров’ю боронити наших історичних ворогів, що на-
ших людей навіть в ярма запрягали?.. 

— Значить, хлопці, бити! Польща нам взагалі тепер 
вже не страшна. Нас є 40 мільйонів, а поляків — 20. 
Україна буде самостійною державою тільки тоді, коли бу-
де розбита як сталінська Москва, так і гітлерівська Німе-
ччина! Польща тепер тут грає дуже малу ролю. Головна 
причина нашої неволі лежить в Московщині — червоній 
чи білій. Гітлер хоче цю причину перебрати на себе, але 

це йому не вдасться. Проти Німеччини виступить цілий 
світ, а проти СССР воюватиме лише Німеччина. 

— Чули, хлопці? Треба нам воювати так, щоб пови-
бивати зуби і Гітлерові, і Сталінові! Тільки тоді можлива 
самостійна Україна. 

— Смерть обом! 
— Смерть! Смерть! 
Наспіла Варшава. Я сердечно попрощався з своїми 

земляками. Потяг рушив далі в напрямку Познаня. Вони 
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поїхали на фронт з твердим рішенням: бити сьогодні Гіт-

лера, а завтра Сталіна. 

Розділ десятий 

ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКА ВІЙНА 

Варшава гарячкове готується до війни. По вулицях 
парадують розмальовані дами з протигазовими масками. 
Всі аптеки продають ці «забавки». Всі вікна по домах на-
казано попереклеювати паперовими стяжками і зробити 

щільне затемнення. Підвали більших будинків стають 
тимчасовими бомбосховищами. Починається гарячкове 
копання великих протитанкових ровів та окопів по всіх 
парках, скверах, городах та площах. 

24-го серпня 1939-го року, мов грім з ясного неба, 
рознеслася нечувана вістка, що Сталін та Гітлер — два 
соціялісти — підписали договір. Всього люди могли спо-
діватися, лише не союзу двох диктаторів, які ворогували. 
Як же це так? А де ж твоя світова комуністична револю-
ція, товаришу Сталін? А де ж твоя «смерть марксизмові», 

«ґеносе» Гітлер? Чиїм коштом і за чию кров ви, запеклі 
вороги, так легко помирилися? 

Союз Сталіна з Гітлером остаточно розвіяв надію ці-
лого світу на мир. Це був доказ польському народові, що 
доля його держави перерішена. Серед польського грома-
дянства почалися дискусії, висловлювалися здогади, 
припущення та висновки. Хто кого обмане? За яку ціну 
вони помирились? Яка ідея переможе — нацизм чи кому-
нізм? Хто запанує над Европою — німецький кований чо-
біт чи московський лапоть? 

Паніка на біржі, на товаровому ринку. Народ хапає 
та закуповує що бачить. Ціни раптово підносяться. Полі-
ція карає спекулянтів, конфіскує їх товар, а їх відвозить 
до кацету в «Березі». Деякі банки через «ревізію книг» 
не виплачують грошей. Військо перебирає контроль над 
транспортом. Конфіскація всіх приватних автомобілів. 
Настає загальний хаос. 

Першого вересня 1939 року радіо та преса універ-
салом Президента повідомляють, що відвічний ворог по-
льського народу — Німеччина — об’явила польській дер-
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жаві війну. Гітлер видав наказ своїм військам вдарити на 

Польщу. 
Над містом щодві години появляються ескадри німе-

цьких бомбовиків. Скажений рев моторів. Дивовижне ви-
ття стрімкоспадних «штукасів». Хоробрі маневри польсь-
ких винищувачів навколо переважаючого ворога. Запек-
лі бої в повітрі. «Гатить» зенітна артилерія. Пахкають ма-
лі зенітні гармати та кулемети. Літуни падають на пара-
шутах. Шалені вибухи бомб. Полум’я, дим, чад над цілим 
містом. Нечуване пекло новітньої війни. 

Надвечір усе затихає. Мертва тиша. Велике, живе та 
веселе місто враз оглухло та осліпло. Трамваї та авта, 

наче якісь таємничі потвори, тихо сновигають у темряві. 
На вулицях народ, військо та вози. Все кудись наспіх пе-
ресувається під охороною ночі. Аж дивно, що цей гігант-
ський мурашник трамваїв, автомобілів, коней та людей 
нікого не задушить. Все живе. Все кудись летить у тем-
ряві та тиші. По парках та садах розставляють нові зеніт-
ки. На високих будинках появляються нові гнізда малих 
протилетунських гарматок та кулеметів. Так минає пер-
ший і другий день війни. 

3-го вересня польське радіо та особливі видання 

всіх газет повідомили, що Англія та Франція оголосили 
війну Німеччині. Населення Варшави, не зважаючи на 
скажене завивання тривожних сирен, висунуло на вули-
ці. Спонтанно формується безконечний похід-демонстра-
ція. Маса пливе до англійської та французької амбасад. 
Вулиці Варшави потапають серед вигуків: 

— Геть з Гітлером! Геть з Гітлером! Геть з Гітлером!.. 
— Хай живе незалежна Польща! 
— Хай живе Англія! Хай живе Франція. Хай живе 

Союз! Хай живе польська армія. Хай живе Сьмігли-Ридз 

1-й! 
Варшава маніфестує непохитну волю боротися за 

свою національну свободу. У цій маніфестаційній хурто-
вині я був наче макове зерно в океані чужої стихії. Вона 
мене шарпала, крутила, штовхала. І все кудись безпере-
станку несла. Я не був з нею пов’язаний духово, а тільки 
фізичною силою масового натиску плив за хвилею. У мо-
їй душі змішувались і явне вдоволення, що на цей зрад-
ливий та ворожий нам народ приходить заслужена істо-
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рична кара; і біль свідомости, що кінець сусідньої нам 

Польщі означає також кінець України. Героїчно-лицарсь-
ка постава поляків проти брутального агресора мені ду-
же подобалась. Мені було приємно знати, що наша сло-
в’янська раса, поставою польського народу, пише трагіч-
ну, але славну історію 20-го віку. 

Після маніфестації товпа помалу розпливлася. Я 
блукав далі сам, не звертаючи жодної уваги на сирени. 
Мені боліло те, що всі інші нації мають в широкому світі 
приятелів та союзників, що при лихій годині приходять їм 
з допомогою, а моя нація вже 300 літ бореться з чужими 
агресорами за свободу абсолютно осамітнена… 

Розділ одинадцятий 

ЧОРНИЙ ДЕНЬ ВАРШАВИ 

Відомості з фронту приносили розчарування і без-
радність. На всіх фронтах німці перемагають, займаючи 
все нові та нові території. Сама столиця покрилась полу-
м’ям, димом, курявою та неописаним жахом. 7-го верес-

ня по Варшаві розійшлася вістка, що президент держави 
з урядом залишили Варшаву і виїхали невідомо куди. Ву-
лиця реагувала на цю вістку дуже гостро: 

— Продали Польщу! Ганебно зрадили народ! Втік-
ли!.. 

— А де ж наші союзники? Зрадили Польщу! 
Варшавська вулиця, що кілька днів тому так спонта-

нно маніфестувала свою волю до боротьби, нараз зроби-
лася осиним гніздом супроти свого власного уряду. 

Коли офіційні повідомлення намагалися всіма сила-

ми затаювати катастрофічне становище фронту, дійсні 
відомості доходили до Варшави скоріше від радіохвиль. 
Не зважаючи на героїчний спротив польського вояка, пе-
реважаюча маса німецької армії сунула переможно впе-
ред і вперед. Вже давно впали Ґдиня, Познань, Сілезія. 
Німецькі бомбардувальники в перших днях знищили май-
же всю польську авіяцію на її базах. Розбили всі промис-
лові центри та вузлові пункти залізниць. Спаралізували 
транспорт і всякий зв’язок. Загальна паніка і хаос… 

Маси втікачів з заходу заливають столицю. Посилю-
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ють хаос, безладдя і жах серед населення. Варшава від-

різана від решти країни. Нема газу, нема струму, нема 
харчів, нема води!.. Місто стало купою румовищ, меблів, 
людських трупів та роздутих, наче гори, коней. За кілька 
днів не стало й цих коней — люди і їх поїли… Лишилися 
тільки пообрізувані кістяки, наче поламані великі драби-
ни від селянських возів. Їх догризають собаки… 

Німці почали повітряне та артилерійське бомбарду-
вання цілого міста. Роблять це систематично, дільниця за 
дільницею, квартал за кварталом. Все горить. Вже ніхто 
не гасить пожеж. Стрімкоспадні бомбардувальники та 
винищувачі без жодних перешкод «господарюють над мі-

стом». «Гатять» з кулеметів, кидають запальні фосфорні 
бомби. Кожна така маленька бомбочка викликає велику 
пожежу. А їх тисячі… Варшава горить… 

Водночас ця палаюча Варшава завзято борониться. 
Не капітулює. Не просить у ворога змилування. Не пла-
че, не нарікає на свою долю, лише на своїх союзників. 
Варшава устами свого президента Стажинського кожний 
день нагадує через радіохвилі, що Англія та Франція по-
винні допомогти жертві німецької агресії. Стажинський, 
наче капітан потапаючого корабля, не кидає свого міста, 

його захриплий голос лунає всюди: і на барикадах, і на 
фронті, і в радіо — він завжди серед народу. 

Оборонець Варшави, генерал Чума, оголошує зага-
льну мобілізацію. З-під землі виростають нові військові 
частини, які не йдуть на фронт, а на барикади. Кожний 
перевернений трамвай, кожний рівчак, будова, вікно, 
мур чи насип — це фронт оборони Варшави. За ними ле-
жать молоді і старі чоловіки, жінки, юнаки та діти, стрі-
ляючи по німцях з кулеметів та рушниць. Заливають очі 
гарячою водою з вікон, обкидають піском, камінням, бо-

лотом і чим попало. 
17 вересня радіо повідомило, що совєтська армія 

одержала від Сталіна наказ вдарити по розбитих німцями 
рештках польської армії зі сходу. Армія східнього дикта-
тора перейшла польсько-совєтський кордон. Бере в по-
лон всіх тих польських вояків, яким пощастило врятува-
тися від німецького полону. Большевики захоплюють ве-
ликі трофеї, «визволяють» Західню Україну та Білорусь 
від хліба, одягу і свободи. 
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Молотов пояснює агресію СССР тим, що, мовляв, по-

льська держава вже не існує. Совєтський Союз мусить, 
таким чином, «забезпечити» інтереси українців і білору-
сів на цих землях. Всередині СССР шириться перебільше-
на бутафорія «визволення», а для закордону — нібито 
«забезпечення інтересів»… 

Одного Молотов не пояснив: коли польської держа-
ви вже нема, то від кого червона армія так героїчно «ви-
зволяє» Західню Україну та Західню Білорусь? Чи насе-
лення Західньої України та Західньої Білорусі просило 
СССР «забезпечити» його інтереси совєтською армією 
уярмлення? 

Під Варшавою німці міняють тактику. Коли не можна 
взяти міста суходільними силами, то вони беруть його з 
повітря. Ще один ультиматум здатися. Ще одна горда ві-
дповідь — ні! 

— Зруйнуємо все місто! 
— Робіть, як знаєте! 
27 вересня. Чорний день Варшави. Від ясного ранку 

до темного вечора на Варшаву сипляться тисячі тон амо-
налу та сталі. Одна ескадра бомбардувальників відхо-
дить, а друга на її місце прилітає. Оскаженілий рев мото-

рів та завивання падаючих «штукасів», змішане з безпе-
рервною громовою канонадою авіабомб та артилерійсь-
ких стрілен, оглушує та доводить до явного шалу кожну 
живу істоту. Вона, наче миша в бочці, безрадно б’ється 
на всі боки, не маючи ні від кого жодної допомоги. 

Варшава горить. Широке надваршавське небо зро-
билося гігантською камерою, що душить димом та пече 
жаром. Ні дихнути, ні будь-куди глянути, ні ворухнути-
ся… 

По всіх підвалах великих будинків засипано руїнами 

тисячі людей. Варшава за дві доби стала вогняним озе-
ром. Зникли запаси, пішли з димом арсенали та магази-
ни, не стало боєприпасів. Бомбардувальники відкрили 
для німецької піхоти тисячі нових проходів до міста, яких 
нема чим боронити. Генерал Румель видає наказ своїм 
військам здати місто. 

— Ганьба! — кричать завзяті варшав’яки. 
Але по їх трупах німецькі війська 29 вересня 

1939 року займають столицю. Кінець незалежної польсь-
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кої держави. Початок доби «Нова Европа» Гітлера. Ряту-

вальні дружини витягають з-під румовищ тисячі трупів та 
збожеволілих людей. 

Перед приходом червоної армії в Західню Україну 
наші революційні елементи зробили кілька повстанських 
виступів, щоб перед большевиками захопити частину по-
льської зброї. Ці дії не мали широкого маштабу. В Гали-
чині такі виступи були організовані клітинами ОУН, а на 
Поліссі — «відродженцями». Перше повстання на Поліссі 
підняло містечко Степань під проводом молодого «відро-
дженця» Костя Шумлянського (Залізняка). За прикладом 
Степаня пішли інші міста та села. 

Ні Уряд УНР на вигнанні, під наказами якого було 
УНВ, ні провід ОУН наказів для широкої повстанської ак-
ції проти розбитих польських військ не видавали. Були 
лише директиви захоплювати та добре ховати зброю та 
військове майно. Революційні низи були невдоволені з 
такої позиції вищого політичного проводу і в деяких міс-
цевостях гарячково пробували захопити місцеву владу, 
та ненадовго. Большевики показали, що провід мав ра-
цію, бо яка може бути місцева влада, коли сунеться со-
вєтська орда? 

Розділ дванадцятий 

«НОВА ЕВРОПА» 

Генерал Кутшеба остаточно оформляє програну по-
льську війну з Німеччиною. Настає «мир». Німецьке ко-
мандування ліквідує східній фронт. Перекидає свої війсь-
ка на захід проти Франції та Англії. 

Польську державу поділили між собою два соціяліс-
тичні диктатори: Гітлер і Сталін. Устійнено сфери впли-
вів. Розпочалася дуже вигідна для обох сторін торгівля. 

Зима 1939/1940 року у Варшаві була не зимою, а 
карою Божою. Голод. Жахливі морози. Брак помешкань, 
опалу, електрики. 

Одначе, не зважаючи на жахливі морози, Варшаву 
заливає повінь українських втікачів з-за Буга. Народ ки-
дає все, що бачить, і голіруч тікає від «визволителя» 
Сталіна. Варшавські українці організують допомоговий 



57 

комітет під проводом молодого відомого лікаря, д-ра 

Юрія Івановича Липи та інж. Якова Винника. Мені д-р 
Липа запропонував взяти обов’язки секретаря комітету. 
Напливає багато втікачів, їх треба десь примістити, спря-
мувати на роботу. 

Я погодився виконувати ці громадські обов’язки. 
Одначе, як звичайно буває при всіх допомогових устано-
вах, там панувала настільки тяжка атмосфера, що упра-
ва д-ра Липи не могла виконувати своїх обов’язків. В ко-
мітеті зроблено переворот. Прийшли нові, «чесніші» лю-
ди. Мені пропоновано лишитися на своєму становищі. Я 
відмовився і виїхав до Кракова, де заснував своє вугіль-

не підприємство. 
Навіть тоді, коли в комітеті не було б «революції», 

я, однак, збирався покидати цю працю. З д-ром Липою 
було дуже тяжко працювати. Ця молода, енергійна люди-
на, наскільки була чудовою як лікар та письменник, на-
стільки була незорієнтованою в адміністративних спра-
вах. В особистих відносинах був він безоглядний і дуже 
нервовий. 

Крім роботи в комітеті д-р Липа дуже багато працю-
вав тоді над своїми новими працями — «Чорноморська 

доктрина» та «Поділ російської імперії». Він заснував ви-
давництво «Український Чорноморський Інститут». 

Ми всіма силами намагалися заснувати свій новий 
часопис, якого я охрестив «Вогонь» та дав до нього кіль-
ка статей. Крім того, я ще редагував стінгазету в коміте-
ті. Головним редактором стінгазети був д-р О. Назарук. З 
часописом нічого не вийшло. Німці не дали дозволу ви-
давати його в Варшаві. Д-р Назарук також виїхав до Кра-
кова і там зовсім несподівано помер. Краків зробився 
центром українського еміграційного життя на польській 

території під німецькою окупацією. 
Весною 1940 року я переїхав до Холма, де заснував 

видавничу спілку церковних репродукцій та робітню й 
магазин мистецьких виробів. У підбитій Польщі «Нова Ев-
ропа» Гітлера почала відразу показувати, що вона несе 
на своїх прапорах. Передусім появилися антижидівські 
зарядження. Жидам наказано носити на лівій руці білу 
пов’язку з синьою сіонською зіркою. Заборонено їздити 
потягами та автами. У трамваях появилися окремі відділи 
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— «Тільки для німців», в інших вагонах для жидів були 

окремі кутки відгороджені… шнурком. Всі магазини, бан-
кові рахунки і жидівське майно були конфісковані. Зго-
дом всіх жидів по містах ізолювали в окремих ґетто. За-
мість білих пов’язок наказано всім жидам носити круглу 
жовту латку розміром в 10 см., нашиту на ліву грудину 
спереду та ліву лопатку ззаду. Взагалі, все жидівське на-
селення було позбавлене всякого права. Військо ЕсЕс та 
гітлерівська поліція обходилися до того брутально з жи-
дами, що я не раз задавав собі питання: що, властиво, 
заподіяли жиди Гітлерові, що у німців така зоологічна 
ненависть до цього народу? 

«Впорядкувавши» жидів, гітлерівці взялися за поля-
ків. Деякі польські мемуаристи хваляться, що Польща — 
одинока країна, яка не видала ні Квіслінґа, ні Гахи, ні 
Петена. Це факт, що Польща не видала Квіслінґа чи Пе-
тена, але це сталось не тому, що серед польського наро-
ду таких не було. Німці могли знайти їх так само, як зна-
йшли в інших країнах. Це сталося тому, що німці рахува-
ли Польщу своєю завойованою колонією і їм жодні квіс-
лінґи були не потрібні. Вони відразу перебрали у свої ру-
ки всю адміністрацію та економіку Польщі. Що ж до «фо-

льксдойчів», то якраз у Польщі їх появилася така маса, 
що серед них були навіть ті, що рахували себе поляками 
та іншими національними меншинами. Серед цих людей 
я мав нагоду спіткати також багато таких, що колись бу-
ли українцями, а тепер раптом «відчули» в своїх жилах 
«чисторасову німецьку кров». 

Якраз оці «фольксдойчі» були найгіршою язвою по-
льського народу. Вони розуміли польську мову, вони 
знали всі секрети Польщі, яких не знали німці з Німеччи-
ни, їх було повно в ґестапо, поліції та різних урядах. Во-

ни почали виробляти такі ганебні злочини, від яких хо-
лонула кров в жилах навіть в найбільш запеклих неприя-
телів Польщі. 

З першого дня гітлерівці взялися до плянованої та 
послідовної ліквідації польської інтелігенції, ніби продов-
жуючи почату Сталіном масакру польських офіцерів в лі-
сах Катину. Спочатку це варварство сяк-так маскувалося 
арештами визначніших польських громадян як закладни-
ків. Щоб, мовляв, запобігти заколотам та саботажам. За 
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пару тижнів була сотня причин, щоб тих закладників 

розстріляти. Так загинули від кулі в потилицю посадник 
міста Варшави Стажинський, провідник польської соція-
лістичної партії (ППС) Нєдзялковський і сотні та тисячі 
інших. 

Побачивши все це, я зробив висновок, що гітлеризм 
— це точна копія большевизму, а ґестапо — це гітлерів-
ське НКВД. Вже весною 1940 року я виніс рішучу поста-
нову якнайскоріше тікати з цієї «Нової Европи» в Украї-
ну. Тікати і влитися в наш підпільний революційний рух, 
остерігали та підготовляти наших людей, щоб вони не 
слухали облудної пропаганди Гітлера. Я був певний, що 

коли німці «впорядкують» поляків, то візьмуться за укра-
їнців, як за наступну жертву їх варварської експансії. 

«Нова Европа» так само, як і «світова революція» — 
це діло спільних рук і тотожної ідеології. Сталін та його 
політбюро були першими, що показали приклад Гітлеро-
ві, як «законно» експропріювати чуже майно, як завести 
концентраки та нищити цілі нації, як завести однопартій-
ну диктатуру, як замість правдивих інформацій подавати 
півправду та брехню і т.д. Учень Сталіна і спільник, Гіт-
лер все це перебрав від Сталіна, скопіювавши з російсь-

кої «передової нації» свій німецький «герренфольк»1. 
Дуже багато говорилося і писалося в Польщі і за ко-

рдоном про причини поразки Польщі. Одні говорили, що 
польська армія не дорівнювала своєю боєздатністю ін-
шим арміям світу. Інші говорили, що винен у поразці сам 
уряд. Цю критичну лінію дуже роздувала німецька про-
паганда Ґеббельса, яка до причин поразки Польщі у вій-
ні додавала ще зв’язок Польщі з Англією, Францією та 
Америкою. При цьому вішалося усяких псів і на міністра 
Бека, і на світове жидівство. 

Немає найменшого сумніву в тому, що тогочасний 
«полковничий» польський уряд з його військовою дикта-
турою не стояв на висоті завдань держави, що претенду-
вала на політичну демократію та соціяльний прогрес. Він 
не дотримав міжнародніх зобов’язань у відношенні до на-
ціональних меншин. Він не завів жодних соціяльних ре-
форм, на які тепер компартія ловить ввесь польський на-
род. Він не потрапив розвинути економіку країни так, як 

                                                           
1 Herrenvolk — панівний народ, народ-володар (нім.). 
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на це дозволяли ресурси. Він постійно гнав цю малу на-

цію до уроєного гіперболічного імперіялізму «світової по-
туги», замість того, щоб скромно і чесно розвиватися на 
своїй землі. Він ще в 1939 році кинув гасло: «Хочемо во-
єнного флоту і колоній!», забувши, що колоніяльних 
просторів шукали відважні мореплавці 300 років тому. 
Він, починаючи від Риги в 1920 році, «торгував» чужими 
землями то з Москвою, то з Берліном так довго, поки са-
ма Польща не зробилася то німецькою, то московською 
колонією. Люди з того самого польського середовища на 
чолі з Залєським та Андерсом, ще й сьогодні перебуваю-
чи самі в колоніяльному рабстві, туманять очі світової пу-

блічної опінії, доказуючи «історичні» колоніяльні претен-
сії Польщі на велику частину життєвого простору україн-
ського, білоруського та литовського народів (Львів і Ві-
льно). Яке сьогодні поляки мають право виступати проти 
комуністичного імперіялізму москалів, коли вони самі 
хворіють цією самою хворобою? Настав час усім полякам 
вилікуватися від політичної сліпоти. 

Одначе, помимо наших критичних і слушних зауваг 
на адресу польських провідників, в ім’я історичної прав-
ди підкреслюємо, що антипольська пропаганда Ґеббель-

са в 1940 році була перебільшеною демагогією, особливо 
коли ходить про колишню польську армію. Польська ар-
мія була нормальною східньоевропейською армією, а її 
вояк не був гірший за вояка інших армій. Впала ця армія 
як перша жертва великої мілітарної потуги. Варто також 
додати, що в тій же польській армії кожний п’ятий вояк 
був українець, про що замовчує вся польська мемуарис-
тика та історіографія. Але це інша тема. Прийде пора, 
коли Київ — столиця великої 50-мільйонової нації — ви-
ставить Варшаві свої історичні рахунки. 

По катастрофі у вересні 1939 року польський вояк 
змінив тактику боротьби на зразок українського вояка 
20-х років. Коли не стало регулярного фронту та своєї 
держави — він пішов під землю, щоб далі боротися за 
свою національну незалежність. Цю нову добу польсько-
го народу започаткував генерал Ровєцкі (Грот), формую-
чи цілу підземну армію АК (Армія Крайова). За кордоном 
діяла по наказах польського уряду на вигнанні регуляр-
на польська армія генерала Сікорського та його наступ-
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ників. Крім того, на польській території почала пізніше 

діяти комуністична партизанка, яка оформила себе як АЛ 
(Армія Людова). Ця остання формація, як 5-та колона 
Москви, під кінець Другої світової війни у великій мірі до-
помогла большевикам зайняти всю Польщу та не допус-
тити до відродження національної польської держави. 
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ЧАСТИНА ДРУГА 

РЕВОЛЮЦІЙНО-ПАРТИЗАНСЬКА 

БОРОТЬБА ПРОТИ БОЛЬШЕВИКІВ 
(1940–1941) 

Розділ перший 

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА В 1940 РОЦІ 

На заході Европи шаліла воєнна пожежа. Після капі-
туляції Франції до війни приступила також фашистська 
Італія. На Далекому Сході Японія розпочала свою заво-
йовницьку кампанію. Зброя держав осі Рим-Берлін-Токіо 
отримувала перемогу за перемогою. Британські острови 
під шаленим вогнем німецьких бомбардувальників. Англії 
загрожує кінець. 

Світ з напруженням чекав, що скаже уряд ЗСА: чи 
приступить Америка до війни, чи там переможе політика 
ізоляціонізму? Сталін допомагає Гітлерові великими по-
ставками хліба та пального. 

Як же виглядала українська національна політика 
на тлі цих політичних та військових подій? Які перспек-
тиви відкривали ці події для України? Які конкретні захо-
ди для здійснення цих перспектив повинні були робити 
українські діячі та політики? 

Насамперед треба тут підкреслити, що в 1940 році 

антикомуністична боротьба поневолених Москвою наро-
дів нікого не інтересувала. Західні демократичні країни 
старалися утримати якнайкращі взаємини з большевиць-
кою Москвою, а Гітлер підписав з нею союз. Відбувалася 
поважна своїми наслідками гра великодержав за те, хто 
має панувати над цілим світом: фашизм, комунізм чи де-
мократія? Іншими словами — чи переможе раса, чи кля-
са, чи каса? 

Західні демократичні країни вели оборонну війну. 
Вони не проголошували жодних нових соціяльно-еконо-
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мічних концепцій, хоч 20 століття їх явно вимагало. Кон-

цепція Сталіна — загальновідома. Натомість Гітлер роз-
почав наступальну війну проти цілого світу без жодної 
політичної концепції. Марево «герренфольку» та трафа-
рет «Нова Европа» були не чим іншим, як божевільним 
самодурством Гітлера. 

Ось чому, хоч і вибухла довгождана Друга світова 
війна, для України вона нічого не ворожила, бо при Сою-
зі Сталіна з Гітлером СССР лишається непорушним і при 
союзі Сталіна з західніми демократіями — СССР залишає-
ться непорушним, при перемозі Гітлера над Сталіном од-
на деспотія замінюється другою — «з-під ринви та на 

дощ». 
І ось в такому божевільному коловороті світової по-

літичної гри українська антикомуністична національна 
політика повинна була шукати напрямку своєї боротьби 
за державність. Крім того, українська нація була абсолю-
тно ізольована від світу. Свою визвольну боротьбу вона 
веде виключно своїми власними силами. Поза компарті-
єю жодні політичні організації від вересня 1939 року офі-
ційно не існували, їх Москва знищила. 

Але це лише офіційно, на ділі ж Україна безпереста-

нно бореться. Після варварської ліквідації большевиками 
таких великих українських національно-визвольних ор-
ганізацій, як СВУ, СУМ, БУД та військової організації ге-
нералів Криворучка й Дубового, яка існувала аж до 
1939 року, центральні та східньоукраїнські підпільні ор-
ганізації навчилися ходити так, щоб їх ніхто не бачив, го-
ворити так, щоб їх ніхто не чув. Жорстокий терор без-
божного комунізму з мільйонами трупів навчив людей 
абсолютної конспірації. Минув час великих повстань 
1920–1925 років, СВУ та масових саботажів 1923–35 ро-

ків, настав час глибокого підпілля та широкого індивіду-
ального контртерору визвольного руху проти масового 
терору та свавілля червоної сатрапії. 

Суверенної України не стало на папері, але вона 
живе і діє в потенціялі історичної дійсности світу як фак-
тор, якого не витруть з книги життя і боротьби жодні во-
рожі сили та їх варварські засоби. Суверенної України 
нема в «найдемократичніших» конституціях Москви чи 
Варшави, але вона зате становить головний розділ в 
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«найгуманніших» законах НКВД, КҐБ та польської «Де-

фі». 
«Петлюрівські банди», «гайдамацькі собаки», «во-

роги народу», «саботажники», «терористи», «націоналіс-
тична гієна», «шпигуни», «диверсанти» — ось якими епі-
тетами виповнені цілі томи документів Че-Ка, ГПУ, НКВД, 
МҐБ та КҐБ, як також польської «Де-фі» та лексикон по-
льської та совєтської пропаганди. 

Це доказ, що національна Україна вічно бореться. 
Вона має свої власні закони. 

Українська національна політика в 1940 році внаслі-
док таких бурхливих подій у світі була дуже сильно по-

трясена, але однак вона без перерви виконувала свою 
службу національно-визвольної ідеї. 

Уряд УНР на еміграції був поділений на багато осе-
редків, як Варшава, Прага, Париж та Лондон. Президент 
Андрій Лівицький був воєнними подіями відрізаний та ві-
дразу конфінований німцями в Варшаві. Він тільки встиг 
передати широкі повновласти та директиви для форму-
вання нового уряду по другій стороні прем’єр-міністрові 
Прокоповичеві в Парижі. 

Восени 1939 року прем’єр Прокопович видав у Па-

рижі Деклярацію від імени Уряду УНР про те, що Україн-
ська Народня Республіка солідаризується з демократич-
ним світом, а не з тоталітарно-диктаторською агресією 
Гітлера або Сталіна. Ця деклярація була опублікована в 
«Тризубі» та в чужій пресі. 

Отже, вся наша національна політична думка та її 
чин удома й на еміграції, помимо таких бурхливих подій 
та перемін у світі, стояла на сторожі інтересів української 
нації та її державної суверенности. Серед активних на-
ших організацій була велика диференціяція ідейно-полі-

тичного та програмового порядку. Але фактом є також, 
що в основному питанні, тобто в питанні боротьби за су-
веренну державу, всі ці організації завжди були одноду-
шні. 

Нова війна сколихнула придушені визвольні інстин-
кти поневоленої нації. Народня інтуїція вичувала, що 
1 вересня 1939-го року — це сигнал великих подій світо-
вого маштабу, а не дата, що стосується самої Польщі. Це 
тільки початок великого світового катаклізму, який дове-
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де до певних змін не тільки на заході, але й на сході Ев-

ропи. 
Почалися жвавіші дискусії серед людей більш-менш 

такого змісту: 
— Хіба спілка Сталіна з Гітлером це не явна заги-

бель для цілого світу! Хто переможе цей союз? 
— Дурниця! Завтра обов’язково Сталін нападе на Гі-

тлера, або Гітлер на Сталіна. Хай гризуться! Як їх обох 
не стане, тоді наша воля настане! 

— З ким же і проти кого ми? 
— З тим, хто буде воювати проти комунізму та ро-

сійського імперіялізму. Проти кожного, хто захоче зроби-

ти з України свою колонію. За тим, хто буде шанувати 
суверенність української нації. 

Така була генеральна лінія визвольної політики 
України в 1940 р. Цю лінію однодушно схвалював увесь 
український народ, його революційне підпілля та політи-
чна еміграція в усьому світі. Всі ці осередки були фізично 
поділені десятками кордонів, фронтів, морів та океанів, 
але духово вони були одною цілістю великої нації. 

Самостійницьку поставу української нації дуже доб-
ре знали її вороги, тому вони намагалися всіма силами її 

підкосити, роз’ятрити внутрішні відносини, посилити між-
усобиці, всіма засобами винищувати революційні сили 
народу. «Нововизволені» західні землі України больше-
вики прискореним темпом підрівнюють до відомих стан-
дартів СССР. Наступ на рештки вільної національної дум-
ки, національної культури та економіки. Диявольське по-
борювання віри в Бога. Іншими словами — русифікація, 
тоталізація, колективізація та атеїзація. 

Наші старші революційні організації на центрально-
східніх землях протягом чвертьвікової боротьби з таким 

брутальним ворогом, як Че-Ка, НКВД, вже навчилися 
«дихати в воді». Натомість, західньоукраїнські молоді ре-
волюційні організації, опинившись нагло в 1939 році під 
«опікою» Сталіна, почали відразу швидким темпом по-
ширювати свої впливи на Схід, складаючи тим самим не-
помірно велику данину крови кровожадному ворогові. 

Найбільше скупчення української політичної емігра-
ції було перед Другою світовою війною в Польщі. Це була 
прикордонна держава України, яка тримала частину 
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української землі під своєю владою. З вибухом війни ця 

маса української еміграції опинилася під німецьким пану-
ванням, її число ще побільшувалося постійним допливом 
свіжих втікачів з СССР. Згідно з договором з своїм союз-
ником Сталіном Гітлер не дозволяв нікому з емігрантів 
працювати в політичній ділянці. Люди буквально души-
лися в атмосфері «Нової Европи». Одначе ця еміграційна 
маса всіма силами намагалася вести політичну діяль-
ність, і вона її вела: була всебічно активною, мала свої 
точно окреслені політичні ідеї та цілі. Вона була згурто-
вана в неофіційних угрупованнях. 

Засадничо ця еміграція весною 1940-го року була 

поділена на три основні ідеологічно-програмові групи: 
— республіканці-демократи 
— націоналісти 
— монархісти. 
Республіканці були підпорядковані Президентові Ан-

дрієві Лівицькому. Націоналісти — наступникові полков-
ника Коновальця, полковникові Андрієві Мельникові. Мо-
нархісти — колишньому Гетьману Павлові Скоропадсько-
му. 

Для громадських справ був заснований Український 

Центральний Комітет в Кракові під проводом професора 
Володимира Кубійовича. По всіх осередках були засно-
вані місцеві комітети, підпорядковані УЦК. Ці комітети до 
певної міри заступали українцям на польській території 
під німецькою окупацією свою громадську самоуправу. 

Були по всіх осередках клюби, в яких гуртувалися 
українці. Особливо добре працювали клюби гетьманців 
при їх старій статутовій організації «Українська Грома-
да». Цей клюб мав право діяти офіційно і виконував ко-
рисну громадську ролю. 

Республіканці як ідейні противники фашизму та ко-
лишні союзники ворога Німеччини — Польщі були всюди 
в тіні. Деякі українські антидемократи навіть пробували 
різними способами переслідувати петлюрівців у Варшаві 
та Кракові як «ворогів» національної ідеї. Відразу після 
приходу німців у Польщу всюди серед української емігра-
ції почали вести перед націоналісти та монархісти. 

Побачивши таку нездорову конкуренційну тенден-
цію серед українців, гітлерівці почали використовувати її 



67 

у своїх цілях. 

Поза Польщею, на терені всього німецького Райху, 
діяла велика статутова організація під назвою Українське 
Національне Об’єднання під проводом полковника Оме-
льченка. Ця організація вела культурно-освітню роботу 
серед мас українського робітництва. Хоч їй це було забо-
ронено, вона таємно діяла також і в Польщі, де мала ба-
гато своїх філій. 

Так виглядало організоване життя українців поза 
межами України перед великою бурею — німецько-совєт-
ською війною. 

Розділ другий 

ГОТУЮЧИСЬ ДО ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ 

Полковник Іван Данилович Литвиненко був одним з 
найактивніших членів нашої організації з-посеред стар-
шої генерації. Військовою мовою — він був наче началь-
ник штабу. Я заприязнився з ним ще в 30-х роках. Це 
палкий патріот трудової України, відважний вояк, дале-

козорий політик, найщиріший товариш і батько вояка. 
Зразу після капітуляції Польщі, восени 1939-го року, ми 
зустрілися з ним у Варшаві. Сотник Василь Раєвський та-
кож втік від большевиків з Полісся і поки що влаштував-
ся учителювати на Холмщині. Керівництво Українського 
Національного Відродження сотник Раєвський передав 
молодому нашому активістові-побратиму Марчукові. 

Таким чином, внаслідок бурхливих воєнних подій 
вище керівництво нашої організації було відрізане новим 
кордоном від самої організації. Я вважав такий стан не-

допустимим. 
В листопаді 1939-го року ми зробили нараду непов-

ної Управи УНВ в Холмі, в якій взяли участь полковник 
Литвиненко, сотник Раєвський і я. Інших членів у Холмі 
ще не було. На цій нараді я настоював на тому, що хтось 
з нас повинен повернутися до організації, і виставив 
свою кандидатуру. Обидва мої колеги були проти такого 
пляну. Вони доказували, що роботою організації можна 
буде керувати із-за кордону. Головний провід мусить бу-
ти там, де є більша безпека та воля рухів. Треба його до-
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повнити новими людьми та активізувати діяльність тут і 

там. 
По довгій і досить гарячій дискусії я переконав своїх 

старших колег, що вони помиляються. Хтось з вищого 
керівництва мусить обов’язково бути разом з народом, 
на місці. Роботу організації треба поширити та активізу-
вати не на еміграції, а головним чином в Україні, пере-
ставляючи її зовсім на військовий лад. Коротко кажучи, 
мої міркування були такі: воєнні події кожної хвилини 
можуть перекинутися з заходу на схід. Хоч ми зараз не 
знаємо, що ті події принесуть, ми мусимо бути до всього 
всесторонньо готові. Нам треба в глибокому підпіллі, 

найкраще на Поліссі, заснувати свою базу, перевести по-
вну реорганізацію всіх наших сил, змілітаризувати УНВ 
та інші співзвучні наші організації, скоординувати їх ро-
боту і так разом з народом реагувати на розвиток подій. 

Нарада схвалила цю думку. Вирішено приготувати 
докладний плян політично-мілітарної акції демократич-
них сил в Україні на випадок німецько-совєтської війни 
— партизанськими методами. Проект пляну був зложе-
ний і поданий для дальшого опрацювання та затвердже-
ння генералові В. Сальському як Військовому Міністрові 

та Начальникові Генерального Штабу Української Народ-
ньої Республіки. 

Генерал Сальський зі своїм чистим баритонним «чу-
дово-чудово» справив на мене глибоке і незабутнє вра-
ження як людина і як великий знавець воєнної справи. 

Ми почали спільними силами доповнювати наш плян 
різними новими варіянтами та деталями з кожної ділян-
ки. Для консультації ми таємно притягли багатьох визна-
чних українських офіцерів, головним чином партизансь-
ко-повстанських командирів з Першої світової війни. Де-

які з них навіть не знали, для чого, властиво, молоді лю-
ди радяться з ними на партизанські теми. 

На превеликий жаль, нагла смерть генерала Сальсь-
кого зимою 1939–1940 рр. жахливо відбилася також на 
нашому пляні. Ми докінчували вже самі, без незабутньо-
го генерала як генштабіста, стратега, тактика, команди-
ра і далекозорого політика. 

В питаннях партизанської тактики консультантами в 
нашому пляні були: полковник Войнаровський-Гальчев-
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ський, колишній повстанський отаман Поділля «Орел», 

полковники — Іван Трейко, Андрій Доллуд, Петро Дячен-
ко, сотник Галюк-Малиновський та багато інших фахових 
знавців повстанської війни. 

У травні 1940 року наш плян був готовий. Ми пода-
ли його на затвердження Президентові і Головному Ота-
манові Андрієві Лівицькому. 

20 червня 1940 р. відбулася наша остання нарада. 
Президент Лівицький заявив, що найпізніше через рік 
вибухне німецько-совєтська війна, і остаточно затвердив 
наш плян та видав мені воєнний наказ такого змісту: 

1. Негайно нелегально пробратися в СССР. 

2. Готувати УНВ та всі революційні сили до військо-
вих дій, базуючись на кадрах УНВ. 

3. Заложити свою головну базу на Поліссі і на місці 
зформувати Штаб з наявних там кадрів. 

4. Перевірити стан активного підпілля УНР в усій 
Україні. 

5. Старатися відновити старі або заложити нові тає-
мні точки революційних організацій по всіх областях. 

6. З вибухом війни зразу поставити під зброю тери-
торіяльну партизанську армію та поліцію. Від дня вибуху 

війни підписувати всі документи як Командуючий отаман 
українських повстанських військ. 

7. Більші оперативні військові з’єднання тримати го-
ловним чином на Поліссі та в тих областях, де є змога 
безпечніше маневрувати. 

8. Доки не буде політичних передумов для організа-
ції регулярної армії та своєї Суверенної Української Дер-
жави, не піднімати масового повстання, а бути тільки не-
вгасаючим вогнищем збройної боротьби України. 

9. Доки не буде своєчасних дальших наказів та ди-

ректив Уряду, не визнавати жодних чужих окупантів 
України, а широко пропагувати ідею Суверенної Держа-
ви, маневруючи між всіма чужими силами на своїй тери-
торії. 

10. На випадок браку зв’язку з Урядом триматися 
цих основних напрямних та діяти так, як диктуватиме мі-
сцева ситуація. 

З куди більшим розмахом, ніж ми, готувалися до вій-
ни націоналісти, хоч якраз у цей час (літо 1940 р.) в ОУН 
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стався розкол на дві групи: властива ОУН під проводом 

полковника Андрія Мельника і так звана революційна 
ОУН під проводом Степана Бандери. Обидві сторони три-
мали факт розколу в таємниці. Цей розкол мав дуже жа-
хливі наслідки, як на чужині в 1940 році, так і пізніше на 
рідних землях. Дуже загадкову ролю в розколі з-за куліс 
відіграла зовсім чужа, неукраїнська людина — Рішард 
Ярий. Він став по стороні нової групи Бандери проти 
полковника Мельника і надавав увесь тон розколові. Не-
має сумніву, що чужі агентури попрацювали у цій справі. 

Внаслідок розколу в полковника Мельника залиши-
вся верховний та середній провідний елемент організа-

ційних кадрів, а група Бандери заволоділа низовими клі-
тинами організації. Таким чином, створилося дві окремі 
організації. Одній відібрано руки і ноги, а другій браку-
вало голови. Почалася дуже гостра боротьба за саму на-
зву ОУН, за впливи та вишколені кадри. Так весною 
1940 року появилися мельниківці та бандерівці, тобто 
створилась ще одна політична партія, яка, крім себе, ні-
кого більше не визнавала. 

Полковник Мельник почав творити новий низовий 
апарат, а бандерівці намагалися всіма силами притягну-

ти на свою сторону якнайбільше провідного елементу, і 
коли їм у цьому не щастило, то вакантні місця обсаджу-
вали іншими, менш кваліфікованими кадрами. Почалася 
міжпартійна боротьба, яка, на жаль, триває і сьогодні. 

Я про всі закулісні справи, пов’язані з розколом 
ОУН, знав від свого кацетного приятеля з «Берези», ре-
дактора Ів. Мітринґи. Він, як провідний член організації з 
революційним «лівим ухилом», був по стороні Бандери. 
Він дуже критикував політику обох груп. Намагався з 
групи Бандери зробити революційно-демократичну пар-

тію, але Бандера, Стецько та Лебедь всі його пропозиції 
відкидали. Він дуже гостро виступав проти німців, пере-
конував мене, щоб заснувати нову революційно-демо-
кратичну партію — антипода обох ОУН та компартії. Про-
понував спільно взятися за це діло. Ставив дуже пере-
конливі прогнози на майбутнє. Ясно передбачав поразку 
Гітлера у цій війні. Надіявся виключно на революцію по-
неволених большевиками народів після знищення гітле-
ризму. 
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Я йому заявив, що при існуючих обставинах не вірю 

в можливість заснування такої партії та що я вже отри-
мав наказ Уряду УНР повертатися в Україну з іншими за-
вданнями. На цьому ми розпрощалися з умовою, що не-
забаром спіткаємось в Україні. 

Ще в Варшаві, а потім у Кракові, мені доводилось 
дуже багато дискутувати з д-ром О. Назаруком та іншими 
українськими монархістами, як Сава Крилач, Сєдлець-
кий, Трохименко, сотник Петенко, полковник Трейко, 
інж. Гудимчук та інші. Вони дуже захищали гетьманську 
ідею побудови держави. Особливо мене аж разила коло-
сальна ерудиція д-ра Назарука. Чого ця «ходяча енци-

клопедія» не знала? Ще в Варшаві при редагуванні на-
шої стінгазети ми постійно сперечалися. Я дуже гостро 
критикував його публікації, особливо за необ’єктивні ме-
муари про визвольні змагання 1917–21 років, де він сво-
їм негативним ставленням до наддніпрянців та до Петлю-
рівського руху явно пропагував вузькотериторіяльний, 
галицький патріотизм. Я як поліщук так би мовити не-
втрально стояв за соборність всіх наших земель та духо-
ву солідарність всіх українців. 

Всіх українців д-р Назарук називав «нездібним пле-

м’ям» і, як доказ, виставляв нашу бездержавність. 
— Коли б то те наше плем’я, пане-товаришу, було 

здібне, то воно мало б свою державу. А раз тієї держави 
нема, то це доказ, що ми ні до чого не здібні. Такими пів-
жартами д-р Назарук виводив мене з рівноваги. Я не міг 
спокійно вести дискусію, але він за це на мене не гнівав-
ся, а своїми речевими аргументами показував, як треба 
дискутувати. Ми з «ворогів» зробилися приятелями. Це 
була людина з невичерпною енергією та терпеливістю. 

Лише у двох питаннях ми з д-ром Назаруком ніяк не 

могли погодитися. Він мене не переконав, що спасіння 
для України — монархія, а я не переконав його, що тим 
спасінням є республіка. 

Я почав практично готуватися в дорогу. Спочатку 
хотів взяти з собою ще трьох людей: одну дівчину як 
зв’язкову та двох козаків. Згодом, на підставі наспілих 
відомостей про чимраз сильнішу охорону большевицько-
го кордону, я вирішив пробиратися сам з одною дівчи-
ною. Дуже багато наших кур’єрів останнім часом не по-
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верталися назад. 

На кур’єрку зголосилася добровільно панна Вален-
тина Кульчинська. Вона перед війною не була членом 
нашої організації і не належала також до ОУН. Як донька 
відомого республікансько-демократичного діяча, свяще-
ника з Дерманя на Волині, отця Євгена Кульчинського, 
панна Тіна була кожної хвилини готова на найбільшу 
жертву за ідею та програму УНР. Вона стала членом на-
шої організації весною 1940 р. Мені її порекомендував 
полковник І. Литвиненко, який був з родиною Кульчин-
ських в дружніх відносинах. Вона вже виконувала дуже 
багато всяких завдань і погодилася бути зв’язковою між 

мною та полк. І. Литвиненком. 
Мене, між іншим, дуже турбувала тоді доля двох на-

ших зв’язкових, також дерманців: У-го та Шавронського, 
яких я вислав на Рівенщину ще зимою 1939 року. Про 
них досі не було жодних відомостей. Лише перед самим 
моїм відходом Шавронський повернувся і повідомив, що 
У-й «вскочив», а йому пощастило втекти з якогось тран-
спорту, що їхав на Схід. 

Всі зв’язкові, що останнім часом поверталися назад, 
одноголосне стверджували, що большевики масово кон-

центрують війська вдовж кордону, гарячкове будують 
укріплення і майже в кожному районі — аеродроми та 
площі для приземлювання літаків. 

Це був добрий знак взагалі, але не для переходу 
кордону. Вздовж кордону вирубується ліс, і охорона тво-
рить щось на зразок шахматної дошки з трьох до чоти-
рьох ліній, з масою «вовководів» (собак). Коли обійдеш 
одну лінію, то обов’язково наткнешся на другу або тре-
тю. А ще глибше по лісах стоять таборами в наметах вій-
ськові одиниці. Кого зловлять — арештовують. 

Я почав вивчати мапу та накреслювати собі дорогу, 
беручи під увагу дані про розташування большевицьких 
застав, ліній, патрулів та військових частин по той бік 
кордону. Накладаючи трохи дороги, я накреслив собі та-
ку лісисто-багнисту трасу вздовж лінії Володава, Ковель 
— Сарни, що, на мою думку, там не повинно бути не то 
що большевиків, але взагалі живої людини. В половині 
липня мій виряд та все інше були готові. Вимарш призна-
чено на останню декаду липня, якщо сприятиме погода. 
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Чим скорше наближався час відходу, тим більше полков-

ник Литвиненко хвилювався. Він ще кілька разів пробу-
вав делікатно питати, чи не можна все ж таки виручити-
ся кимось іншим? Після того, як я йому сказав, що не 
маю наміру змінювати свій плян, то він більше не натя-
кав. Так наближався кінець липня — час мого відходу в 
Україну. В кінці липня ми поїхали з полк. Литвиненком 
ще раз до Варшави. Я попрощався з усіма своїми прияте-
лями, а на другий день ми поїхали на могилу генерала 
В. Сальського. Я не мав духової сили залишити польську 
землю, не віддавши ще одного поклону своєму воєнному 
міністрові. 

Спочивай, Батьку Генерале, в чужій землі, поки ми 
не перевеземо Тебе в наш Пантеон, туди, де Ти не пого-
дився парадувати перед «чорносотенним трьохцвєтом», 
а повів свої полки лише тоді, коли замість «трьохцвєта» 
замайорив синьо-жовтий прапор Суверенної України. 
Присягаю, що ми це зробимо. Востаннє, прощай! Це було 
також прощання з Варшавою. 

Розділ третій 

ЧЕРЕЗ БУГ ТА БАГНА 

Кордон поміж СССР та смугою впливів Гітлера в 
1940 році не спав. До Німеччини безупинним потоком 
йшли ешелони совєтських достав. Обидва союзники про-
бували за всяку ціну заглянути через дірку для ключа, 
що діється в підозрілого партнера. Німці також почина-
ють концентрувати свої війська вздовж кордону. Хвиля 
втікачів з СССР на польську територію зовсім припинила-

ся. Через кордон ходять тільки вишколені німецькі та со-
вєтські розвідники та зв’язкові українських, білоруських 
та польських підпільних організацій. 

Кожна ця група ходаків через кордон має свої точно 
окреслені завдання — одні хочуть вивідати, що діється в 
інших. Серед них панує стовідсоткове недовір’я і сувора 
конспірація. 

У прикордонній смузі повстає ціла низка «фірм», і 
кожна з них намагається ошукати іншу. Німці та больше-
вики хочуть використовувати українців, білорусів та по-
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ляків. Українці, білоруси та поляки пробують використа-

ти для своїх таємних цілей як одних, так і других. 
Обережність, недовір’я та підозріння панували і се-

ред чотирьох українських угруповань. Про координацію 
практичної дії цих 4-х українських напрямків поки що не 
могло бути й мови. Як у політичній, так і в військовій ді-
лянці серед націоналістів та монархістів панувала абсо-
лютна нетерпимість до інших угруповань. УНР та закон-
ного Уряду України ні націоналісти, ні монархісти далі не 
визнавали. 

Я спеціяльно їздив кілька разів до Кракова, щоб 
пробувати дійти до якогось порозуміння, але були марні 

мої зусилля. Про демократію вони не хотіли й слухати. 
Полк. Роман Сушко тільки мені заявив, що не зважаючи 
на ідеологічні розбіжності між Урядом УНР та Проводом 
ОУН, їх організація радо вітає кожну думку про військову 
співпрацю всіх тих українських організацій, які боряться 
за вільну Україну. Він мені пообіцяв поробити заходи, 
щоб передати на Волинь директиву у справі нав’язання 
контакту і співпраці їх людей з нашими людьми. Доклад-
ніше про ці справи я договорився зі зв’язковим ОУН на 
Волині, Олександром Куцом з Луцька. Ми обидва, як то-

вариші по недолі з Картузької Берези, могли говорити 
менш офіційно, а більше по-товариськи, з повним дові-
р’ям один до одного. Хоч Куц був твердим націоналістом, 
проте він умів шанувати погляди інших людей. Ставився 
позитивно до тієї чи іншої форми їх організації та все сто-
яв за ділову координацію всіх революційних сил. 

Бандерівці були готові говорити лише на базі підпо-
рядкування всіх людей їх наказам, з обов’язком стати 
членом їх організації. Монархісти виявили бажання спів-
працювати у військовій ділянці. Я домовився з полк. 

І. Трейком про майбутню співпрацю. Він з сотником Ле-
женком, інж. Гудимчуком та іншими своїм приятелями та-
кож готувалися повернутись в Україну перед вибухом ні-
мецько-совєтської війни. 

З цих розмов та заходів мені було більш-менш ясно, 
що у справі військової співпраці на випадок війни респу-
бліканці можуть все ж таки розраховувати на майже всі 
політичні угруповання, за винятком нової групи Бандери. 
Які б не були політичні вимоги ОУН та яке б не було 
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принципове ставлення монархістів до Уряду та програми 

УНР — коли Батьківщина покличе всіх українців устами 
Уряду УНР до зброї, вони напевно підуть. 

Я глибоко вірив, що на всі ці події матиме великий 
вплив сам час, тобто воєнний час. Коли не буде місця на 
політичне пустомельство, всі сили нації підуть на реаль-
не діло визволення України. 

З таким внутрішнім переконанням я готувався до 
повороту на рідну землю, щоб там робити приготування 
до практичної національно-визвольної боротьби. 

Як я вже згадав, німецько-совєтський кордон в 
1940 році не спав. Там кожної ночі була стрілянина і 

блискавки ракет та прожекторів. Доходило до того, що 
деякі українські та польські розвідувачі дуже часто фор-
сували кордон не тихцем, а пробивалися сильно озброє-
ними більшими групами, прочищуючи собі дорогу авто-
матами та гранатами. Особливо практикували це банде-
рівці. Ми цієї методи не застосовували, бо вона коштува-
ла надто багато людських жертв. 

До мене доходили точні відомості про те, що багато 
таких більших груп, які пробивалися на совєтську сторо-
ну, завдяки необережності і навіть зраді попадали у во-

рожу засідку. Так пропадали наші сили і розконспірову-
валися місцеві організації. 

У своїй підготові я всі ці моменти брав під особливу 
увагу. Спочатку я конче хотів забрати з собою ручний 
варстат малої польової друкарні, на якій можна було б 
друкувати летючки. Мені пощастило купити такий вар-
стат у Варшаві. Але потім, коли від моєї групи відпало ще 
дві особи, я цей плян відкинув, маючи надію, що подібні 
речі можна буде «купити» у тов. Сталіна. І я не помилив-
ся. Ми «купили» не ручну польову, а районову друкар-

ню. І не одну, а більше. 
Полагодивши всі свої приватні справи, я зробився у 

своєму помешканні в єпархіяльному будинку на св. Да-
ниловій Горі в Холмі людиною не від світу цього. Тіна Ку-
льчинська протягом кількох місяців також мешкала там. 
Ми нетерпеливо чекали на свій сигнал — дощ. 

Нарешті прийшов довгоочікуваний дощ у ніч на 
1 серпня 1940 р. Ідеальна темрява, хоч око виколи. Не-
прохідними хащами в околицях Володави ми «форсуємо» 
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Буг. Бусолі зорієнтовані за дня. Німці свій берег Буга за-

городили колючим дротом і не дуже пильнують. Мертва 
тиша. Ніщо і не шеберхне уздовж кордону… 

— Бувайте здорові, дорогий полковнику! 
— Щасти вам, Боже! Уважайте на все, що вам сказа-

но. 
— Так є. Будемо уважати. 
Полк. І. Литвиненко підважує кілком дроти, і ми 

пролазимо. Перетягаємо свої наплечники. Ще один, 
останній стиск долонь через дріт, ще якась додаткова 
осторога… 

Обережно спускаємось вниз до води. Дощ періщить. 

Роздягаємось і пакуємо речі в клунки. Я «рибою» пере-
пливаю три рази туди і назад, щоб перенести на другий 
бік наплечники та одяг. Тіна гола дриґотить на дощі під 
корчами. Буг мовчить. Дощ рівномірно хлюпоче об воду і 
лише час від часу невелика хвиля хлюпне об берег. Це 
— наш союзник. 

Щасливо перепливаємо Буг. Вбирання. По чарці 
спирту, щоб не простудитись. Починаємо орієнтуватися 
на новому місці. Вслухуємось на всі боки в абсолютну те-
мряву та мертву тишу. Тіну дивує, чого той полковник 

був такий схвильований. Тут ніде нікого нема. А якби й 
був, то чи зможе він знайти макове зерно в океані води, 
темряви і лісу? Я мовчу, притишуючи її шепіт. 

В ліву руку «Безард», у праву «Фіс». Непроглядні 
хащі не промовлять ні слова. Хочеться тримати нерви та 
емоцію стисло під контролем, а вони під впливом чогось 
невідомого розпливаються ширше від океану цієї темря-
ви. 

Вслухуємось — все тихо: тигром вперед, потім впе-
ред на животі черепахою. Тіна слідом за мною. Страху 

наче і нема, а серце, мов бубон, розпирає груди. Побою-
вання, що бубона може почути не лише ворог на стійці 
на заставі, але й на самому Кремлі. Кожна зламана стеб-
линка створює страшний тріск. Кожний обережний крок 
робить несподіваний шелест. Тихіше, як можна тихіше… 

Стежина диких свиней та кіз різко в’ється, то наліво 
то направо, то знову завертає назад. Фосфорна стрілка 
«Безарда» скаче вгору, обкручується, скаче і бунтуєть-
ся. Протестує проти фальшивого курсу, наче каже — не 
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туди! 

І так метр, другий, третій, десятий, сотий, двохсо-
тий, а може, й п’ятисотий. Хто ж його тут розбере та по-
рахує? То наліво, то направо, то навколо непрохідних 
хащів. То повзком, то тигром, а все вперед. 

— Стой!.. твою мать! 
Відразу «Русью» пахне. Перше слово — «мать»… Я 

— наліво, а Тіна — направо, за умовою. Врозтіч… 
Та-та-та-та-та-та! Бах, бах, бах! 
Ракети, прожектори. Видно, як вдень. Крик, лайка, 

собача гавкотня. Тривога на всьому відтинку. Не один і 
не два, а щонайменше рій прикордонників та ціла зграя 

собак летить на нас. Де ті собаки були раніше? Чому во-
ни не гавкали? Ось чому хвилювався наш полковник. 

— Стой!.. твою мать!.. Стой! 
Та-та-та! Бах, бах, бах! 
Гасаючи сліпо в темряві, я знічев’я ввалився в якусь 

канаву і застряг по шию в трясовині. Мені відібрало ноги, 
ніяк рухнутися, а над головою свищуть кулі. Блимають 
та гаснуть ракети та снопи прожекторів. Тіна, чую, по-
шелестіла хащами далі. Собаки та прикордонники — за 
нею… 

Та-та-та! Стой! Бах, бах, бах! 
Та-та-та! Бах, бах, бах! 
Десь недалеко появилася автомашина. Гострі стріли 

великих прожекторів пронизують безмежний океан тем-
ряви. Прочісують усі хащі та зарослі. Наче колодою тис-
нуть мене щораз глибше в трясовину. Залопотіли копита 
енкаведистських вершників десь зовсім недалеко від ме-
не. 

Зникли чвалом, стежкою в темряві. Всі сили ворога 
через мою голову погналися за Тіною… Стрілянина, ма-

тюки, гавкотня вовкодавів та стріли прожекторів чимраз, 
то все далі і далі від мене. Виразно навертають назад до 
Буга. Крутяться на одному місці. 

Та-та-та-та!.. Бах, бах, бах! 
Я лежу по самі вуха у воді, а в моєму горлі — пекло. 

Язик пересох від страшної спраги, серце вже не може 
битися бубоном — пече нестерпним жаром. Його силу 
надщербили ще в «Березі». Я відіткнув баклажку. Потяг-
нув спирту. Почав пробиратися далі на Схід. Вліз в якусь 
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непрохідну трясовину. З трясовини вибрався в такі густі 

та колючі хащі, що до самого білого дня не міг з них ви-
лізти. Хоч я родився та виріс на Поліссі, але такої колю-
чої та густої рослинности ще не бачив ніколи. Я дуже 
стомився, і мене почав морити невмолимий і наглий сон. 
Хоч впадь на землю і лежи. Я зміг лише вилізти з води в 
густий корч на купині. Заснув може кілька хвилин на 
пруттях корча. Зараз же переборов втому і пішов далі. 

Пополудні на заздалегідь визначеному місці збірки 
на випадок розтічі мій товариш виправи не з’явився. Я 
чекав ще другий і третій день — даремно. Я ще мав на-
дію зустрітися на дальшому і певнішому пункті, де ви-

ключена всяка помилка топографічної орієнтації. Також 
даремно. Я ще не тратив надії на останній пункт аж в Ко-
влі. І туди Тіна не прийшла. 

Тіна залишилася там, в надбужанських хащах, на 
висоті Володави, на правому боці Буга. Там Україна спо-
рудить їй великий пам’ятник. Це була перша героїчна 
жертва нової бойової акції збройних сил Української На-
родньої Республіки після перерви активної збройної бо-
ротьби в 1925 році. 

Валентина Кульчицька не була дівчиною. Це був ге-

ройський козак. Скромний, відважний, зрівноважений 
лицар-вояк України. Полум’яна патріотка, самовідданий 
борець за волю нашої батьківщини — України. Вічна їй 
слава! І слава та подяка України достойним батькам, які 
виховали таких дітей. Сестра Тіни — Ірена — загинула в 
1941 році в большевицькій в’язниці. Найменший брат, 
Леонід, був активним повстанцем на Волині. Як довго на-
ша земля видаватиме таких героїв, так довго жодна во-
рожа сила не зможе закувати її кайданами вічної неволі. 

Борсаючись в хащах, я так порвав свій одяг, що зо-

всім відпала потреба перебиратися в оригінального со-
вєтського «колхозника». Відійшовши від кордону з 10 кі-
лометрів, я знайшов сухий острівець, пересушився на 
сонці, відпочив і взявся заспокоювати свій голод. Мій па-
кунок з сухарями та білизною був прив’язаний до малого 
наплечника. Я його відрізав під час погоні. В наплечнику 
було тільки сало, кілька банок конденсованого молока та 
пара плиток шоколяду. Цей шоколяд з молоком були 
одинокою моєю поживою протягом п’яти днів, доки я не 
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відійшов далі, де вже можна було дістати хліба — на ху-

торах або від пастухів у лісі. Я мусів протягом кількох 
днів триматися при кордоні, чекаючи Тіни. 

Хоч я й мав зовсім добрий совєтський пашпорт, з 
власного «паспортного стола», але до моменту ознайом-
лення з новими обставинами та звичаями я пробував 
якийсь час триматися подалі від таких місцевостей, де 
можна було налізти на окупантів. Помалу пробирався да-
лі на схід відлюдними стежками та лісами. 

Від постійного маршу в мокроті та болоті навколо 
непрохідних озер та хащів я дуже багато накладав доро-
ги. По прямій лінії — це була дуже коротка віддаль, хоч 

на практиці вона здавалася мені походом на Сибір. Мені 
дуже повідпарювалися ноги, пооблазила шкіра, між па-
льцями поробилися білі рани. Довелося два дні відпочи-
вати та підліковувати ноги в стозі сіна в лісі. 

Протягом цілого тижня я ночував або в стіжках сіна, 
або в копах хлібів на полі. Добившись в околиці Ковля, я 
«зцивілізувався». Зв’язався з своїми людьми. Нагодува-
ли, обіпрали. Виспався на людській постелі. Отримав зві-
ти та пояснення про нові «порядки» під совєтом. Поїхав 
далі зв’язковими возами від села до села в напрямку не 

Сарн, а Рівного та Клеваня. Там я мав надію довідатися 
про долю своєї дружини. 

У Клевані я своєї дружини не застав. Після велича-
вого похорону Геннадія Янкевича її большевики мало не 
арештували. Добрі люди таємно вивезли її на Полісся. Ні 
в Клевані, ні в Рівному не міг довідатися про місце її пе-
ребування. Але я однак почувався тут, як в себе вдома. 
Наше підземелля провадить свою роботу ще більш акти-
вним темпом. Війна розворушує досі гальмовану стихію, 
дарма, що сталися колосальні зміни. Україна їх не ви-

знає, а живе своїм власним життям. 
З Рівного я попрямував на Полісся. Не знаю, чи до-

ля судить мені ще коли-небудь в моєму житті пережити 
таку радість повернення на рідну землю, як це було в 
серпні 1940 року. Моя, не зовсім вже молода, але не та-
ка то ще й стара душа раділа, наче мала дитина. У хви-
люючі моменти зустрічей я кидався на людей, а люди на 
мене, наче на христосування. Я був готовий цілувати не 
тільки всіх дорогих мені людей, але й кожне наше полі-
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ське дерево, кожний камінь і кожну стежку, по якій я так 

багато бігав колись босими ногами. 
— Вернувся!.. 
— Вернувся!.. — пішло наче етером по цілому Поліс-

сі, без радіо, без телефону. Безконечні делегації. Безчи-
сленні таємні збори по лісах та клунях. Всі питають од-
не: коли війна Гітлера з совєтом? Всім треба пояснити, 
що війна буде, але ще не та, якої чекаємо ми. Що Гітлер 
напевно прийде сюди, але не на те, чого чекаємо ми. З 
його приходу лише одна користь — це часткове надщер-
блення сил большевизму. Що тільки по знищенні і Гітле-
ра, і совєта прийде наш час. Що на цей час нам треба 

терпеливо чекати, але не зі зложеними руками, а органі-
зовано! 

— Правильно бає старий! Так воно, хлопці, й має 
бути! 

— Іменно, тільки так! 
І знов надходить ніч. Знов чекає готова підвода з 

охороною. Переїжджаємо на нове місце — нецілих 5 кі-
лометрів від районового міста. Там вишкільний гарнізон 
червоної армії в польських казармах. Маса вояків та офі-
церів. Сила енкаведистів, міліціонерів та сексотів. Рай-

партком нової аристократії з купою перших, других, тре-
тіх, їм же ність кінця, секретарів. Райвиконком, Райзагс, 
Райхарчпромкооперація, Райнарсуд, Райзаготхліб, Райза-
готскот, Райзаготптиця, Райугіль, Райторг, Райліспром, 
Райзаготшкур, Раймолоко — та совєтських «раїв» не пе-
рерахувати. І кожний такий «рай» має більше урядовців-
дармоїдів, ніж колишня губерніяльна царська управа в 
Житомирі. Натомість в колишньому «раї» — волості — си-
дів один старшина з писарем та сторожем. Хто ж всю цю 
«райську» сарану бюрократичних дармоїдів буде годува-

ти? Вони ж паразитують на народі, як воші на тифозній 
жертві. 

Тому-то й не диво, що саме тоді, коли всі ці «рай-
дармоїди» з’їхалися кожний зі своїм ділом до будинку сі-
льради, куди силою зігнали всю громаду, щоб диктувати, 
кому розпочати посівну кампанію, кому негайно здати 
хліб завжди голодній державі, кому м’ясо, яйця, птицю, 
шкіру — на горищі цієї самої сільради в цей час під охо-
роною двох РКМ, десятка рушниць та обрізів відбувалося 
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засідання зовсім іншої влади. Цю владу можна по правді 

назвати «верховною», бо ця влада «звисока» і з презир-
ством дивилася на ту, що під нею, в сільраді. Тим біль-
ше, що майже половина села знає про те «верховне засі-
дання» та мобілізує для нього постачання, а на низу про-
ходить агітація, начеб нічого не сталося. 

Як же після всього цього можна мені не любити на-
ших поліщуків? Що за відвага та посвята в цих людей! 
Що за громадська дисципліна та братня солідарність! Яка 
безмежна жертва в ім’я загальнонаціональної справи! 
Хто і коли навчив усіх цих вчорашніх анальфабетів такої 
«політграмоти» та національної солідарности? Слава ж 

тобі, наше дороге українське Полісся! Але це була лише 
одна сторона медалі, тоді як їх обов’язково мусить бути 
дві. Це ще був переходовий час від польської окупації до 
большевицької. Медові місяці під «сонцем» сталінської 
конституції. Совєтська влада ще не встигла встабілізува-
тись. Вона щойно захопила стратегічні пункти, звідки 
провадить тихі спостереження і готується до головної ба-
талії проти решти української нації, що їй так легко попа-
ла в руки. 

Я докладно про все це знав та інтуїтивно відчував, 

які жахливі пляни снуються проти українського народу 
по тих «раях» та «обах». Нема у світі такої криці, якої не 
зігнули б ковалі Че-Ка, коли вона попадає в їх досвідчені 
руки як безборонна жертва. Західня Україна якраз і ста-
ла такою беззахисною жертвою катів НКВД. Ні свої сили, 
ні чужа допомога, ні міжнародні закони не були в силі 
оборонити ізольовану націю в обіймах комуністичного 
тоталітаризму. 

Ось чому підпільна ідилія, що я її застав тепер на 
Поліссі, завдала мені більше душевного болю, ніж радос-

ти. Я зразу почав думати над тим, як цю святиню криш-
талевих почувань людської душі зберегти від брудних 
закривавлених лап катів НКВД. Треба було негайно су-
воро дотримуватись всіх правил обережности у нашій 
конспіративній роботі. 
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Розділ четвертий 

В УКРАЇНІ 

Мої перші висновки, зроблені зразу після повернен-
ня на Полісся, на жаль, виявилися правильними. Не все 
там було в повному порядкові. Мій досить діловий і сква-
пний заступник з Управи УНВ був мобілізований до поль-
ського війська і від нього не було жодної вістки, його за-
ступила інша людина з меншими організаційними здібно-

стями. Так само з лав нашої організації вибуло багато ін-
ших передових людей на периферію. Дехто вже мучився 
в лапах кровожерного НКВД. Мали відбуватись кілька 
процесів над людьми з інших національних середовищ. 
Молоді хлопці в руках чекістів почали «сипати». З-посе-
ред старших людей, до яких мені дано рекомендації у 
Варшаві та Холмі, майже нікого вже не було на старих 
місцях. Все пішло врозтіч, ховаючись від ворога. Пов’я-
затися з ними вимагало більше часу. Всі ці події не зля-
кали молодого козацтва, навпаки, члени УНВ готувалися 

до «війни з совєтом». Місця тих, що вскочили в лапи 
НКВД, автоматично заступалися новими людьми. Органі-
зація поважно розрослася своїм числом, але якісно — це 
був сирий, невироблений і невишколений елемент. Прак-
тична діяльність організації була незадовільна. Всі інші 
попередні директиви не були повністю виконані. Органі-
зація почала розводнюватися своєю занадто поспішною 
та широко закроєною акцією, замість того, щоб переду-
сім відновити сильний та добре законспірований голов-
ний осередок. Ідеологічний рівень членів був низький. 

Всю увагу скеровувалось головним чином на «війну». 
Замість ідеологічно-світоглядового вишколу кадрів, по 
всіх затишних гаях, клунях та тихих закамарках старе і 
мале — всі клацають замками рушниць, пістолів, розби-
рають та складають ручні гранати, чистять та пересушу-
ють амуніцію. 

Ліквідація польської «лінії Мажіно» перед приходом 
большевиків на відтинках Сарни — Олевськ та Сарни — 
Рівне дала не тільки шини на колеса та сталеву бляху на 
сошники нашим дядькам, але й багато зброї, боєприпасів 
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та всякої військової техніки. Все це добро, аж до польсь-

ких радіоприймачів та всяких складних оптичних прила-
дів включно, хоч і не давало жодних виглядів на практи-
чне застосування їх в сільському господарстві, опинило-
ся чомусь спочатку в селянській клуні, а потім в спеція-
льно споруджених сховищах по лісах. І все це сховане 
так, що сам сатана не знайде. Мовляв, запас у бік не ко-
ле… 

Я до віку не забуду, з яким задоволенням та любо-
в’ю один дуже статечний старший господар в одному ра-
йоні, спеціяльно запрігши коні, просив мене поїхати з 
ним до його клуні, що знаходилась далеко в лісі. Він мені 

хотів щось показати. Я догадувався, що мова йде, ма-
буть, не про борону і не плуг. Одначе те, що я побачив, 
вкрай здивувало мене. Не доїжджаючи до клуні, дядько 
жартома кинув мені репліку через плече: 

— Зараз ви побачите мою найулюбленішу «корову». 
Ми приїхали до невеликої клуньки під дібровою з 

двома засторонками, повними сіна, та порожнім током. 
На току виднілися дрантиві дощечки, крізь які вилазила 
глина. Під тим током був ще один поміст, під яким був 
просторий льох, виложений дубовим частоколом, а в то-

му льосі — «шестидюймовка» з амуніційною скринькою 
та усіма іншими додатками. 

Гарматі нічого не бракувало — з замком, вичищена 
на «глянс», змащена, та ще й до того, як казав її госпо-
дар, з «намордником», тобто з чохлом на кінці дула. Точ-
но так, якби вона стояла в першому-ліпшому артилерій-
ському полку. 

— Максиме, Бог з вами, як довго будували ви цій 
«корові» хліва? 

— Три тижні ганяв усю свою сім’ю. Вона (показує на 

«корову») була застрягла в піску і ляхи хотіли її знищити 
піроксиліновими шашками в 1939 році, але мої хлопці 
взяли їх на «мушку» із-за корчів. Довелося позичати ще 
аж три пари волів. Насилу за ніч витягнули. Приклали 
гречкою, закіль збудували оцей «хлів». Ну що ж, пане 
директоре, коли значиться… той? Правда, пригодиться? 
Я ж старий бомбардир-наводчик, промаху не дам! Як 
треба, то я його, значиться, «прямой наводкой». Москву 
візьмемо! 
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Він обняв рукою дуло гармати, наче циган гарного 

коня. Прилип сивою бородою до холодної сталі. Цей жест 
нашого селянина глибоко зворушив мене. Мені зроби-
лось якось невимовне радісно і водночас боляче. Як це 
могло статися, — думав я собі, — щоб народ, зложений з 
таких Максимів, опинився та так тяжко карався в чужому 
ярмі? 

Подумати лише — господар лишає всю свою роботу 
ранньої осени, мобілізує всю свою сім’ю, щоб таємно ко-
пати величезний льох під клунею. Ріже дуби, яких виста-
чило б на половину хати. Будує сховище не для золота і 
не на хліб, а на гармату. 

Мене це аж підбадьорило. Нації наших Максимів та-
ки не бути в чужому ярмі! Такі Максими — це нащадки 
Святослава Хороброго, Байди-Вишневецького, Богуна, 
Хмеля, Мазепи, Сірка та інших лицарів. 

По інших клунях та лісових норах була та сама кар-
тина. Всюди були пороблені з дерева і навіть повимуро-
вувані з каменя сухі склепи, де стояли та висіли міноме-
ти, кулемети, рушниці, обрізи та всяка інша зброя з боє-
припасами. А над тими сховищами пишається поліський 
багатир — ліс. 

«Совєт» протягом одного року «визволення» повніс-
тю вилікував від комунізму навіть малу решту тих наших 
людей, які бувало плакали, таємно слухаючи київські 
програми. Навіть найзапекліші мої противники, які ще в 
1935 році, перебуваючи в Картузькій Березі, називали 
мене реакціонером, тепер, побачивши сталінський соція-
лізм на практиці, стовідсоткове розчарувалися. Цього ні-
коли не зробила б жодна пропаганда чи переконування. 
Всі ці мої вчорашні вороги тепер, в 1940 році, вже були 
командантами проектованих наших повстанських загонів 

і нетерпляче чекали наказу — бити злочинну компартію. 
Одначе це була щойно половина нашої, так би мо-

вити, норми. Це був лише романтичний порив, що роз-
бурхував стихію. Я собі ясно усвідомлював, що самої ро-
мантики та стихійного пориву не досить. Потрібне ще 
ідейно-політичне виховання, програмове наставлення та 
практичне оформлення тієї стихії. Все це можна осягнути 
тільки шляхом зміцнення та розширення дисциплінованої 
патріотичної організації. Ми відразу взялися впорядкову-
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вати нашу організацію. Насамперед я заборонив по цілій 

лінії оте клацання зброєю. Наказав негайно перевести 
чистку організації, залишаючи тільки найдовіреніших та 
найбільш вироблених людей. Зброю попереховувати в 
абсолютній тайні. Ми видали інструкцію у справі ідейно-
політичного вишколу кадрів. З уваги на явну небезпеку 
викриття цілих клітин організації через органи НКВД вся 
організація прийняла нову систему, з новими людьми, 
новими зв’язками, гаслами та псевдами. Я сам з «Ґонти» 
зробився «Байдою». Словом, створено зовсім новий осе-
редок, як початкову базу для майбутнього штабу політи-
чно свідомої армії. Хай цей авангард буде невеликий, 

але його треба виховати на рідних політичних ідеалах та 
сильних духових основах. Лише тоді цей авангард зможе 
виконати всі свої завдання та виправдати всі ті надії, що 
на нього покладає поневолена нація. 

Впорядкувавши більш-менш всі справи, бодай в 
проекті на Поліссі, я, не гаючи часу, щоб не застала зи-
ма, у другій половині жовтня 1940 року виїхав на двохмі-
сячну інспекцію вглиб України. Починаючи від Житоми-
ра, через Київ, Чернігів, Полтаву, Харків, Дніпропетров-
ське, Одесу, Вінницю і назад — через Житомир — Сарни. 

Я об’їхав всі головніші осередки. 
Картина, яку я там побачив, була більше, ніж жах-

лива. Вночі викликають Івана в НКВД і питають про його 
сусіда Степана: як він поживає, хто ходить до нього, до 
кого він ходить? Що він їсть? Як одягається? Хто його 
приятель, а хто ворог? А що він читає? Що він думає? Як 
він ставиться до влади? Кого любить, кого ненавидить? 
Чому нічого не говорить? Яке його ставлення до «банди-
та» Петлюри? Звідкіля в нього нові чоботи? З ким дру-
жать його діти? А де він бере м’яса та молока? Цим пита-

нням немає кінця. 
На другу ніч кличуть туди ж Степана і те саме пита-

ють про його сусіда Івана. А на третю ніч або посеред бі-
лого дня кличуть Грицька чи Омелька. Коли ж вони від-
мовляються відповідати, їм загрожують смертю або Сибі-
ром. Ті, що погоджуються відповідати і доносити на бра-
та свого, в майбутньому одержують кличку і стають сек-
сотами до кінця свого життя. Так діється на селах, на за-
водах, в університетах, в школах, армії і всюди, де «так 
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вольно дишет человєк». 

Серед кожного народу знаходяться й такі, що не хо-
чуть їхати в Сибір — погоджуються, до якогось часу до-
носять на брата чи сусіда, поки і їх не викидають на смі-
тник, як господиня видушену цитрину. 

Отже, як бачимо, Київ й Україна, яку я побачив свої-
ми очима, підтвердили мої тривожні висновки, зроблені 
на Поліссі. Не кожна людина має силу вмерти за свої іде-
али чи за свою батьківщину. Навпаки, навіть найідейні-
ша людина, потопаючи, хапається за будь-яку нагоду 
врятуватися, хоч і бачить, що рятує не життя, а повільну 
смерть у задушливій тюрмі народів. Це прекрасно вивчи-

ли психологи НКВД. Вони дуже добре знають, як зламати 
найсильніший характер людини. На цих струнах людсь-
кої слабости вони майстерно грають своїми брудними ла-
пами. 

На цьому поки що й тримається вся сила СССР. Але 
в цьому лежить його неминуча загибель. Все населення, 
чи може 99% його, від робітника до найвищого службов-
ця чи вченого, масово палає ненавистю до безбожної, 
антилюдської комуністичної системи. 

На відновлення наших централізованих організацій 

треба особливих заходів, багато часу, відповідних кадрів 
та капіталу. Таких засобів ми тоді не мали. Бракувало 
кадрів. Грошей пізніше нам не бракувало, бо ми навчи-
лися «позичати» їх у тов. Сталіна так, як колись він «по-
зичав» у батюшки-царя. 

Хоч я завжди був вічним оптимістом і ніколи не тра-
тив віри в перемогу нашої справи, ця подорож по всій 
Україні справила на мене дуже болюче враження. Яку 
жахливу руїну зробила ворожа окупація! Яку прірву ви-
копали вороги між братами однокровної спільноти! Як 

поколов, понищив, поділив, подвоїв Маркс та його послі-
довники наш український народ! Брат боїться брата й 
обходить його десятою дорогою. За кусень гнилої совєт-
ської ковбаси чи звичайного хліба окупант «купує» душі 
нашого народу, нацьковує один на одного. Де не допо-
магають залякування, там повною парою діє масовий те-
рор… Та це ж може довести до повного геноциду україн-
ського племени! 

Але мене радувало те, що в підземеллі нашої бать-
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ківщини клекоче велика потенціяльна революційна сила, 

яка скаже своє слово, як прийде слушний час. 
Петлюрівський рух організаційно був майже спара-

лізований. Повривалися нитки зв’язку. Залишилося мало 
таких пунктів, де можна було говорити з людьми за ста-
рим паролем урядового підпілля. Не всюди і не зразу ща-
стило мені відновити зв’язки. Люди боялися нас, а ми бо-
ялися їх. 

Поява представників Українського Уряду на терені 
викликала серед старої революційно-демократичної гва-
рдії велику радість. Дала їм нові надії, влила свіжі сили, 
так потрібні у підпільній роботі. Почали частіше з’являти-

ся «бородачі» на зв’язкові пункти. Відновлювалась звіт-
ність з терену. Розходились ділові директиви Уряду по 
низах. 

Ми всюди передавали своїм старшим революційним 
колегам палкий привіт від наступника Петлюри п. Андрія 
Лівицького та всього Уряду УНР. Точно інформували їх 
про міжнародне становище та наші перспективи. Давали 
директиви для дальшої праці. Устійнювали техніку даль-
шого контактування з штабом на Поліссі, їхали далі. 

Всі ці люди мали багатий досвід революційної робо-

ти. Хоч вони розсіяні, все ж таки вони, де і як лише мог-
ли, робили спільне діло — ставили активний чи пасивний 
спротив окупантові. 

Розділ п’ятий 

ПЛЯНОМІРНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИЛ 

Повернувшись з інспекційної подорожі по всій Украї-

ні в кінці листопада 1940 року, я відразу приступив до 
переведення в життя всіх наших реорганізаційних захо-
дів. Передусім нам треба було скласти зовсім новий плян 
структури нашої організації. Точно устійнити, в яких об-
ластях організація має вести тільки політично-револю-
ційну роботу, а в яких — готуватися до воєнної акції на 
випадок війни. Які завдання входитимуть до компетенції 
військово-повстанських одиниць, а які до компетенції 
поліції чи, пізніше, цивільної адміністрації. Яка їх взаємо-
дія, контроль та керівництво цілости і т.п. 
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Це була каторжна робота. Мушу тут сказати відкри-

то, що якраз тоді під совєтською окупацією на початку в 
штабі я був майже сам. Всі наші молоді кадри були чудо-
ві виконавці, але провідного командного та штабового 
мозку організації нам катастрофічно на місцях бракува-
ло. Колишніх старшин, на яких я розраховував, перехо-
дячи кордон, на місці не було. Я домагався підкріплення 
від Уряду, але перетягти через кордон хоч і «Володавсь-
ким шляхом» старших людей було майже неможливо. 
Яких 90% вишколених зв’язкових не могли пробитися 
через кордон. Що ж говорити про старших? 

З таких причин мені було дуже тяжко впоратися з 

моїм завданням, особливо у військових справах. Я ж був 
цивільною особою, хоч і не цілком. Основи військової 
справи я знав і понад усе любив військову справу. 

Я читав багато військової літератури, але цього не 
вистачало. Де взяти фахове знання майбутнього коман-
дира, начальника штабу, інтенданта, зброяра, адмініст-
ратора та вишколювача війська? Це широка многосторо-
ння ділянка, яку треба було оволодіти. 

Від кого і як навчитися бойових операцій і тактики 
партизанської війни? Треба бути спершу добрим регу-

лярним вояком і щойно тоді проходити додатковий ви-
шкіл на доброго партизана. Від кого всім нам, молодшим 
романтикам, здобути всі ці скарби воєнного мистецтва? 

На щастя, в «культурной странє» Сталіна чого-чого, 
але фахової літератури не бракує. Не бракує її і з війсь-
кової ділянки. День і ніч почали ми «гризти граніт воєн-
ної техніки». Ганнібал — Чингісхан — Суворов — Напо-
леон — Клявзевіц — Фош… Клявзевіц доказує, що війна 
— це продовження політики іншими засобами. Це нам ві-
домо. Фош вчить, як вести регулярну війну. Нам ще да-

леко до того. На це в нас є генштаб. Як же ж партизани 
можуть воювати? В блискавичному наступові та в ще 
блискавичнішому відступові полягає вся суть партизан-
ської війни. Зрештою, сам Суворов також не раз «ретіру-
вав». 

Візьмемо інших — Хмельницький, Богун, Сірко, Оме-
лянович-Павленко, Тютюнник, Троцький, Котовський, 
Чапаєв. Хмельницький — так. Це перші піонери парти-
занської війни. Від них дуже багато можна навчитись. 
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Вони майже ніколи не приймали оборонного бою, а лише 

самі накидали його ворогові або зникали. Це — партиза-
ни-клясики. Одначе між технікою їхньої війни і нашої до-
би — велика різниця. Методи ті самі, але техніка дії — ці-
лком інша. 

Омелянович-Павленко і Тютюнник. Вони вкрили віч-
ною славою зброю легендарної армії Української Народ-
ньої Республіки, але вони переходили від регулярної ар-
мії до партизанської. Вони мали кадри і базу. Нам треба 
робити все навпаки. З іррегулярної повстансько-парти-
занської армії розвиватися і поступово ставати регуляр-
ною армією. Вони розвивалися згори донизу, а нам треба 

розвиватись знизу догори. 
Отже, хто? Троцький, Котовський чи Махно? Невло-

вима бойова техніка отамана Махна та поступовий пере-
хід від партизанки до регулярної державної акції Троць-
кого і Котовського — це чудове сполучення для прикла-
ду кожному, хто хоче добре партизанити, не лише для 
того, щоб партизанити, а й для того, щоб будувати дер-
жаву. 

Простудіювавши десятки разів об’єктивну оцінку бо-
йової тактики отамана Махна, написану його ворогами, я 

вирішив прийняти її на майбутнє як основний закон бо-
йової тактики наших майбутніх повстанських військ. Зво-
диться вона до одного речення — з-під землі та під зем-
лю. Політичне кредо анархіста Махна, очевидно, не мог-
ло для нас служити жодним прикладом. Воно відкидало-
ся. 

На оперативній тактиці Махна ми почали самі пере-
школювати свої кадри по всіх районах. З Троцького і Ко-
товського ми взяли собі приклад, як повинна еволюціо-
нувати революційна армія від партизанки до регулярної 

армії, підпорядкованій певній державній концепції. Різни-
ця була тільки та, що Троцький та Котовський будували 
комуністичну тюрму народів, а ми маємо будувати свою 
суверенну національну державу. Вони збудували мосто-
вий причілок світової комуністичної змови на румовищах 
нашої держави, а ми її мусимо відбудувати на румовищах 
московсько-комуністичної імперії. 

Цілу зиму з 1940 на 1941 рік в нас кипіла праця. 
Маючи за основу плян с.п. генерала В. Сальського, ми 
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пристосовуємо до наших місцевих умов. Відшукуємо по-

слідовно все нових людей. Формуємо новий керівний 
апарат нової армії без держави, яка має виконувати зо-
всім нові завдання свого Уряду в запіллі ворога в модер-
ний час. 

Взимку 1940–41 років наші лави понесли дуже бо-
лючу втрату. У Винниці на судовій показусі большевики з 
великою помпою засудили на «вищу міру покарання», 
тобто до розстрілу, колишнього повстанського отамана 
Гайсинського повіту в 1918–20 роках — полковника Во-
линця. Царство йому Небесне. 

Це був військовий фахівець великого маштабу, ор-

ганізатор повстанських з’єднань і мобілізатор постачання 
для повстанських військ. Після закінчення Першої світо-
вої війни він оселився в Рівному, на Волині. 

В 1933 році мене познайомив з полк. Волинцем 
полк. І. Литвиненко. Ми йому запропонували вступити в 
нашу організацію. Він погодився, але з застереженням, 
що прийме на себе будь-які обов’язки тільки при умові, 
що буде робитися конкретна бойова робота. До підпіль-
ної роботи тепер не почуває себе досить здоровим, бо 
має надірвані нерви. Таким чином полк. Волинець був 

нашим симпатиком та дуже добрим моїм дорадником у 
багатьох справах. Він знав про всі пляни та дії нашої ор-
ганізації і був дуже поважним співавтором тих чи інших її 
плянів. Це була високоінтелігентна та далекозора люди-
на, гнучкий тактик. Я дуже багато від нього навчився з 
галузі воєнно-політичної тактики (бачити те, чого не ви-
дко). 

Як могло статися, що ця людина в 1939 році зали-
шилася в Рівному, я не знаю. Я був більш ніж певний, що 
він втече до Польщі, але до липня 1940 року його там не 

було. Я думав, що він уже на місці пішов у підпілля. 
Щойно перед моїм відходом в Україну мої зв’язкові пові-
домили мене, що полк. Волинець заарештований і виве-
зений невідомо куди. Може, він спочатку не тікав, бо не 
хотів кидати нову хату, а потім не мав змоги забрати з 
собою родину, коли нагла потреба диктувала втікати. 
Надмірна прив’язаність до родинного огнища та сякого-
такого майна погубила чимало інших людей, які навіть 
думали, що теперішні большевики — не ті, що були в 
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1918 році. (Людська наївність — безмежний океан). Доб-

ра наука для теперішніх українців у країнах вільного сві-
ту, яких так збаламутила совєтська захалявщина та ку-
льтобман. 

Вся большевицька преса в СССР мала ще одну наго-
ду для оплюгавлення «бандита» Петлюри та всіх інших 
«петлюрівських собак». Процес був показовий за всіма 
правилами беззаконного «правосуддя» ката Вишинсько-
го. На процесі була маса кореспондентів та журналістів. 
Всі вони аж запінювалися з приводу того, що цей старий 
«бандит» ще й тепер перед світлим трибуналом трудя-
щих веде себе так само, як 25 років тому в Гайсині. Коли 

полк. Волинця запитали большевицькі кати, чи винен він 
в тому, в чому його обвинувачують, він спокійно відпо-
вів: ні. 

— Як то — ні? Ти не чуєш, що народ говорить? 
— Хіба це народ, це ж… 
Забула совєтська преса написати — де ж поділися ті 

амнестії, якими совєтські брехуни пробували затягати 
українців з-за кордону до свого пекла. Отаман Волинець 
не просив помилування. Навпаки, він виступив з гострим 
обвинуваченням проти тих, хто обвинувачував його. 

— Я знаю, що я вмру сьогодні, але пам’ятайте та-
кож, що всі ви, починаючи від Сталіна, обов’язково ви-
здихаєте завтра! 

Таке було останнє слово Гайсинського отамана 
полк. Волинця. Гідно жив і боровся за волю України. Гід-
но, як незаплямлений лицар, помер. Вічна йому пам’ять і 
слава! 

Розділ шостий 

ПЕРША СХЕМА УПА 

Ми опрацювали більш-менш докладну схему нашої 
нової військово-революційної організації за територіяль-
ним принципом совєтської адміністрації країни. Вона при-
близно була така: 

Головна Команда. 
Дві, чи найбільше чотири області, становлять Окру-

жну Січ з територіяльною назвою. Напр., Поліська Січ, 
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Волинська Січ, Полтавська Січ. 

Область — Обласна Бригада — за назвою области. 
Район — Районовий Полк — за назвою даного райо-

ну. 
З двох до п’яти сіл складався Курінь (батальйон) за 

назвою району з черговим числом. 
Село — Сільська Сотня — за назвою села. 
Неповна сотня — Відділ — за назвою населеного 

пункту або якою іншою окремою назвою. На випадок 
всенароднього зриву Окружні Січі мали б бути злучені в 
Групи з двох, трьох або чотирьох Округ. В основному бу-
ло запляновано 5 груп: 

1. Група Північ 
2. Група Схід 
3. Група Південь 
4. Група Захід 
5. Група Центральна 
Наша організація мала у своїй структурі два секто-

ри: Політичний і Військовий. 
Завдання Політичного сектора — тримати на місцях 

підпільну мережу таємної територіяльної організації для 
зв’язків, транспорту, політвишколу, пропаганди й органі-

зації постачання для військових частин на місцях. 
Завдання Військового сектора: фаховий вишкіл та 

готування військових частин і ведення бойових операцій. 
Кожне більше місто творить свої окремі сотні та ку-

рені, підлягаючи наказам даної районової чи обласної 
команди. 

Поліція твориться окремо, підлягаючи наказам Го-
ловної Команди та територіяльних команд війська. 

Цивільна адміністрація, коли на це будуть перед-
умови, організовується з місцевих фахових людей за ди-

рективою і під контролем Політичного сектора війська. 
Назва нової організації: УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА 

АРМІЯ. 
Кожна Окружна Січ має на своєму штампі територія-

льну і загальну назви. 
Згідно з наказом Уряду УНР, запроєктовується бойо-

ва одиниця майбутнього війська під назвою: Поліська Січ 
Української Повстанської Армії. 

Всі наші Січі УПА на місцях мають організуватись за 



93 

такою самою схемою з своїм місцевим командуванням, 

але поки що тільки в проекті і в абсолютному підпіллі. 
Доки не буде від Уряду УНР наказу ставити ту чи іншу 
Січ під зброю, ніхто ніде не може робити жодних зброй-
них виступів. Практично це означало, що в запіллі має 
діяти лише мережа Політичного Сектора, мобілізуючи ка-
дри та підготовляючи головним чином командний склад 
для майбутніх команд УПА. 

Назву організація змінює по всіх округах автоматич-
но з днем вибуху німецько-совєтської війни. Відтоді не 
існує більше Українське Національне Відродження, а ті-
льки Українська Повстанська Армія. 

Так в більш-менш грубих зарисах виглядав наш 
плян. Я сьогодні точних деталей без архіву не можу від-
творити. Я тільки передаю дух та головні риси того пля-
ну. 

Ясно, що не всякий плян точно впроваджується в 
життя навіть в нормальних умовах. А що говорити про 
умови 1940–1944 років? Наш плян був кілька разів допо-
внений та змінений. Сама назва організації була пізніше 
змінена. 

Ми не знали, яку політику поведуть німці в Україні, 

від якої залежатиме наша тактика. Ясним було, що під 
час модерної блискавичної війни Україна буде переходи-
ти з рук до рук то одного, то другого окупанта. Політич-
ної чи військової порожнечі, подібної до тієї, яка була в 
1917 році над Україною, напевно не буде. Я був у цьому 
певний і докладав всіх сил це переконання ширити серед 
своїх колеґ та серед народу. 

Звідси й випливала проектована на майбутнє наша 
тактика: бити постійно того, хто постійно б’є нас. Допо-
магати тому, хто воює проти того, що б’є нас, навіть і то-

ді, коли він — наш явний ворог. Маневрувати так, щоб 
обом окупантам нанести якнайбільше втрат. 

Ми знали, що коли Німеччина нападе на СССР, то 
СССР автоматично стане на стороні союзників аж до за-
кінчення війни. Це значить, що за допомогою Великобри-
танії та ЗСА СССР буде на стороні переможців. А це, в 
свою чергу, означає, що Україна залишиться далі в так 
званому Союзі, аж поки не назріє конфлікт між комуніз-
мом СССР та демократією заходу, якщо назріє взагалі. 
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З таких міркувань ми навіть і не пробували реалізу-

вати плян всенароднього повстання в усій Україні, а зра-
зу готувалися до того, щоб бути НЕВГАСАЮЧИМ, НЕВЛО-
ВИМИМ ВОГНИЩЕМ РЕВОЛЮЦІЙНО-ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬ-
БИ УКРАЇНИ. 

Зрештою, коли б ми цей гігантський плян загально-
го зриву й хотіли провести, то на це в нас не було фізич-
них сил, навіть ті сили, що ми мали, були розпорошені. 
Слава Богу, що не було потреби на таке діло. 

Крім того, була ще одна слаба сторона нашої схеми 
організації повстанського війська. Хоч нам був виразний 
наказ ставити під зброю тільки одну Поліську Січ, то все 

ж таки наш плян був розрахований на суто територіяль-
не військо цілої України. Пізніше на практиці показалося, 
що такий плян можна здійснювати при умові загального 
зриву з можливістю тримати в своїх руках якусь терито-
рію. При «льотних» операціях без бази твердого запілля 
військові відділи, знаходячись під землею окупованої во-
рогом території, не можуть бути прив’язані до жодної міс-
цевости, а мусять бути в постійному маневрі, незалежно 
від того, чи є бої, чи нема. Партизанське військо в безпе-
рервному поході — це справжнє військо, а на кожному 

постої — це справжня банда. 
Сама життєва практика внесла ще дуже багато тих 

чи інших поправок, але в основному плян був таки част-
ково виконаний і дав позитивні наслідки. 

Так помалу, починаючи з одного «фіса», з яким я 
переплив Буг, народжувалася та виростала наша славна 
дитина — УПА. Потім до того «фіса» долучились польські 
«мавзери», «максіми», «РКЕ» та «Корови». А з вибухом 
німецько-совєтської війни прийшли ще й «дехтярови», 
«максіми», «токарі» та навіть «Т–34» та сам «К.В.». Дар-

ма, що з них користи було мало — брак пального, запас-
них частин, ремонтних майстерень і т.д. Це надто голос-
на зброя. Танки для партизанів без запілля і бази — це 
лише купа заліза. 

Наш рух міг внести свою долю у справу революцій-
но-визвольної війни України під час Другої світової війни 
лише тому, що була велика ідея і конкретний плян для 
дії. Були хоч і невеликі числом, але сильні духом люди, 
які палали патріотичною ідеєю і були готові на найвищу 
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жертву для добра цілої нації. Всі події на Поліссі були на-

слідком тяжкої праці ще до початку війни. Протягом двох 
десятків літ готувався ґрунт, щоб тепер можна було сіяти 
на ньому таке досі невідоме зерно, як добровольча на-
ціональна армія. Це були жнива для Петлюрівського руху 
та всіх інших самостійницьких організацій, які настирли-
во і безперебійно готувалися до цих жнив, особливо на-
ціоналістичний рух після 30-х років. 

Революційні ідеали Української Народньої Республі-
ки, що їх винесли з собою та сіяли по цілому світі гнані 
ворогом з центральних земель України палкі патріоти, 
знайшли пригожий ґрунт в поліських багнах та лісах. На 

голих скелях і в трясовині ці ідеали виросли в національ-
но-державний чин у формі Української Повстанської Ар-
мії. Ось де треба шукати генези УПА об’єктивному істори-
кові нашої бурхливої доби. В національному ренесансі ці-
лої Поліської Округи, починаючи від ідейно-політичних 
основ, а не від того, щоб «здобувати» Полісся для своєї 
партії тоді, коли воно було вже здобуте німецькою збро-
єю для партії Гітлера. Командно-провідний склад УПА да-
ли колишні вояки армії УНР, а людський матеріял — По-
ліська Округа та Волинь. 

Політичні партії та інші організації, що потрапили 
дивитися вперед не через одну призму своєї вузькопар-
тійної групи, а так, як цього вимагає державна рація від-
повідального часу, знайшли своє місце в лавах тієї армії, 
хоч політичне й не зовсім погоджувалися з концепцією 
та політикою державного центру УНР. 

З уваги на те, що на практиці всі інші запроектовані 
Січі УПА не проявляли своєї діяльности, крім Поліської 
Січі, то й уся повстанська акція спочатку коротко нази-
валася — Поліська Січ. 

Розділ сьомий 

НІМЕЦЬКО-СОВЄТСЬКА ВІЙНА 

22 червня 1941 року совєтське радіо та преса пові-
домили рабів СССР, що Гітлер віроломно зламав союз 
Берлін — Москва та видав наказ своїм військам силою 
вдарити по збройних силах СССР. Рівночасно повідомля-
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лося, що деяким бандам німецько-фашистських агресо-

рів, через «незмобілізованість» Червоної армії, вже по-
щастило вдертися в межі СССР. 

Одначе «вони, — сказав Сталін, — знайдуть свою 
могилу на нашій священній землі». Таким чином, вчора-
шнє бундючне гасло — «розбити ворога на його терито-
рії» — вже з першого дня війни гнучка діялектика Крем-
ля заступила новим гаслом: «хоч морда в крові, а все ж 
таки наша бере». 

Від Прибалтики до Чорного моря відбувається нечу-
ване в історії людства видовище. П’ятимільйонова «не-
змобілізована» совєтська армія дає нечувану досі в істо-

рії воєн цілого світу нагоду ворогові знайти могилу на її 
«священній землі». 

Такого чуда, як світ світом, а війни війнами, ще ніде 
ніколи не було. Цілі дивізії, корпуси, армії, цілі фронти 
йдуть вперед з піднесеними догори руками. 

Появляється нова анекдота про нову зброю Сталіна 
— «руки вверх». 

Лише частині мерзенних недобитків маршалізованих 
та генералізованих фронтових чекістів та комісарів, що 
їх не здолав перестріляти совєтський вояк, щастить на 

автах та награбованих конях день і ніч тікати лісами та 
багнами на схід. За ним суне хмара місцевих енкаведис-
тів, міліціонерів, секретарів та голів усіх райкомів, обко-
мів, що досі, наче мошка та п’явки, точили живу кров з 
нашого народу. Сунуть вони перелякані на смерть з їх 
родинами та бебехами. 

Їх невпинно переслідують німецькі пробоєві частини 
есесів та Вермахту з позакачуваними по лікті рукавами 
вовняних зелено-сірих одностроїв. 

Одні на чолі носять труп’ячу голову — символ смер-

ти, в других на череві виблискує «Ґот міт унс» — з нами 
Бог. Перед ними їде танк, на якому високо стирчить ко-
ваний золотом держак з червоною плахтою, на якій у бі-
лому крузі майорить спотворений та поламаний хрест — 
«гакенкройц» — свастика. Це мав би бути символ войов-
ничости та непереможности гітлерівської Німеччини. Во-
яки один в одного — дуби — високі, стрункі, червоноли-
ці, з чисто виголеними обличчями та білявими чуприна-
ми. Вони заковані в залізо і сталь, а над їх головами віч-
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но грає тьма гігантських сірих птиць, які постійно плю-

ють на ворога градом заліза та вогню. 
Перед ними швендяє обстрижена під машинку, щоб 

не було де ховатись вошам, напівкосоока голова, з чор-
ною, запиленою, тижнями не митою бородою — хоч щой-
но другий день війни. Понура постать, виснажене голо-
дом та солоною рибою обличчя. У царській, заялозеній, 
розхристаній «гімнастьорці», в брезентових чоботях. По-
пруга через одно плече, а через друге — гордість совєт-
ської збройної техніки — автоматична «вінтовка» Сімоно-
ва. Відома вона тим, що вона що 5–6 набоїв спиняється, 
а щоб її направити, то досвідченому офіцерові треба пів-

дня, щоб її розібрати і назад скласти. Ззаду бовтається, 
вдаряючи ручкою по стегнах, лопатка і протигаз. Замість 
військового наплечника — кропив’яний мішок, до якого 
прив’язана взята чи не з миколаївських запасів «фуфай-
ка». Там же прив’язаний погнутий та поржавілий «коте-
лок» — ветеран ще Кримської війни… 

Ця нещасна постать аж припадає до землі, тримаю-
чи на горбі не держак, а корабельну щоглу з величезною 
довгою червоною шматою з жовтою зіркою, на якій вид-
ніється серп перехрещений молотом — як і в німців, спо-

творений хрест. Це символ панування цього молота над 
серпом і над усім іншим на п’ятьох континентах земної 
кулі. 

Половина України, ціла Білорусь, ціла Литва та Лат-
вія одним «махом» опиняються в руках Гітлера. Коли так 
піде далі, то за два тижні буде «большевизмус капут» 
(кінець большевизмові). Всезнаючий Гітлер забув, що 
«большевизм» має багато генералів: генерал — мороз, 
генерал — болото, генерал — простір і генерал — воша. 
Видатні німецькі генерали, як Бравхіч та інші, звертали 

увагу Гітлера на всі ці факти, домагалися перепочинку 
для армії на лінії Дніпра для перегрупування сил, налад-
нання транспорту, поповнення постачання армії, закріп-
лення запілля. А найголовніше — негайно проголосити 
таку політичну концепцію для окупованих німцями країн, 
яка наочно переконувала б всі народи Східньої Европи 
та Середньої Азії, що німецька зброя та німецька політи-
ка несуть не уярмлення, а справжню свободу. 

Всі ці пропозиції німецької армії Гітлер відкидає як 
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зрадницькі. Бравхіч та багато його однодумців мандру-

ють до концентрака. Всі збройні сили «очолює» сам Гіт-
лер. Дає наказ — «вперед!» 

У нацистського виродка запаморочення від успіхів. 
Наступаючи на п’яти втікаючого «молота», «гакенкройц» 
не має часу дати раду 5 мільйонам полонених червоної 
армії, які забезпечили йому таку блискучу перемогу. У 
ньому діють інстинкти дикого варвара з новим ощадним 
калькулятором: пощо годувати стільки полонених? Чи не 
ліпше їх ліквідувати? Він заганяє 5 мільйонів людей за 
дроти та відразу морить їх під голим небом голодом, хо-
лодом, сльотою, спрагою та страшними муками аж до са-

мої смерти… 
Та не всі червоноармійці вмирають за дротами. По-

бачивши, що несе червона шмата з «гакенкройцом», во-
ни тисячами сунуть на дроти, їх заливає олив’яний дощ з 
вартових веж. По сотнях і тисячах трупів своїх товаришів 
щасливі одиниці, десятки й сотні вириваються з обіймів 
смерти «гакенкройца». Біжать наосліп знову до «моло-
та». Оповідають новим мобілізованим, що чекає їх в по-
лоні. Комісари формують з них нові штрафні батальйони 
і кидають напіводягнених і напівозброєних на фронт, 

щоб вони «окупили кров’ю свою зраду родіни». 
Німецькі війська блискавично взяли Крим, Київ, 

Смоленськ, всю Прибалтику. Беруть Миколаїв, Полтаву, 
Харків, Курськ, Бородіно, Великі Луки, В’язьму, Тулу, Ка-
лінін, відтинають Ленінград, підходять до Москви, напи-
рають на Сталінград. 

Сталін з комунобратією тікає з Москви далі на схід. 
Гітлер на ввесь світ трубить про перемогу. Світ задере-
в’янів від такої несподіванки. 

Притиснений Гітлером до муру, Сталін бачить, що 

справа погана. Насамперед він укладає новий «неп» з 
Богом та російським націоналізмом. Ліквідує свій союз 
безвірників разом з його провідником Ярославським. Ви-
тягає з антирелігійного музею «дурман для народу». Дає 
новоспеченим батюшкам купони на хрести, чаші, ряси та 
ризи поза чергою, по твердих цінах, як новій клясі тру-
дящих. Висвячує нового патріярха, бо брутально ним за-
мордованих воскресити не в силі. Появляються нові єпи-
скопи «православної Русі». Оголошує війну чисто росій-
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ською, вітчизняною. Наказує всьому народові молитися 

за перемогу. 
У закордонній політиці компартія робить також кру-

тий обманний поворот. Розпускає Комінтерн. Просить во-
ди, хліба, одягу, заліза, зброї, амуніції та вічної союзної 
дружби від нібито запеклих ворогів — буржуазно-капіта-
лістичних шакалів світового капіталу. 

Де ж поділась вся та передова техніка, якою совєт-
ська пропаганда доганяла і переганяла Америку? Де та 
могутня зброя, на яку комуністи протягом 20 років вимо-
тували живі кишки з 170 мільйонів рабів? Де та соціяліс-
тична гідність і большевицька гордість? Коли лінія партії 

була правдива? Чи тоді, коли священиків та вірних де-
сятками чи сотнями тисяч гнали на Сибір, а хрести, цер-
кви та іконостаси наші топтали ногами, розвалювали і 
нищили, чи тепер, коли знову дозволили молитися? 

Так чи інакше світова демократія з відкритими рука-
ми приймає нового «союзника». Водою та повітрям су-
нуть з заходу масові поставки зброї, харчів, одягу, техні-
ки, взуття, літаки, включно з атомними матеріялами. 
Сталін мобілізує нові резерви. Будує новий фронт. Затри-
мує ворога. Переходить в протинаступ. 

Демократи цим разом роблять те саме, що робив 
Сталін з Гітлером в 1939–40 роках. Чи не краще було б 
залишити цих обох «приятелів», поки вони знесиляться 
в боротьбі, і тоді дати народам Европи зажити вільним 
демократичним життям без обох соціялізмів — сталінсь-
кого і гітлерівського? Видно, що демократи не почувають 
себе співвідповідальними перед Богом та історією за оті 
всі злочини, що їх робили Гітлер та Сталін. Чим Сталін лі-
пший від Гітлера, що захід взявся йому так допомагати, 
— тим, що винищив більше мільйонів людей, ніж Гітлер? 

А чим віддячиться він — світовою революцією? 
Чому ж світова демократія допомагала і далі допо-

магає найбільшим тиранам світу — кремлівським комуні-
стам? Відповідь на це питання приведе нас до аналізи 
світової комуністичної змови, що виходить за рамки цієї 
книги. 
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Розділ восьмий 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА 

В 1941 РОЦІ 

З вибухом німецько-совєтської війни в 1941 році в 
Україні було досить помітне пожвавлення всіх тих підпі-
льних рухів, що до цього часу діяли в абсолютному сек-
реті. Однак, маючи такий сумний чвертьвіковий досвід, 
революційне підпілля Центральної та Східньої України 

далі діяло з великою обережністю, чого не можна сказа-
ти про Західню Україну, особливо Галичину. На цих на-
ших землях політичне життя відразу почало прибирати 
відкриті форми. 

Повний розгром Червоної армії та блискавичне захо-
плення всієї України німецькими військами й досить лібе-
ральна окупаційна ситуація під тимчасовою військовою 
адміністрацією спочатку давали народнім масам України 
навіть деякі вигляди та надії на те, що німці остаточно не 
такі-то вже «людоїди», як їх називає большевицька про-

паганда. Робилися припущення, що з німцями все ж таки 
повинно бути краще, ніж з безбожним комунізмом. Як би 
воно не було, все ж таки німці — це європейська культу-
рна нація, добрі господарі, не комуністи, не безбожники. 

Але це були лише довоєнні припущення та перші 
враження, що їх робила на людей прекрасна німецька 
армія. Коротко кажучи, це були ті враження, які випли-
вали з одчаю народніх мас та їх фаталістичної долі: «хай 
буде навіть сам чорт, аби лише не большевик» або «хоч і 
гірший, якби інший». Народ сподівався, що німці заве-

дуть хоч який-небудь правопорядок замість того дикого 
свавілля, яке панувало за большевиків. Так потішав себе 
народ перспективою кращого життя під новим «цивілізо-
ваним» окупантом. 

Але ці припущення, що переважали серед народу 
України, дуже скоро розвіялися. Вже наступні тижні та 
місяці німецької окупації, коли цивільна адміністрація 
Еріха Коха перебрала від армії управління окупованими 
землями України, показали марність таких припущень та 
сподівань. З цього моменту Україна відразу займає до 
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нового «визволителя» таке саме негативне становище, 

як і до попереднього червоного окупанта. Перемагає 
твереза концепція: «перечекати цю фазу війни на по-
верхні пасивно, а в підпіллі вести свою активну роботу». 

Такою була політична лінія, що її хоч окремо, але 
однодушно провадили майже всі українські політичні 
угруповання, різні організації та окремі громадяни Украї-
ни. Всі припускали, що Німеччина оголосить якусь полі-
тичну концепцію для Східньої Европи (крім тієї, що виті-
кала з «Майн Кампф») і щойно на підставі тієї концепції 
буде видно, яке становище до нового окупанта може за-
йняти українська офіційна і неофіційна політика. З уваги 

на те, що Німеччина жодної політичної концепції для схо-
ду Европи не проголосила, а відразу почала за тенденці-
єю «Дранґ нах Остен» (Натиск на Схід) вводити країну 
за країною в свою «нову Европу», становище української 
національної політики до нового окупанта не змінилося. 

Таку політичну лінію заступав Уряд Української На-
родньої Республіки з його масовим підпіллям, Організація 
Українських Націоналістів під проводом полк. Мельника, 
Союз Монархістів та інші українські національні організа-
ції. 

З цього солідарного всенаціонального революційно-
визвольного фронту випадала тільки одна так звана ре-
волюційна Організація Українських Націоналістів під про-
водом Степана Бандери. Не чекаючи на те, що скажуть 
інші українські політичні чинники та німецький уряд, гру-
па Бандери 30 червня 1941 року сама-одна проголошує 
через львівську радіостанцію наступний політичний акт: 

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

«Волею Українського Народу Організація Українсь-

ких Націоналістів під проводом Степана Бандери прого-
лошує створення Української Держави, за яку поклали 
свої голови цілі покоління найкращих синів України. 

Організація Українських Націоналістів, яка під про-
водом її творця, Євгена Коновальця, вела в останні деся-
тиліття кривавого московського большевицького понево-
лення завзяту боротьбу за свободу, взиває ввесь Україн-
ський Народ не складати зброї так довго, поки на всіх 
українських землях не буде створена Суверенна Україн-
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ська Влада. 

Суверенна Українська Влада запевнить Українсько-
му Народові лад і порядок, всесторонній розвиток всіх 
його сил та заспокоєння всіх його потреб. Організація 
Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери 
взиває підпорядкуватися створеному у Львові Краєвому 
Правлінню, якого головою являється Ярослав Стецько. 

Слава Героїчній Німецькій Армії і її Фюрерові Адоль-
фові Гітлерові! 

Україна для українців. Геть з Москвою! Геть з чужою 
владою на Українській Землі! Будуймо свою Самостійну 
Українську Державу!» 

Рівночасно з проголошенням акта 30.6.41 р. ця гру-
па опублікувала та пустила в масовий кольпортаж копію 
іншого, дуже важливого документа під назвою «Акт кон-
солідації українських політичних сил». На жаль, я не маю 
під рукою цього документа. Зміст його зводиться до того, 
що всі українські політичні угруповання консолідуються, 
щоб таким чином створити один всенаціональний політи-
чний провід Соборної України. Під документом було ви-
друковано багато підписів визначних українських грома-
дян, головним чином з Галичини. Чи цей документ та йо-

го підписи були дійсні, чи фальшиві, я не знаю, але сам 
документ був достосований до загальних подій з вели-
кою майстерністю. 

Ці два документи робили велике враження на наро-
дні маси та внесли дуже серйозне замішання в ту політи-
чну лінію всієї України, про яку була мова вище. Акт кон-
солідації вказував на те, що начебто серед всіх українсь-
ких угруповань, хоч і не подано їх назв, нарешті припи-
нилася зненавиджена народом партійна ворожнеча та 
створився якийсь один провідний політичний центр. От-

же, все те, що говорять інші, — брехня. 
Насправді ж акт проголошення нової держави за 

плечима німецької армії, та ще й з участю німецьких офі-
церів та інших високих урядовців з привітальними теле-
грамами: Стецько — Бандера — Гітлер і т.п., вказували 
на те, що той новий політичний провід як майбутній уряд 
України під німецьким протекторатом договорився у цій 
так важливій справі з німецьким урядом та має завдання 
репрезентувати Україну перед німецьким урядом. 
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Народ ясно розумів, що якась нова форма адмініст-

рації української території під німецькою окупацією му-
сить бути, що цю адміністрацію німці можуть передати ті-
льки таким людям, яких вони добре знають і мають до 
них довір’я. Народ вважав, що серед українців мусять 
знайтися такі люди, що будуть вести свою націю під ні-
мецькою окупацією. Якщо такою людиною сьогодні має 
бути навіть нікому невідомий, особливо на східніх зем-
лях, п. Степан Бандера, то на це під чужою окупацією 
немає ради. Всяка виборність у воєнний час під такою 
тоталітарною окупацією, як гітлерівська, відпадає. Вся 
відповідальність спадає тоді на тих людей, що беруться 

таке діло вести. Українському народові були відомі подіб-
ні приклади, де навіть найвищі національні авторитети 
жертвували своєю особистою гідністю, щоб не лишати 
своєї нації на волю долі в тяжку національну годину, а 
вести іншою дорогою до тієї самої мети. Під час Другої 
світової війни таким прикладом був герой Франції мар-
шал Петен. 

Коли ж замість німецького протекторату на фронті, 
за фронтом, через радіо, газети та журнали шириться ві-
стка про створення Української Держави, тоді тим більше 

така політична акція не може не мати хвилюючого впли-
ву на маси народу. Бо це ж доказ, що німці — не «людої-
ди», а культурна і справедлива нація, яка несе на схід 
Европи свободу поневоленим націям. 

Наскільки ці два акти та їх початкові наслідки були 
переконливі, свідчить той факт, що «державу» п. Банде-
ри в перших днях благословить архипастирськими по-
сланнями навіть така політично письменна людина, як 
Князь Української Греко-Католицької Церкви Митрополит 
Граф Андрій Шептицький. 

При цьому треба підкреслити, що якраз найбільшою 
жертвою ошуканства актом «консолідації» зроблено Ми-
трополита Шептицького. Він благословив «державу» 
п. Бандери тільки тому, що його явно ошукав довірочний 
його ж підвладний духовник о. д-р Гриньох та сам «пре-
м’єр-міністер» Ярослав Стецько. Вони о 4 год. ранку 
30.6.41 р. з’явилися в Митрополита Шептицького як спе-
ціяльна делегація від С. Бандери, де заявили, що вони 
діють на підставі консолідаційної угоди з усіма політич-
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ними партіями та що їм «Український Національний Комі-

тет» доручив проголосити створення української незале-
жної держави. Того ж самого дня до Митрополита Шепти-
цького з’явилась делегація німецьких офіцерів в особах 
Ганса Коха та зондерфюрера Кайта, які заявили Митро-
политові, що місцева команда німецької армії не має жод-
них застережень проти проголошення акта створення 
української незалежної держави. Ці ж самі старшини та 
багато інших були присутні на зборах, де була проголо-
шена державність та «декрет» Степана Бандери, який 
призначував Ярослава Стецька головою «уряду» цієї 
держави. 

За кілька днів Митрополит Шептицький довідався 
про дійсний стан речей та про політичну диверсію групи 
Бандери і змінив своє ставлення до державної фікції цієї 
групи. Незабаром все українське громадянство довіда-
лось, що це не була серйозна акція, узгіднена з іншими 
українськими політичними чинниками та німецьким уря-
дом. Вже 2 липня 1941 року німці відібрали від «уряду» 
Стецька львівську радіостанцію, а 13 липня німці розі-
гнали ввесь уряд, а «прем’єра» арештували. При цьому 
було заарештовано чимало інших розконспірованих лю-

дей. 
В Україні створилося невиразне становище — одні 

вважали, що треба ще почекати, а інші казали організо-
вувати цивільну адміністрацію та всякі інші установи. 
Крайовий провідник групи Бандери — Іван Климів-Ле-
генда — автоматично стає «міністром» політичної коор-
динації та «головнокомандуючим збройних сил». Цей 
«міністер» видає за підписом «Лейтенант Легенда» цілий 
ряд наказів по військовій лінії, повідомляє про створення 
своєї головної квартири з окремими центрами авіяції та 

танкових військ. Лейтенант Легенда наказує під загро-
зою кари смерти всім окремо повсталим з’єднанням в 
усій Україні підпорядкуватися директивам та наказам йо-
го головної квартири. 

В одному з таких наказів (ч. 4) «міністер» Климів-
Легенда, призначивши та впорядкувавши всі роди 
«збройних, сил», на закінчення пише дослівно таке: 

1. На українській землі війна. Німецька армія вийш-
ла як наша союзниця в боротьбі з Москвою, і за таку її 
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треба вважати. 

2. Головна роля в першій фазі боротьби паде на ні-
мецьку армію. Поки німці будуть бити Москву, ми маємо 
створити українську міцну армію, щоб потім спільними 
силами приступити до розподілу і перебудови світу (?!). 

3. Назначую одиноким сувереном на українській зе-
млі Український народ (?!) та його виразник Провід Укра-
їнської Нації зі Степаном Бандерою на чолі. Всяке зазіха-
ння на це наше право стрінуть наш рішучий збройний 
спротив. Німецькій армії в боротьбі з Москвою помагати-
мемо всіма можливими засобами, але творитимемо свою 
Українську Армію. 

Думаю, що коментарів до цього «наказу» не треба. 
Цей наказ свідчить сам про себе та про його авторів. 

Які ж позитивні та негативні моменти «державного» 
акта Бандери? 

1. Акт 30.6.41 року офіційно пригадав широкому 
світові, що в Україні нуртує воля до своєї суверенної дер-
жавности. 

2. Акт намагався ту волю скерувати в належно орга-
нізоване русло. 

3. Акт являється історично доказовим документом, 

навіки засвідчуючим, що Україна в 1941 році офіційно 
змагалася за свою суверенну державу. 

Так принаймні пояснюють цей акт його автори. А те-
пер пригляньмося до його інших моментів: 

1. Акт не був волевиявленням всього українського 
народу через репрезентативно-парляментарні органи. 
Він був наспіх проголошений кількома випадковими лю-
дьми. З таких причин це не є жоден акт національно-
державної політики, а самозванча диверсія і явна отама-
нія. 

2. Проголошувачі цього акта автоматично анулюва-
ли Четвертий Універсал Української Центральної Ради від 
22.1.1918 року, яким була проголошена та затверджена 
суверенна Українська Народня Республіка. 

3. Навіть зі становища авторів цей акт не може мати 
ані політично-дипломатичної, ані революційної законнос-
ти, бо був проголошений за плечима чужої армії без зго-
ди політичної влади та держави тієї армії. Цей акт мав би 
революційно-юридичну законність, якби він був проголо-
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шений не 30.6.41 р., а раніше, і не за плечима німецької 

армії, а в підпіллі попереднього, совєтського, окупанта 
України. Німецька армія тоді застала б доконаний рево-
люційний факт, з яким, згідно з міжнародніми законами, 
повинна б рахуватись і його респектувати. 

4. Проголошення цього акта внесло юридично-дер-
жавний дуалізм в українську національну політику. Така 
затія являється доказом нерозуміння політичних законів 
авторами акта, чим компромітується державна традиція 
української нації перед широким світом. 

5. Починаючи від 22.1.1918 р. ніхто не має потреби 
проголошувати українську суверенну державу, бо це 

Україна вже раз зробила, і легітимний уряд тієї держави 
не припинив своєї політичної діяльности як екзильний 
уряд окупованої ворогом країни. Може бути мова тільки 
про відновлення тієї держави. 

6. Акт викликав певну дезорієнтацію та анархію се-
ред народніх мас. Якщо це був революційний акт проти 
волі Німеччини, то чому там трубилося офіційно: «слава 
німецькому фюрерові», а коли за згодою німців, то чому 
автори акта не договорилися з німецьким урядом, щоб 
він той акт шанував? 

7. Редакція самого акта неграмотна. Жодний акт 
будь-якої суверенної держави ніколи не має права бути 
інструментом вихваляння іншої чужої держави. Крім того, 
цей акт навіть не окреслює, якою має бути та держава: 
республіка, монархія, авторитарна диктатура чи що ін-
ше. 

8. Акти про відновлення держав та дії їх суверенної 
влади можуть бути практиковані тільки тоді, коли це ро-
бить або екзильний уряд на чужій території, куди ворог 
не має доступу, або на своїй території, тільки в такий 

час, коли політична та воєнна ситуація гарантує, що під-
несений прапор найбільшої національної святині, якою є 
державність, не буде відразу будь-ким спрофанований. 
Таких передумов, навіть на кілька коротких днів, Степан 
Бандера, проголошуючи свою «державу» під німецькою 
окупацією, не мав. 

9. Акт без жодної підстави був коментований у сві-
товій публіцистиці як акт держави-сателіта під владою 
держав осі. По суті такий факт не відповідав дійсності, 
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бо Україна ні де-юре, ні де-факто не була сателітом дер-

жав осі, а тільки окупованою територією під німецькою, 
румунською та мадярською адміністраціями. 

10. Що в Україні не завмерла ідея відновлення своєї 
суверенної держави — свідчить постійна революційна 
боротьба з великими жертвами крови, а не «опереткови-
ми державними актами» типу акта С. Бандери від 
30.6.1941 р. 

11. В часі Другої світової війни не було місця навіть 
для сателітної української держави, не говорячи вже про 
соборну українську державу та її суверенну владу. Це 
повинні були розуміти автори акта як кандидати на дер-

жавних мужів. 
12. Національна революція, її політика та збройні 

змагання — це не дитяча забава в державу та війну, а 
поважна справа, за яку ціла нація платить величезну 
дань кров’ю та духовими й матеріяльними скарбами. 

Щодо «акта консолідації», то, як потім виявилося, 
це була звичайна фальшивка для скріплення слабих по-
зицій чужим авторитетом. В консолідаційних актах полі-
тичного характеру точно подаються назви організацій та 
їх провідників, а не одне загальне слово — «всі». Якраз 

всі офіційні політичні угруповання з «консолідацією» 
С. Бандери не мали нічого спільного. 

Щодо військових «наказів» Климова-Легенди з його 
грандіозним маштабом та назначуванням «суверенна» 
української землі, незважаючи на їх загальну несуміс-
ність на тлі всіх подій, де про українську національну ар-
мію зовсім не могло бути мови, то ці накази були не чим 
іншим, як доказом повного політичного анальфабетизму 
всіх авторів тих актів та наказів. Сьогодні нам сором ці 
«державні акти» цитувати, щоб не осмішувати українсь-

кого імени перед цивілізованим світом. Одначе це нам ні-
чого не поможе. Цілий світ про всі ці «державні акти» 
знає, а всі зацікавлені установи мають їх у своїх архівах. 
Це ж не була жодна таємниця, а офіційна політика цілої 
«держави». 

Ми примушені ці документи цитувати насамперед 
для самих нас, щоб висвітлити повністю ту політичну си-
туацію, яка була в Україні під час Другої світової війни. 
Робиться це в основному з двох мотивів: 
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— щоб дати майбутньому історикові нашої доби дій-

сні факти і події; 
— щоб автори всіх тих примітивних «державних до-

кументів» з перспективи часу побачили самі себе в дзер-
калі і не пробували безсоромно називати себе «прово-
дом» всієї України. 

Поминаючи вищезгадану гарячкову і шкідливу полі-
тичну диверсію вождівської отаманії, вся ділова українсь-
ка національно-політична думка в 1941 році була наста-
влена більш-менш на таку генеральну лінію: 

1. Які б не були обставини та зміни — високо нести 
прапор державної суверенности України. 

2. Ворогом України ч. 1 рахувати Всеросійську імпе-
рію та комуністичну партію. 

3. Ворогом України ч. 2 рахувати всяку іншу нову 
Росію, яка не відмовиться від своїх претенсій на Україну 
як складову частину будь-якої «федерації» з нею. 

4. Ворогом України ч. 3 рахувати кожну імперіяліс-
тичну Німеччину, яка не раз була тимчасовим окупантом 
України, але не мала і ніколи не матиме змоги закріпити 
своє панування над Україною. Проти всякої німецької аг-
ресії завжди реагують інші сили світу, а проти старшо-

братнього поневолення Москви не реагує ніхто, поки мо-
сковська агресія не стане загрозою для інших націй. 

5. Ворогом України ч. 4 рахувати Польщу та інші су-
сідні держави, які претендуватимуть на українські етно-
графічні землі. 

6. Україна бореться за свою суверенну державу на 
всій своїй території за принципом етнографії, а не будь-
яких інших історичних, стратегічно-політичних чи еконо-
мічних міркувань. 

7. Всяку антиворожу пропаганду залежно від обста-

вин треба вести всіма доступними своїми та чужими за-
собами з тим, щоб прапор національно-державної політи-
ки ніде і ніколи не був виставлений на зневагу. 

По цій лінії по всій Україні почалася пожвавлена ак-
ція, що відповідала духові того чи іншого середовища. 

З наказу УНР діяла наша організація, розсилаючи 
своїх представників по всій Україні. До Києва був делего-
ваний сотник Малинівський як спеціяльний обсерватор 
Головного Отамана А. Лівицького. Він мав завдання за 
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всяку ціну якнайдовше вдержатися в Києві та постійно 

звітувати про ситуацію в Україні. Треба зазначити, що за 
німецької окупації було дуже тяжко втриматися в Києві 
серед гестапівсько-енкаведистських провокацій. 

Республіканці й монархісти трималися в абсолютно-
му підпіллі, намагаючись впливати на хід подій або з під-
пілля, або через особисті «легальні» контакти окремих 
людей, або через обсаджування фаховими людьми гос-
подарських та громадських установ всенаціонального 
значення. Народ всюди офіційно сторонився від політи-
ки. Така була ситуація всюди, куди тільки приходили ні-
мці. Кожна політична партія та напрям, очевидно, нама-

галися поширити свої впливи якнайширше легально і не-
легально, але це було дуже тяжке завдання. Це стосує-
ться головним чином центральних та східніх земель. Там 
старі організації були знищені, а нові не могли прийняти-
ся на ґрунті, так глибоко переораному історичними поді-
ями останнього чверть віку. Центральна Україна до всьо-
го ставилася з застереженням і обережністю. Цю обереж-
ність деякі західні українські організації, особливо група 
С. Бандери, фальшиво зрозуміли як доказ політичної не-
мочі, мовляв, раз там ніхто офіційно не зголошується до 

жодної політичної чи революційної діяльности, то це до-
каз, що в усій підсовєтській Україні ніхто до такого діла 
не здібний (?!). 

А раз на сході України нічого нема, то це означає, 
що треба тій Україні дати все, починаючи від поліції, ци-
вільної адміністрації, політичної грамотности та практич-
ної організованости. Треба негайно поширити активну 
роботу своєї партії, яка має задавати тон всій політиці та 
громадському життю цілої країни. 

Поширюючи свою «владу» щораз все далі на схід, 

вслід за німецькою армією, бандерівці розпочали офіцій-
не «здобування» України, посилаючи туди кількасот не-
досвідченої патріотичної молоді з Західньої України. 
Свою організацію вони разом з проголошенням «держа-
ви» зовсім розконспірували, ставлячи її офіційно «про-
відною» партією. Ввесь дотеперішній підпільний апарат 
цієї організації стає «державною владою». Крім того, до 
практичної фахової роботи притягаються люди з-поза 
партії, але під постійною диктатурою та інструктажем 20-
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літніх юнаків, які, мов «комісари», доглядають та контро-

люють роботу старших бородатих місцевих виконавців. 
Ці молоді недосвідчені люди, не знаючи місцевих відно-
син, сіють по всій Україні підозру та хаос і, таким чином, 
дуже гостро наставляють місцеве населення проти всієї 
еміграції. 

ОУН з наказу полк. Мельника також висилає на 
Центральну та Східню Україну багато своїх провідних та 
ділових кадрів під проводом полк. Сціборського, генера-
ла Капустянського, сотника Сеника-Грибівського, д-ра 
Кандиби-Ольжича, Ярослава Гайваса та багатьох інших 
своїх визначних членів для здійснення своїх політичних 

плянів. 
Почалися справжні перегони головним чином поміж 

цими двома націоналістичними групами. Бандерівцям по-
щастило закріпитися у Львові та Рівному, а кадри ОУН 
опанували ключові позиції в Житомирі, Києві, Харкові та 
інших більших осередках. Бандерівці, крім Галичини та 
Волині, через брак відповідних кадрів та несприятливі 
умови не мали змоги поширювати свою «державну адмі-
ністрацію». На центральних та східніх землях бандерівці 
вже почали діяти також як підпільна організація. На тих 

землях, за дозволом німецької військової влади, всюди 
організувалася цивільна самоуправа з місцевих людей. 
На ці управи кожна політична група намагалася вплива-
ти шляхом таємного пропихання туди своїх кадрів, голо-
вним чином на провідні посади: міліції, господарських, 
громадських та культурно-освітніх установ. Так більш-
менш виглядала праця антикомуністичних чинників з по-
чатком німецько-совєтської війни. 

Крім вищезгаданих рухів, що відбувалися централі-
зовано-організованим порядком, багато людей з україн-

ської еміграції, що не належали до жодних партій та ор-
ганізацій, рвалися за всяку ціну пробратися на рідні зем-
лі на власну руку. Цим людям німці не давали дозволу 
вертатися в Україну. Все ж таки, попри всякі заборони, 
такі люди тікали аж з Франції, Чехо-Словаччини, Німеч-
чини, Польщі та безперервним потоком різними шляхами 
пливли в Україну або на підроблені документи, або і без 
жодних документів, переходячи всі нові німецькі кордони 
тайком. 
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Місцеве населення до всіх тих людей, які приходили 

в Україну разом з німцями й відразу вели гостру антині-
мецьку пропаганду, ставилося з абсолютним недовір’ям. 
Частково тому, що різні люди несли різні гасла та ідеали, 
а частково тому, що німці ще не встигли так тероризува-
ти місцеве населення, як це робили большевики. По се-
лах та містечках відкрилися церкви, люди почали хрес-
тити дітей і виконувати всі обряди, як це було в давніші 
часи в Україні, німці не лише дозволяли, а й сприяли ши-
ренню антикомуністичної роботи серед населення. Ось 
чому було чимало випадків, коли місцеве населення ви-
давало в руки німців не одного діяча з західніх земель, 

який появлявся в тій чи іншій місцевості з пакою антині-
мецьких летючок. Люди просто розглядали таких людей 
большевицькими агентами. 

Місцеве населення робило те, що йому підказував 
здоровий глузд на підставі того, що люди бачили на вла-
сні очі. Вони намагалися своїми силами якнайскорше 
впорядкувати відносини країни на місцях і приступали до 
негайної відбудови економіки, культурного життя та 
всього того, що можна було робити в межах законів но-
вого окупанта. 

Іншого вибору та виходу громадсько-політична дум-
ка України під німецькою окупацією і не мала. Всяка по-
літична робота, крім суто антикомуністичної, була забо-
ронена німцями. «Держава» С. Бандери зникла, як буль-
ка на воді. І ця група була змушена перейти на підпільне 
становище, як це досі було з усіма іншими політичними 
групами. Ніхто не міг передбачити, який буде кінець: чи 
переможе комуна, чи нацизм. Так чи інакше Україна ста-
не об’єктом поневолення. 

Ясно, що при такій перспективі на майбутнє не мож-

на було вимагати від катованої протягом 25 років Украї-
ни офіційного вияву своїх внутрішніх почувань та політи-
чної ініціятиви. Вона далі не вилазила з-під землі, але 
вже тоді почала готуватися до найгіршого в майбутньо-
му, щоб діяти за далекозорим пляном згідно з ситуацією 
в міжнародній політиці. 

У військовій ділянці справа виглядала трохи інакше. 
Молодь всієї України хапалася насамперед за зброю як 
найбільш надійний засіб самооборони та наступу. Багато 
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людей надіялося, що німці напевно дозволять організу-

вати українську національну армію незалежно від того, 
яка буде німецька політика. Молодь вважала, що той, 
хто має зброю, при всяких обставинах буде мати виріша-
льний голос на своїй землі. Ось чому по всій Україні готу-
валися кадри та цілі військові частини для майбутньої 
української армії. Ці самочинно організовані військові ча-
стини німці всюди зразу розпускали, залишаючи лише 
міліцію з розрахунку один міліціонер на сто душ населен-
ня. Українська молодь зразу зорієнтувалась, до чого зма-
гають німці, і зразу почала ховати зброю від німців. Рух 
української міліції в перших днях воєнних дій був до того 

потужний, що коли б була політична доцільність та прак-
тична змога, тобто дозвіл німців або наш наказ користа-
тися з нього, то він міг би розростися в понад мільйонну 
армію. Але цей рух німці автоматично спинили, і він по-
чав переходити в підпілля. 

Український антикомуністичний військовий рух цен-
тралізованим порядком поширювався на всю Україну з 
трьох головних баз: 

— з поліської, що діяла за наказами Уряду УНР; 
— з буковинської, що діяла за наказами ОУН; 

— з львівської, що діяла за наказами групи С. Бан-
дери. 

Полковник А. Мельник наказав новоорганізованому 
Буковинському куріневі війська під командою отамана 
П. Войновського з вибухом війни вирушити на схід і по 
можливості розвиватися в більшу українську військову 
частину або вливатися в лави місцевої міліції в східніх 
областях. Перша можливість з відомих причин відпала, і 
буковинці розформувалися та дали свої кадри місцевій 
міліції в округах Умані, Вінниці, Проскурова, Житомира, 

Києва та інших міст України. 
З наказу Проводу групи Бандери було вислано вслід 

за німецькою армією на центральні землі Легіон ім. Бан-
дери силою в 300 багнетів під командою отамана Романа 
Шухевича та ще одну меншу групу. Командира цієї групи 
я не пригадую. 

Групу Шухевича німці деякий час в перших днях 
війни толерували як окреме українське військо, а потім 
за пару тижнів розігнали. 
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Про долю українського війська на Поліссі, яке стоя-

ло під наказами Уряду УНР, буде більш докладна мова в 
дальших розділах цієї праці. Ця військова формація із-за 
специфічного положення Поліської території мала більш 
сприятливі можливості для своїх операцій, ніж всі інші 
військові формації. Все це було передбачене Генераль-
ним Штабом УНР. Тому, власне, на базу цілого повстан-
ського руху була обрана Поліська котловина з її недо-
ступними багнами та непрохідними лісами. 

Розділ дев’ятий 

ПАРТИЗАНСЬКА АКЦІЯ УПА 

На тлі такої невиразної політичної ситуації України 
народжувалася наша нова революційно-партизанська 
армія. Від 22.6.1941 р. автоматично перестало існувати 
Українське Національне Відродження, а на його місце 
зродилася Українська Повстанська Армія. Я сам перестав 
бути «Байдою», а прибрав собі нове воєнно-революційне 
ім’я й почав підписувати всі накази та документи як 

«Отаман Тарас Бульба». 
Хоч ми офіційно й проголосили Українську Повстан-

ську Армію, але на практиці ніякого повстання на почат-
ку німецько-совєтської війни проти будь-кого не підніма-
ли. Не було проти кого вести повстання. Комуністична 
державна влада та її армія блискавично і в паніці зали-
шала нашу територію, а проти німців у червні 1941 року 
не був ще час повставати. Наша стратегія диктувала нам 
зовсім інший хід подій. Ми обмежувались малою парти-
занською акцією. 

Початкові дії УПА поки що були невеликі. Ми навми-
сне не вступали в бої з відступаючими військами черво-
ної армії, а полювали головним чином на банди НКВД. 

Вся наша початкова бойова акція зводилася до роз-
бивання в’язниць, трудтаборів та відбивання від больше-
виків великих транспортів мобілізованих в червону армію 
запасників, в’язнів та репресованих. Їх тисячами гнали 
енкаведисти на схід через наші ліси. Головну ж увагу ми 
звертали на відбирання від всіх большевиків зброї та во-
гнеприпасів по магазинах і транспортах. Зброю та амуні-
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цію ми відразу таємно ховали. 

Німецькі війська Поліської котловини зовсім не про-
бували здобувати, а її попросту обійшли. Одна група пі-
шла по лінії Гродно — Мінськ — В’язьма — Москва, а 
друга — по лінії Люблін — Рівне — Житомир — Київ. Та-
кий стратегічний маневр німецького командування ви-
творив досить цікаве становище: коли німецькі війська 
брали Смоленськ та Київ, у їх глибокому запіллі, а саме в 
трикутнику Пінськ — Мозир — Коростень, бродили роз-
биті частини совєтських дивізій, частини військ НКВД, мі-
ліції та всяких інших совєтських організацій, що з вибу-
хом війни носили зброю. Ці бродячі частини були відріза-

ні від свого командування та головних баз. Рядові люди 
розбігалися, хто куди глядів, а партійці та чекісти нама-
галися всіма силами тримати цю розбиту та здеморалізо-
вану масу у своїх цупких руках та швидко переформува-
ти на малі боєздатні партизанські загони. 

Німецьке командування, звертаючи головну увагу 
на головний фронт, не приділяло цій загрозливій ситуації 
великої уваги. Але такий стан непокоїв нас тепер, а ще 
більше пізніше, коли большевики влаштують свої парти-
занські бази в наших лісах. 

Ми переставляємо військо УПА на офіційну «мілі-
цію», організуємо в Сарнах Окружну Команду Українсь-
кої Міліції. Я обіймаю обов’язки Окружного Команданта 
Міліції, своїм заступником ставлю сотника Диткевича. 
Негайно організовуємо в Сарнах під старшинську школу, 
нібито «міліції», а по суті — готуємо справжні військові 
підстаршинські кадри. Наша «міліція» — це не та міліція, 
що її дозволяють німецькі «ортскоманданти» з розрахун-
ку один міліціонер на сто душ населення, озброєні тільки 
одними рушницями з забороною контакту та спільних дій 

міліції одного району з іншим районом. У нас в кожному 
більшому містечку стоїть гарнізон силою від одного до 
двох батальйонів, а в кожному більшому селі — щонай-
менше одна-дві сотні міліції з кулеметами, мінометами та 
з похованими гарматами. Загальним числом наша «мілі-
ція» в усьому Поліссі перевищує 10 000 вояків, не ізо-
льованих район від району, а охоплених монолітною ор-
ганізацією і підпорядкованих неофіційно наказам Голов-
ної Команди Поліської Січі УПА, а офіційно — Окружної 
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Команди Міліції в Сарнах. Факт наявности таких великих 

з’єднань совєтської партизанки, яка вже починає прова-
дити велику диверсійну акцію на Поліссі, змушує німець-
ке командування ставитися до нашої міліції з більшою то-
леранцією, ніж по інших областях, де нема лісу та парти-
занської діяльности. Ця обставина дала нам змогу діяти 
цілком офіційно протягом деякого часу. Від нас німці не 
мали змоги вимагати скорочення числа та децентраліза-
ції наших операцій так, як це вони робили в інших обла-
стях. Німці намагаються використати наші сили для своїх 
цілей, а ми намагаємось використати своє упривілейова-
не становище для нашої рідної справи, тобто вишколю-

вати кадри, здобувати зброю та очищати ціле Полісся від 
російсько-комуністичної диверсії, щоб зберегти всю Полі-
ську котловину як базу для себе. 

Поліська Січ вже своїми першими скромними бойо-
вими операціями здобула собі велику славу й розголос 
по Україні. Це зробили головним чином ті тисячні маси 
мобілізованих, в’язнів та репресованих людей, що їх за-
гони Поліської Січі повідбивали від ворога, нагодували 
та допомогли їм вертатися до своїх домів. Вони самі ба-
чили, як босоногі, але хоробрі поліщуки билися з воро-

гом, наражаючи своє життя у боротьбі за життя інших 
своїх братів з цілої України. Від них вони чули й самі час-
то бачили, що командує тією босоногою ґвардією якийсь 
петлюрівський Отаман Тарас Бульба. 

Бандерівці далі домагалися від нас, щоб УПА офіцій-
но визнала їх «владу» та підпорядкувалась наказам по-
літичної лінії їх партії. Коли ж Головна Команда УПА в 
цьому домаганні їм категорично відмовила, заявляючи, 
що вона підпорядкована тільки Урядові УНР, а не будь-
якій одній партії чи її псевдоурядові, тоді вони почали цю 

чисто військову формацію всяко провокувати, називаючи 
її «анархічною отаманією», «демократичною гниллю» і 
т.п. 

Провід бандерівської групи був далекий від того, 
щоб зрозуміти, яка загрозлива ситуація формувалася на 
Поліссі, де по лісах аж кишіло від російсько-большевиць-
ких банд, які готувалися не лише до оборони, а й до за-
чіпних терористично-диверсійних операцій. Одначе на 
Поліссі в той час вождівська група не могла нічого зро-
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бити проти УПА, бо це була чисто військова організація, 

хоч і невелика, але збройна сила. Жодні провокації їм не 
допомагали, бо поліщуки знали командування своєї вій-
ськової організації не відтепер, мали до нього довір’я і не 
піддавалися шкідницьким провокаціям. 

Внаслідок всіх попередньо згаданих подій Полісся 
зробилося на деякий час «нічиєю» територією в новому 
безмежному царстві Гітлера. Всі шляхи трансполіського 
сполучення були мертві. Німецька армія пішла далі, а на 
її тилах, на поліській території, ще не було жодної сили, 
яка могла б ці простори опанувати. Пінськ, Лунінець, Са-
рни та ще деякі пункти вже були в руках нашої міліції, а 

поза тим всюди бродили большевицькі банди. Наша роз-
відка з теренів, окупованих большевиками, приносила 
відомості, які давали нашому штабові змогу припускати, 
що ті большевицькі сили були досить поважні та що від 
них наростає загроза не тільки для Полісся, а й для всієї 
України та Білорусі. З таких причин Головна Команда 
УПА активно готувала всі свої сили до контрудару, роз-
робляючи відповідні оперативні пляни. 

По всіх районах, де большевицької диверсії не було, 
німці зовсім не рахувалися з жодними місцевими оборон-

ними силами, а навпаки, пляново їх ліквідували. Ми пос-
тійно відтягали надмір своєї міліції з районів, опанованих 
німцями, в ті райони, де ще була наша, так би мовити, 
«автономія». Там німців зовсім не було. Вони, остерігаю-
чись большевицьких нападів, що були на порядку денно-
му, в такі райони взагалі боялися показуватись. В тих 
районах наша міліція могла вільно переводити всю свою 
військову, громадську та адміністративну діяльність зо-
всім суверенно. 

Цю справу нам пощастило вести настільки диплома-

тично, що навіть ця акція була до деякої міри легалізова-
на, спочатку через «ортскомандантуру» в Сарнах, а по-
тім штаб 113 піхотної дивізії в Рівному, а ще пізніше — в 
штабі начальника тилу України («Вермахтсобербефельс-
габер дер Украйне»), що вже поселився в Рівному. Я сам 
з сотником Сиголенком кілька разів їздив на переговори 
з генералом Кіцінгером, поки цю справу пощастило дове-
сти до бажаного нами кінця. 

Як нам, так і командуванню німецької армії залежа-
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ло на тому, щоб ціле Полісся якнайскоріше очистити від 

російсько-большевицької диверсії, яка жорстоко терори-
зувала передусім наше населення, а до того була вели-
кою загрозою німецькій армії в її запіллі. 

В половині липня 1941 року приїхав з Варшави до 
Рівного полк. Ів. Литвиненко. Я склав Урядові докладний 
звіт про стан усіх справ та повідомив про всі наші пляни 
на найближче майбутнє. Він порозумівся з Президентом 
А. Лівицьким і за кілька днів дав мені урядову апробату 
цілого нашого пляну очищення всього Полісся від боль-
шевиків з рівночасною заявою, що дальші директиви 
Уряду будуть нам прислані своєчасно. 

Ми домагалися від німців визнати Поліську Січ як 
окрему національну військову частину. Німці закривали-
ся тим, що вони не мають на це права, бо у справі орга-
нізації української армії вони ще не мають жодних нака-
зів від вищих чинників. Тому генерал Кіцінгер годився 
лише на піввійськову, півміліційну акцію спеціяльно для 
Полісся. Це означало, що українська міліція на Поліссі 
має право діяти без всіх тих обмежень, які стосуються мі-
ліції всіх інших областей. Цього нам було досить. В очах 
німців ми лишалися далі як міліція, а для себе ми, хоч і 

неофіційно, діяли і рахували себе як українське націона-
льне військо. 

Вже в перших днях німецько-совєтської війни лави 
Поліської Січі з кожним днем дуже зростали за рахунок 
все нових людей. Все це був зразково з дисциплінований 
військовий народ, вихований в дусі палкої любови до ба-
тьківщини та свого рідного війська. Це були старші люди 
з царської та української армій та молодші вояки з поль-
ської та совєтської армій. Багато було також втікачів від 
совєтського переслідування, етапів та тюрем. 

По всіх наших гарнізонах та міліційних станицях ки-
піла вишкільно-організаційна робота. Вчорашні цивільні 
люди на очах мілітаризувалися. На звільнених районах 
організовувалася цивільна адміністрація під контролею 
та опікою Поліської Січі. Вся Поліська котловина та її 
власна збройна сила готувалися до нових великих подій 
своєї історії. 
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Розділ десятий 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТУПУ 

Готуючись до генерального наступу проти московсь-
ко-большевицьких сил на Поліссі, ми насамперед висла-
ли делегацію під проводом хорунжого Петра Довматюка-
Наливайка до білорусів, щоб з цим нашим братнім сусі-
дом нав’язати якнайтісніший контакт зараз і на майбут-
нє. Становище в Білорусі в той час було дуже подібне до 

нашого. Частина країни була повністю опанована німця-
ми, а в іншій частині проходив фронт з боями. Вся півде-
нно-східня Білорусь, тобто поліська частина, що межує з 
Україною, була в руках російсько-большевицьких банд. 
Така сама історія в білорусів була з міліцією, їх міліцію 
німці також обмежували пропорцією один до ста. Вони 
так само решту своїх міліційно-військових сил відтягали 
далі від німців в свої поліські терени. 

Білоруси вітали нашу делегацію з особливою гости-
нністю, питомою хіба тільки цьому лицарському народо-

ві. Вони повністю схвалювали спільний плян якнайскорі-
шого очищення всіх наших поліських земель від російсь-
ко-большевицького терору. Делегації договорилися, що 
штаб білорусів приготує також свій плян, а тоді обидва 
пляни узгідняться і за одним сигналом розпочнеться ге-
неральний наступ. Становище білорусів до німців було 
однозгідне з нашим становищем. Білоруси так само боро-
лися за свою суверенну державу проти СССР і були гото-
ві на чинну боротьбу проти Німеччини, якщо німецька 
політика не буде шанувати державних аспірацій білору-

ського народу. 
Відділами Білоруської Самооборони командував ка-

пітан Всеволод Родзька та його заступник поручник Ми-
хайло Вітушка. Вони діяли під політичним проводом 
проф. Радослава Островського, що потім був обраний 
Президентом Білоруської Центральної Ради. 

Тимчасово виконуючим обов’язки начальника штабу 
Поліської Січі УПА був сотник Іван Комар-Рогатий з Кле-
сова. Ця досить активна людина не мала на таке стано-
вище відповідних кваліфікацій, хоч ад’ютант штабу, мо-
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лодий старшина з польської армії хорунжий Дорошенко у 

дуже великій мірі покривав брак кваліфікацій в сотника 
Івана Комара-Рогатого. Робота штабу, однак, ще не мог-
ла стояти на тому рівні, якого вимагала ситуація. Штаб 
містився в будинках каменоломної фірми «Пугач» в лісі 
під селом Вири Клесівського району. Там стояв також по-
стійно гарнізоном один неповний курінь війська для охо-
рони штабу. Курінь постійно зростав за рахунок все но-
вих добровольців, переводив муштру та всебічний ви-
шкіл. Я в той час був примушений перебувати переваж-
но в Сарнах та в роз’їздах. 

Перед заплянованим наступом Поліська Січ відчува-

ла катастрофічний брак командного складу, особливо 
штабівців. Люди почали постійним потоком напливати, 
але це не були якраз такі люди, яких ми так потребува-
ли. Десь в останніх днях липня 1941 року я вирішив пої-
хати до Львова, щоб там остаточно оформити справу вій-
ськової співпраці УПА з проводом ОУН та конкретно до-
говоритися з проводом групи С. Бандери, щоб їх люди на 
терені не ставили нам різних перешкод. 

З бандерівцями, що містилися, наче ЦК ВКП(б), на 
вулиці Руській, як звичайно, ні до чого не можна було 

договоритися. Вони далі стояли на своєму становищі. До-
магалися ліквідації всіх організацій та підпорядкування 
людей цих організацій тільки наказам політичної лінії їх 
проводу. Зорієнтувавшись в ситуації, я навіть не пробу-
вав більше з ними говорити про всі справи, бо бачив, що 
всі ці розмови не дадуть жодного позитивного наслідку. 
Ці розмови справили на мене дуже пригнічуюче вражен-
ня. 

За допомогою свого земляка і приятеля п. О. Жда-
новича, що був членом ОУН, я відшукав політичний штаб 

другої національної групи полк. А. Мельника. 
Від проводу ОУН у Львові вже були: полк. Микола 

Сціборський, сотник Омелян Сеник-Грибівський та інші 
визначні члени, які збиралися далі їхати до Києва через 
Житомир. Наші переговори з перервами тяглися три дні 
й були закінчені 5 серпня 1941 року укладенням такого 
договору: 

1. Українська Повстанська Армія як зародок україн-
ської національної збройної сили не підлягає жодній по-
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літичній партії чи організації, а тільки державному цен-

трові УНР, де всі партії та організації можуть бути репре-
зентовані на паритетних засадах чи якихось інших умо-
вах. 

2. Організація Українських Націоналістів, попри де-
які принципові розбіжності в її політичній лінії з тією по-
літичною лінією, що її веде Уряд УНР, не має жодних за-
стережень проти того, щоб військові кадри, охоплені на-
ціоналістичним світоглядом та приналежні як члени чи 
симпатики до ОУН, добровільно голосилися в ряди УПА, 
підлягали всім її внутрішнім законам та брали участь у 
всіх боях як рівноправні вояки УПА. 

3. Для прискорення справи поповнення рядів УПА 
фаховим командним складом провід ОУН зобов’язується 
шляхом організаційного відрядження постійно посилати 
такі кадри до диспозиції Головної Команди Поліської Січі 
УПА. 

4. Для постійного контакту та духово-ідеологічної 
опіки над вояками УПА, членами ОУН провід ОУН делегує 
до Головної Команди УПА свого постійного делегата, яко-
му Головна Команда УПА зобов’язується створити всі 
сприятливі умовини для виконування його службових 

обов’язків. 
5. Вояки УПА — члени ОУН — мають право обслуго-

вуватись ідеологічно-програмовою літературою ОУН та 
іншими виданнями цієї організації. 

6. Всяка пропаганда ідеології ОУН поміж вояками 
УПА, приналежними до інших політичних світоглядів, ор-
ганізацій чи партій або безпартійних, забороняється. Так 
само забороняється в рядах УПА подібна пропаганда ін-
ших партій та організацій. 

7. УПА має свій власний політичний відділ, що вихо-

вує все вояцтво в загально-національній ідеології та діє 
за надпартійною і виключно державницькою програмою. 

8. На світоглядово-виховну, пропагандивну та стра-
тегічно-дійову й тактичну лінію Головної Команди УПА 
провід ОУН може мати свій вплив шляхом спільної консу-
льтації, на рівних правах такої ж самої консультації, як 
дорадчого голосу, з участю представників всіх інших по-
літичних організацій, що готові по військовій лінії спів-
працювати з УПА. Остаточно вирішальний голос по всіх 
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питаннях має тільки апартійна Головна Команда УПА. 

Деякі мемуаристичні публікації ОУН з часів Другої 
світової війни через слабу поінформованість трохи пере-
більшують практичний вплив ОУН на дії УПА. Як виникає 
з поданих пунктів офіційного договору, ОУН могла мати 
свій вплив на політичну та стратегічно-тактичну лінію 
УПА тільки як рівноправний консультант з дорадчим го-
лосом, так само, як всі інші організації. Ми не бачимо жо-
дної потреби зменшувати тих колосальних заслуг, що їх 
дала ОУН для УПА, але так само не маємо жодних підстав 
ті заслуги перебільшувати. Треба триматися історичної 
дійсности. Ця дійсність була такою, що ОУН, маючи свою 

власну широку політично-військову програму, до конце-
пції УПА ставилася цілком позитивно і всіма силами цій 
військовій формації допомагала. 

Вже в часі перших переговорів у Львові зголосилося 
добровільно до УПА 10 молодих старшин та підстарший, 
членів ОУН, які відразу поїхали зі мною на наш лісовий 
фронт. 

Повернувшись зі Львова до Рівного 5.8.1941 року, я 
застав там дуже дорогих гостей. Це були полк. Петро Дя-
ченко та полк. Іван Трейко. 

З полк. Трейком ми відразу оформили аналогічний 
договір про участь українських монархістів в рядах УПА, 
як це зроблено з представниками ОУН. Полковник Дяче-
нко зголосив свою готовість прийняти обов’язки Началь-
ника Штабу УПА й відразу поїхав зі мною до Клесова. З 
полк. Дяченком був його син Юрко та ще один молодий, 
дуже солідний і здібний штабовий старшина з польської 
армії, поручник Омелянів-Терлиця. 

Ми енергійно заходилися організовувати новий 
штаб та опрацьовувати нові оперативні пляни. З появою 

полк. Дяченка та поручника Омелянова-Терлиці в нашо-
му штабі повіяло більш воєнним, ніж партизанським ду-
хом. До Сарн вже приїхало багато німців. Нам в цих око-
лицях з кожним днем робилося тісніше. Ми постановили 
відбити від большевиків місто Олевськ з його багатьома 
військовими казармами, щоб туди перенести свій штаб. 
Це виникало також із нашого договору з білорусами. Всі 
райони на схід по лінії Слуцьк — Лунінець, в напрямку 
Мозиря, мали очищувати білоруси. Нашим завданням бу-
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ло витиснути росіян з районів Столін — Сарни — Олевськ 

— Зв’яльге — Овруч і з’єднатися з білорусами в Мозирі. 
Полковника Дяченка я особисто мало знав. Я знав 

цю людину тільки з історії наших визвольних змагань 
1918–20 років як командира славного кавалерійського 
полку «Чорних Запорожців» Армії УНР. Мені було відомо 
також, що він довший час перед Другою світовою війною 
служив контрактовим старшиною в польській армії та 
скінчив курс польської Академії Генерального Штабу. 
Особисто я познайомився з ним у Варшаві зимою 1939–
40 року, коли він повернувся з німецького полону. Тоді 
його дуже сердечно вітали в приміщеннях нашого коміте-

ту його колишні товариші по зброї, «чорні» та всі інші 
вояки. Я мав тоді з ним кілька розмов, натякаючи на те, 
що ми маємо в Україні невелику військово-революційну 
організацію, яка дуже зацікавлена нав’язувати контакти 
з усіма українськими визначнішими вояками. Полк. Дяче-
нко та його варшавські приятелі, як сотник Сім’янців та 
інші, прізвищ яких сьогодні не пригадую, на такі зв’язки 
та можливу співпрацю в майбутньому радо давали свою 
згоду. 

Отже моя несподівана зустріч з полк. Дяченком 

5 серпня 1941 року не була першою. Він мене сердечно 
поздоровив з досьогочасною працею та її наслідками. 
Потім він мені заявив, щоб я не боявся, що він їде в моє 
«лісове царство» робити мені будь-яку конкуренцію. На-
впаки, він прибув лише для того, щоб спільними силами 
продовжувати наше спільне військове діло. На це я пол-
ковникові Дяченкові відповів, що я жодної конкуренції не 
боюся. Те, що в «лісі» можу зробити я, не зробить він, а 
те що в штабі чи на фронті може зробити він, того не 
зроблю я. Отже, роботи для всіх є дуже багато, та тільки 

мало людей. Ми по-дружньому стиснули руки і взялися 
за конкретну роботу. Ділове командування Поліською Сі-
ччю перебрав полковник Дяченко, а я далі очолював ці-
лість як Головнокомандуючий УПА та Окружний Комен-
дант міліції в Сарнах. Полковник Дяченко переніс свій 
штаб з с. Вирів до районового містечка Клесів. 

Ми негайно вирішили вислати один курінь в розвід-
ку в напрямку Олевська під командою поручника Омеля-
нова. Курінь Омелянова мав складатися з одної сотні з 
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Клесівського куреня та цілого Людвипільського куреня. 

Я дав накази і сам виїхав у інспекційну поїздку в напря-
мку Пінська. Командир Людвипільського куреня, хорун-
жий Адам Воловодик-Граб, мав негайно заешелонувати 
цілий свій курінь на залізничній станції Мочуленка, пере-
їхати до Рокитного, отаборитись, підпорядкуватись нака-
зам поручника Омелянова та далі діяти під його коман-
дою згідно з наказами полк. Дяченка. Рівночасно був ви-
даний наказ командирові розміщеного по селах Рокит-
нянського куреня готуватися до бойових дій. 

Хорунжий Граб через непередбачені перешкоди не 
міг відразу виїхати до Рокитного з усім своїм куренем. 

Вислав до диспозиції поручника Омелянова поки що од-
ну свою сотню під командою, здається, бунчужного Ми-
хайла Рибачка-Кваші. Сам з рештою свого куреня прибув 
до Рокитного трохи пізніше. Це було не цілком добре, бо 
якраз в тих околицях, що були найближче від Олевська, 
Людвипільський курінь у нас був найбільше «військо-
вий», прекрасно зорганізований, солідно вишколений. 
Він складався з добірного бойового елементу, з досвідче-
ними командирами. Людвипільський курінь мав три сотні 
піхоти, одну сотню тяжких кулеметів, чоту кіннотчиків, 

одну «6-дюймовку» і навіть одного «Т–34». Панцер і гар-
мата були сховані. Курінь стояв у колишніх польських 
казармах в лісі за Случем поміж селами Губків — Вілія, 
куди німці досі взагалі не мали жодного доступу. Курінь 
жив абсолютною «автономією» як чисто військова укра-
їнська частина з дотримуванням всіх правил та норм вій-
ськової дисципліни. Таких умов в інших районах не було. 
По містечках були тільки районові команди, а військо бу-
ло розташоване по селах. Отже там не було такої пруж-
ности керування військом і сама дисципліна також була 

недостатньою. 
З цих міркувань я хотів дати до диспозиції поручни-

ка Омелянова для його дуже тяжких операцій якраз Лю-
двипільський курінь. На жаль, цей плян повністю не вда-
вся. Поручник Омелянів, досягнувши із своєю сотнею Ро-
китного, там хорунжого Граба з його куренем не застав. 
З уваги на те, що від полк. Дяченка він мав наказ виру-
шити в околиці Олевська негайно, він на швидку руку 
комплектує собі в Рокитному інший курінь, куди ввійшли 
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по одній сотні з Клесівського, Людвипільського та Рокит-

нянського куренів, і вирушає в дальший похід, як нака-
зано. 

Курінь Омелянова почав обережно пробиратися лі-
сами з невеликими боями на південь від Рокитного. Осяг-
нув і перейшов колишній польсько-совєтський кордон в 
районі Остні. Почав ловити «язика» про Олевськ та да-
льші опановані большевиками райони. В селі Лопатичі 
Олевського району здобув одного панцера «Т–34» та ба-
гато іншої зброї. До штабу регулярно пливуть звіти та 
донесення, а з штабу до Омелянова — накази та дирек-
тиви. На штабових мапах щоденно зростає лісок хоруг-

вок різнокольорових трикутничків та інших значків. По-
чинається справжня модерна війна. 

В Пінську я сам зустрівся ще раз з білоруською де-
легацією. (На превеликий жаль, не пам’ятаю прізвищ тих 
людей). Ми остаточно узгіднили спільний плян нашого 
наступу. Білоруси нас поінформували, що вже так само 
вислали кілька бойових груп на розвідувальні дії в тере-
ни, опановані ворогом, їх всебічна розвідка доносить про 
великий хаос серед большевиків, що його намагаються 
ліквідувати партійці та чекісти. Всі інформації білорусів 

точно сходяться з донесенням нашої розвідки. Ми устій-
нили нові гасла для дальшого контакту та договорилися, 
що акція буде розпочата за нашим сигналом. 

В міжчасі події розвинулися так, що полк. П. Дячен-
кові довелося виїхати з України в Польщу і таким чином 
Поліська Січ знову залишилася без начальника штабу. 
Вслід за полк. П. Дяченком від нас виїхав також поруч-
ник Омелянів, Юрко Дяченко та ще кілька старшин та пі-
дстаршин. Полковник П. Дяченко запевнив мене, що він 
докладе всіх сил, щоб повернутися назад в Україну, але 

я вважав, що з цього нічого не вийде. Це була для Полі-
ської Січі дуже болюча втрата, тим більше, що Січ готу-
валася до своєї генеральної розправи з таким грізним во-
рогом. 

Всюди, де стояли гарнізони Поліської Січі, був зраз-
ковий лад і порядок. Воякам та міліціонерам було суворо 
заборонено грубо трактувати цивільне населення неза-
лежно від національности чи віровизнання. Поліська Січ 
суворо дотримувалася всіх законів воєнного часу, як ре-
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гулярна армія. 

Все постачання війська, як правило, переводилося 
тільки через місцеві органи цивільної адміністрації. Був 
виданий наказ до населення здати всяке військове май-
но, який виконувався без жодних застережень чи спро-
тиву також через місцеві адміністративні органи. Жодних 
конфліктів на цьому тлі поміж нашим військом та населе-
нням ніколи не було. 

Повернувшись з Рівного, я застав у нашому штабі 
дуже дорогого гостя. Це був сотник Василь Раєвський. 
Йому доручено обов’язки зв’язкового офіцера Уряду до 
Головної Команди УПА. 

Ми відразу засідаємо з сотником В. Раєвським, по-
ручником Дорошенком та іншими старшинами на цілий 
тиждень, щоб викінчити оперативний плян, започаткова-
ний полк. П. Дяченком та поручником Омеляновим. Вони 
встигли лише частково підготувати деякі матеріяли. Пра-
цюючи вдень і вночі, ми аж «впріваємо» над кожним де-
талем пляну. Нарешті плян був готовий. Я забрав його 
разом з усіма додатками та мапами до себе в Сарни. Від-
ложив на кілька днів, щоб він трохи «остиг», а потім тре-
ба було наложити остаточну резолюцію. 

Коли ж за кілька днів я сам знову поринув у всі де-
талі нашого оперативного пляну, мене прошила якась 
дивна судорга. Наш плян — це не плян воєнних опера-
цій, а якась дивовижна фантазія. Треба брати цілі міста, 
села та лісові масиви. Це ще не біда. Треба брати цілий 
ряд укріплених вогневих точок «лінії Сталіна» та багато 
нових оборонних землянок по лісах! 

Чим же їх брати? Де наша артилерія? Де вогнемети? 
Де маса боєприпасів до тяжкої зброї? Про допомогу з по-
вітря — нема мови. І взагалі нам ніхто не дає ніякої до-

помоги. 
Пляном передбачено опанувати бункери звичайним 

динамітом з каменоломень. Міста, села та великі лісові 
масиви має брати маса величезної армії з міліції та циві-
льних під керівництвом «літаючих бригад», тобто рухо-
мих куренів Поліської Січі. 

Увесь плян побудований не так, як у людей, а все 
навпаки. В усьому світі люди воюють головним чином 
вдень, а наш бойовий плян — це виключно нічні опера-
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ції. Нормально люди покладають всі надії на наступальну 

силу та вогонь своєї зброї, а наша вся надія на повільний 
непомітний підступ та якнайшвидший відступ після кож-
ної операції. 

Одинокий козир в наших руках це те, що всі армії 
цілого світу ведуть свої операції по мапах та бусолях, а в 
нас є люди, що знають кожну стежку до кожного об’єкту, 
що його треба брати. Ми воюємо на своїй землі і за свою 
землю. 

Цей одинокий козир і добре знання каменоломних 
динамітників, які завжди виконають кожне своє завдання 
так, як їм буде наказано, давали мені глибоку віру в те, 

що наш оперативний плян — це не фантазія, а реальний 
задум, який напевно увінчається успіхом. Але це була 
лише моя глибока віра. А хіба ж можна посилати тисячі 
людей на небезпеку явної смерти на підставі однієї віри в 
перемогу? До тієї віри потрібні ще реальні докази. І як-
раз цих реальних доказів в нашому оперативному пляні 
я не міг дошукатися. А коли й були, то дуже проблемати-
чні, бо залежали від цілого ряду дуже складних комбіна-
цій. 

Але Бог не без милости, а козак не без щастя. Саме 

тоді, коли я ще до кінця «допрівав» над кожним деталем 
нашого оперативного пляну, пробуючи їх якось поліпши-
ти, щоб з якнайменшими втратами осягнути якнайбільшу 
ціль, стійковий зголошує, що зі мною хоче говорити 
якийсь пан. 

— Просіть зайти. 
До кабінету входить високий, худорлявий, трохи зи-

зоватий добродій літ понад 50. Людина військова — це 
відразу видно. Скромний, мов аскет. 

— Пане Отамане, дозвольте відрекомендуватись: пі-

дполковник Петро Смородський. Зголошуюсь до вашої 
диспозиції в Поліську Січ. Ось мої документи. 

Особистий пашпорт, послужний список армії УНР. 
Підполковник генерального штабу. Грамота Хреста Симо-
на Петлюри. Дипломи двох факультетів вищої школи, аг-
роном і торговельник. Всі документи поцвіли — були за-
копані. Тепер шануються, наче святі мощі, старанно по-
підклеювані. 

— Сердечно вітаю. Дуже приємно познайомитись. 
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Де ж ви, пане полковнику, мешкали і звідкіля оце доби-

лися до нас? 
— Мешкав я в Рафалівці Сарненської округи. Торік 

був засуджений большевиками, втік з транспорту. Ховав-
ся в Карпатах майже рік, а тепер їду до хати. Про нашу 
Січ почув ще у Львові. Душа помалу відживає. Зголошу-
юсь до військової служби, до хати вспію. 

Я попросив гостя на обід. На хвилину вибачився — 
зателефонував до голови міста Сарн, адвоката Мариню-
ка, чи він знає полковника Смородського з Рафалівки. 
Так, всі знають і дуже раді, що полковник ще живий. Йо-
го давно вже поховали. 

Я перед війною якось не мав нагоди познайомитися 
з полк. Смородським, хоч дуже часто споживав масло з 
його молочарні з його прізвищем на опакуванні. 

До Українського Національного Відродження 
полк. Смородський не належав. Протягом довгих місяців 
при безсонних ночах та неспокійних днях з тисячами 
справ я був до того перемучений, що й не пригадав собі, 
як на однім списку людей, одержаному в Варшаві, було 
на самому початку прізвище полк. П. Смородського. За-
був я також, що через деякий час після того, як я повер-

нувся в Україну, наш Сарненський обласний осередок в 
одному з своїх звітів лаконічно повідомляв, що 
полк. Смородський ліквідований. 

Тепер я все собі пригадав. Перевірка була закінче-
на. Супроти особи полк. Смородського не може бути жо-
дних застережень. Навпаки, це дуже поважна та високо-
заслужена перед нацією людина, як на військовому, так і 
на громадсько-національному відтинку. Людина бездога-
нно чесна і має високі кваліфікації. 

Таким чином, Поліська Січ зовсім несподівано і наче 

з самого неба і якраз в пору отримала нового начальни-
ка штабу. 

Вже перші наші загони, що переходили колишній 
совєтсько-польський кордон в липні 1941 року, зіткнув-
шися з місцевим населенням колишньої підсовєтської 
України, серед багатьох всяких звітів та донесень повідо-
мляли, між іншим, таке: 

«В селі Н. ми організували мітинг, нав’язуючи друж-
ні відносини з місцевою молоддю. На зборах говорив я та 
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бунчужний С. Ми закликали населення вступати до лав 

нашої повстанської армії та чинно боротись за ідею укра-
їнської суверенної держави. Виступив якийсь бородатий 
дядько літ під 50 і запитав: «Яка ваша програма?» Ми 
сказали, що ми військо, а не політична партія. В нас про-
грами нема. Всі присутні в регіт! 

— Як то? Ви воюєте без програми?! За що ж та в ім’я 
чого маємо ми з вами воювати? Армія хлопців мусить ма-
ти або свою державну програму, або програму тієї партії, 
яку вона захищає». 

На підставі подібних звітів, які свідчили про те, що 
країна вимагає навіть від війська ясно конкретизованої 

політичної плятформи аж до соціяльних постулятів вклю-
чно, ми опрацювали для майбутньої нашої просвітньої 
роботи на базі програмових тез УНВ наступну політичну 
програмову плятформу під назвою: 

За що бореться Українська Повстанська Армія 

1. Українська Повстанська Армія — це надбання 
всього українського народу. В її військово-революційні 
лави мають право вступати всі українці. 

2. УПА не підлягає жодній політичній партії. Свою ді-

яльність УПА підпорядковує тільки законному Урядові 
Української Держави. 

3. УПА не вступає в жодні міжпартійні суперечки. 
Замість партійних та клясових міжусобиць УПА бореться 
за абсолютну консолідацію серед українців та мобілізує 
всі творчі сили України насамперед проти зовнішніх во-
рогів України. 

4. УПА веде свою акцію на двох фронтах: револю-
ційно-партизанську в СССР та репрезентативно-інформа-
тивну поза межами СССР. 

5. УПА стоїть на становищі безкомпромісової бороть-
би з кожним загарбником України. Свою діяльність УПА 
не підпорядковує жодним чужим силам. 

6. УПА бореться в першу чергу за визволення Украї-
ни з чужого ярма та відбудову своєї суверенної держави. 
Про державний лад і форму володіння державою буде 
вирішувати своєчасно тільки увесь народ за посередниц-
твом своїх представників в парляменті Самостійної Украї-
ни або загальним голосуванням. 
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7. УПА бореться за перебудову Східньої Европи за 

принципом етнографії. Кожний народ мусить мати свою 
суверенну державу, а не каратися під насильною окупа-
цією чужої імперії. 

8. УПА бореться за спільний революційний фронт 
всіх народів, поневолених московською компартією або 
якою іншою імперією. 

9. УПА визнає потребу уряду воєнного часу. Всю 
владу в воєнний час виконує уряд, складений з предста-
вників всіх політичних угруповань, а в основному опер-
тий на власну мілітарну силу. 

10. УПА визнає засади демократії як єдино правиль-

ні для української народньої держави. Українська держа-
ва мусить базувати свою розбудову не на вузьких реак-
ційних, однонаціональних чи одноклясових доктринах, а 
на широких основах територіяльного патріотизму. Доб-
рими патріотами української держави можуть бути не ті-
льки одні українці, але також представники всіх інших 
національностей, що чесно визнають Україну своєю бать-
ківщиною. 

11. УПА бореться за абсолютну рівноправність всіх 
громадян, незалежно від їх статі, стану, національности 

та релігії. Не може бути ані упривілейованих одних, ані 
позбавлених прав («лішенци») других. Всі громадяни му-
сять мати однакові права і однакові обов’язки. 

12. УПА бореться за дійсну, не фіктивну свободу 
думки, слова, віри і чину кожного громадянина українсь-
кої держави, без різниці його національности, статі, ста-
ну, походження й політичних та релігійних переконань. 

13. УПА бореться за відновлення вільної діяльности 
всіх віровизнань та церкви як одного з дуже важливих 
чинників національно-державного будівництва. 

14. УПА визнає законною і правильною націоналіза-
цію більшости ресурсів країни державою, але рівночасно 
стоїть на сторожі права оборони інтересів трудящого лю-
ду перед державним капіталом, так само як і перед капі-
талом приватним. Державний капітал не має права до рі-
шального впливу на соціяльне законодавство української 
держави. 

15. УПА бореться за якнайскорше уконстатування в 
українській державі: 
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1) державної власности; 

2) комунальної власности; 
3) кооперативної власности; 
4) приватної власности. 
Кожна форма володіння власністю мусить бути рів-

ноправна перед законом. 
16. УПА бореться за перебудову економічної струк-

тури української держави з монопольної совєтської «ка-
зьонщини» та «колхозництва», за поширення свободи 
приватної ініціятиви, але тільки шляхом організації регу-
льованого державою народнього капіталізму, а не підпо-
рядкування держави приватному капіталові. 

17. УПА визнає за конечну потребу безпосередньої 
державної адміністрації тільки для воєнної та тяжкої про-
мисловости. Всі інші галузі індустріяльної продукції му-
сять пляново переставитись на адміністрацію комуналь-
ної, кооперативної та приватної ініціятиви. 

18. УПА бореться за негайне переставлення фабрик 
та заводів в українській державі на дійсну, а не фіктивну 
власність трудового народу. Це має бути доконане шля-
хом організованих державою спеціяльного роду акційних 
товариств. Кожний трудовик — акціонер. 

19. УПА бореться за абсолютну перебудову україн-
ського села. Хаотичне й зруйноване старе та насильно 
колективізоване теперішнє село мусить заступити нова 
хліборобська оселя з самовистачальних господарств, 
пристосована до нового розподілу країни, комунікаційної 
мережі і т.п. 

20. УПА визнає за найвідповідніше в майбутній дер-
жаві державне, кооперативне та приватне хліборобство: 

Державне — це адміністрація самою державою всьо-
го національного державного фонду. 

Кооперативне — це всякого роду кооперативно-ар-
тільні господарства, які можуть існувати там, де місцеві 
обставини та воля народу бачать їх потребу. 

Приватне — це одноосібне, сильне хуторне госпо-
дарство в системі хліборобської станиці, побудоване за 
всіма правилами модерної агротехніки з механічним об-
робітком. 

Спекуляція землею та великовласницьке поміщицт-
во виключається. Землю як на кооперативні, так і на од-
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ноосібні господарства надає держава законним актом на 

вічну приватну власність тому, хто її обробляє, безплат-
но. 

21. УПА бореться за плянову перебудову цілої краї-
ни. Принагідне повсталі хліборобські, промислові, торго-
вельні та адміністративні осередки мають бути змінені 
новими пляново розміщеними оселями, залежно від тере-
ново-кліматичних, сировинно-продукційних, торговель-
них та адміністративних умов та потреб країни. 

22. УПА бореться за справедливе унормування від-
носин в державі та за дійсне піднесення життєвого рівня 
всього трудового населення України. 

23. УПА бореться за право довільного вибору роду 
праці на підставі добровільної умови. Трудовий люд має 
право до зміни праці через розв’язання умови, а не бути 
прикованим до заводу диктатурним «указом» держави 
або всякими примусами працедавця. 

24. УПА бореться за право на безкоштовну освіту і 
повну культурну, соціяльну та санітарно-медичну опіку 
для всіх громадян української держави. 

25. УПА бореться за право трудових мас на макси-
мально 8-годинний день праці, на нормальний відпочи-

нок і на оборону своїх інтересів професійною організаці-
єю як перед приватним, так і перед кооперативним і дер-
жавним капіталом. 

26. Всі революційні кадри і вояки УПА мають право 
належати до своїх політичних партій та громадських і 
професійних організацій та визнавати той чи інший полі-
тичний світогляд. В рядах УПА їх зобов’язує ідея відро-
дження української суверенної держави, постанови вну-
трішніх організаційних правил та вояцько-лицарська ди-
сципліна. 

Ця скромна плятформа дуже подобалася як нашим 
воякам, так і всьому населенню по обох боках колиш-
нього совєтсько-польського кордону. Люди знали, за що 
мають боротися. Хоч вона була дуже малословною, але 
практично вона була досить багатомовною в усіх питан-
нях і зробилася серйозною основою програмових мірку-
вань не тільки війська, але й ширшого громадянства. Ду-
же багато принципів цієї плятформи відразу почали вво-
дити в життя цілі громади та райони, що були під впли-
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вом та контролем Поліської Січі. 

Ця плятформа була багато разів змінювана та моди-
фікована, а в пропагандивних летючках скорочувана, 
але її основні принципи лишалися ті самі. Це була основ-
на база політично-програмового світосприймання всього 
повстанського руху. 

Розділ одинадцятий 

ПОЛІСЬКА СІЧ В НАСТУПІ 

Перші дні співпраці з новим начальником штабу — 
це була справжня каторга і для мене, і для начальника 
штабу. Насамперед тут зійшлися два цілком протилежні 
бігуни, як характером, так і військовим та життєвим сти-
лем людей. Полковник Смородський — це холоднокров-
ний флегматик і аскетичний педант, я ж, навпаки, — 
буйний холерик, якому «море по коліна». Полковник 
Смородський — це ходячий резервуар всесторонніх сис-
тематичних знань нормального часу та штабної практики 
регулярної армії. Я ж, натомість, несистематизований са-

моук, революціонер і партизан. 
Я спочатку робив на нього враження, якщо вже не 

повного людоїда, то в кожному разі вивершеного горло-
різа. Про нього, я мушу признатися цілком щиро, в мене 
на початку складалося враження, що цьому буквоїдові 
місце не в штабі партизанської армії за воєнними мапа-
ми, а скорше в манастирі над папірусами. 

В жодних інших умовах двоє подібних людей не мо-
гли б разом не то що працювати, але й взагалі зустріча-
тися в одному місці. Але війна в’яже людей не тільки ди-

сципліною, а й ще якимись невидимими ланцюгами при-
роди. Нас в’язала і тримала разом при одному ділі любов 
до України, нашої поневоленої Батьківщини, яка є одна-
кова як в холерика, так і у флегматика, як в найвищого 
ерудита, так і в найпримітивнішого неука. Тут діють якісь 
особливі природні закони, яких ще не дослідила жодна 
наука. 

Почалося з нашого оперативного пляну. Для 
полк. Смородського це взагалі не був плян воєнних дій, 
а щось в роді «бреда сумасшедшего». Він тільки через 
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свою високу інтелігентність та архиверсальську вихова-

ність не казав мені цього одверто. Але в мене дуже висо-
ко розвинені почуття інтуїції, які мені часто ясно підказу-
ють, хто що думає. 

Я не обороняв наш плян, а просив полковника скла-
сти другий. Він був настільки чесний, що навіть не відва-
жувався за таке діло братися. Як він може скласти опе-
ративний плян проти противника, який не стоїть суціль-
ним фронтом, проти якого він мав би виставити також 
суцільний фронт? Хто від нас праворуч? Вітер. Хто від 
нас ліворуч? Білоруси. Які сили противника? Не то 10, не 
то 40 тисяч на величезній непрохідній території. Де наші 

резерви? На небі. Чим озброєний ворог? Майже всіма ро-
дами зброї регулярної армії. Яка зброя в нас? Головним 
чином рушниця, кулемет, обріз, ручна ґраната. Де наші 
боєприпаси та постачання? Головним чином у ворога та 
по сховищах в лісах. Який транспорт? Де та які засоби 
зв’язку? Де медична та санітарна служба? Де взагалі все 
те, що потрібне для ведення війни? Нема нічого. В таких 
умовах жодного оперативного пляну полковник не скла-
де. 

Але ж, не дивлячись ні на що, воювати все ж таки 

треба. Це полк. Смородський дуже добре розумів. І в 
цьому питанні від першої зустрічі ми були цілком однозгі-
дні. Який же тоді вихід? 

В зв’язку з такою неминучою потребою боротися, не 
зважаючи на дуже несприятливі умови, я почав поясню-
вати полковникові кожну деталь нашого пляну, побудо-
ваного на основах бойової техніки отамана Махна за 
принципом: «з-під землі та під землю». То байдуже, що 
ми є наступаючою стороною. В такому разі наш наступ 
мусить мати два роди операцій: 

— авангардні налети по ночах на опірні пункти во-
рога, щоб він абсолютно не орієнтувався в наших силах 
та постійно був битий там і тоді, де і коли такого удару 
якнайменше сподівається; 

— операції маркованого генерального наступу не-
проглядною масою «величезної армії». 

Я доводив, що добре маневрування цими двома ро-
дами операцій мусить дати нам бажані наслідки. Я запев-
нював полковника, що пропаганда тут грає більшу ролю 
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від сили вогню бойового удару. Після довшого вивчення 

ситуації та відбуття кількох нарад командирами окремих 
частин та районів полковник дуже швидко вникає в нові 
для нього воєнні обставини і зробився таким самим енту-
зіястом нашого партизанського пляну, як ми всі. 

Взагалі, ми з полк. Смородським дуже скоро стали 
не то що в усьому завжди однозгідні, але й зробилися 
великими приятелями. Я побачив, що цей університетсь-
кий буквоїд може не лише сидіти за папірусами в келії 
манастиря, але що йому куди краще пасує військовий 
однострій з нашими бодай саморобними нараменниками і 
що ця людина потрапить, сидячи за топографічними ма-

пами з телефонною слухавкою в руці, керувати багато-
гранними військово-партизанськими операціями та всіма 
іншими секторами як військового так і цивільного життя; 
з нічого десь здобувати для свого війська одяг та інше 
постачання, поставити зразкову медичну та культурну 
опіку, провадити постійний вишкіл рекрутів та підстар-
шин, організувати міліцію та всю цивільну адміністрацію 
на місцях, ставити зразкові та добре здисципліновані вій-
ськові гарнізони для наведення порядку в загрожених 
районах, майстерно маневрувати своїми невеликими ре-

зервами з одного місця на друге для маркування «вели-
чезної армії» і т.п. 

Полковник Смородський, з свого боку, за деякий 
час прийшов до переконання, що цей бородатий «горло-
різ» дуже далекий від «людоїда», що це людина, з якою 
також можна про все договоритись та гармонійно працю-
вати. Відмінні риси характерів нічого не шкодили, а на-
впаки, доповнювали один одного, щоб, таким чином, все 
робилось і не дуже «з копита», і щоб не відтягалося в 
безконечність. Це все ми собі потім одверто один одному 

сказали і, таким чином, все було в повному порядку. 
В той самий час, коли наш штаб дискутував над 

своїм оперативним пляном, наш ворог встиг у чималій мі-
рі терором навести порядок у своїх рядах. Переформував 
недобитки з розбитих частин в нові бойові одиниці. По-
чав робити терористичні випади на ті села і містечка, де 
його досі не було чути. Большевики зорієнтувалися, що в 
Поліській котловині німецькі війська ніколи не будуть їх 
переслідувати. Набралися більше відваги. Перестали па-
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нічно втікати. Всюди почали завзято битися з українсь-

кою та білоруською міліцією. Почали переходити в про-
тинаступ. 

Появилася большевицька дуже гостра пропаганда 
проти українських та білоруських «зрадників родіни». 
Повний розгром червоної армії приписувався не деспоти-
чній політиці Сталіна та його горлорізів з Політбюра, а 
українським та білоруським «зрадникам». І яких лише 
помий не виливала на голови українських та білоруських 
патріотів московська пропаґандивна кухня! Не підставі 
цієї пропаганди старе й мале, хто не покинув своєї рідної 
землі та не пішов разом з відступаючим російсько-кому-

ністичним окупантом за Волгу, — все це «зрадники роді-
ни». З таких причин всіх цих зрадників треба тотально 
винищувати. Вслід за цією оскаженілою пропагандою пі-
шов такий же дикий чин терору. 

Святою святих воєнно-політичної стратегії смертель-
но загроженої московсько-комуністичної імперії стала до-
повідь самого Сталіна, виголошена по радіо 3 липня 
1941 року. У цій доповіді, чи радше наказі, колись бун-
дючний, а тепер переляканий, наче щур у пастці, 
«вождь трудящих» прогарчав дрижачим від жаху голо-

сом більш-менш так: 
— Дорогі брати і сестри! Робітники і колхозники і 

прочая, і прочая… до маршалів. На нашу батьківщину ві-
роломно напали німецькі фашистські союзники… 

Вже багато районів нашої землі опинилися в руках 
ворога. Нам загрожує смертельна небезпека… 

Відступаючим військам червоної армії та всім грома-
дянам СССР наказую: 

1. Не лишати ворогові ані одної голови худоби, тяг-
ла, вагону — все забирати в глибоке запілля. 

2. Не лишати ворогові цілим ані одного метра заліз-
ничного полотна, жодного заводу чи найменшої фабрики 
та інших споруд. Ворог всюди мусить застати одну голу 
землю. 

3. Палити хліб на полях. Чого не можна вивезти з 
військових, державних, кооперативних, колхозних та со-
вхозних комор — спалювати все до одного грама. 

4. На всіх теренах, окупованих ворогом, наказую 
відразу організувати відділи месників-партизанів, які ма-
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ють в запіллі ворога створювати нестерпний стан. 

5. Всіх тих громадян СССР, які не відступають разом 
з червоною армією, трактувати як зрадників та ворогів 
нашої загроженої батьківщини. 

На підставі цього наказу появилась ціла маса додат-
кових інструкцій, що наказували всім большевицьким 
партизанам здійснювати всі пункти цього наказу та маси 
додаткових пояснень та директив. Ці інструкції були пе-
реповнені шаленою отрутою розагітованих московсько-
комуністичних імперіялістів проти всього цивільного на-
селення України та Білорусі. На підставі цих інструкцій 
розпочали свою тотально-винищуючу диверсійну роботу 

всі большевицькі партизанські банди. Вони відразу взя-
лися довершити те, чого не здолали зробити в перших 
днях втікаючі комуністичні верховоди. Вони почали па-
лити цілі села та міста, стіжки та дозріваючі лани хлібних 
культур. Вони заходилися вистрілювати до решти по се-
лах та містах не тільки всіх здорових мужчин, але навіть 
жінок, старців та дітей. В цілих районах знову починає 
відновлюватись совєтська влада з усіма її атрибутами то-
тального терору та економічної руїни. Компартія органі-
зовує на всіх окупованих німцями теренах колосальну 

мережу шпигунства, їх шпигуни всюди пролазять в німе-
цький окупаційний апарат, руйнуючи німецькими руками 
все, що було антибольшевицьке. 

Щоб ці людиноненависницькі злочини московсько-
большевицького терору на Поліссі припинити, бодай як 
масове явище, українська і білоруська нації солідаризую-
ться до якнайтіснішої співпраці. Штаб Поліської Січі УПА 
остаточно викінчує свої пляни. Ще раз узгіднює їх з шта-
бом Білоруської Самооборони. Призначається день на-
ступу в усьому Поліссі на 20 серпня 1941 року. Я повніс-

тю передав Окружну Команду Міліції в Сарнах своєму за-
ступникові, сотникові Диткевичеві, звільняючись зовсім 
від обов’язків Команданта Міліції, і переймаю тільки ко-
мандування Поліської Січі УПА. Ми рівночасно пляново 
відтягаємо з Сарн свою підстаршинську школу, що вже 
закінчила короткий курс, та всі інші наші військові ре-
зерви поза міліцією. Ввесь штаб переноситься до Клесо-
ва. Спеціяльно формується один сильний рухомий курінь 
для зв’язково-бойової акції з білорусами на північному 
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сході від Сарн. Командування цього куреня приймає сот-

ник В. Раєвський. 
Крім того, сотник Раєвський ще отримав особисто 

від мене окремий таємний наказ у справі таємного пере-
ховування всієї ліпшої зброї. У південних районах таке 
саме таємне доручення поза офіційними обов’язками мав 
хорунжий Петро Довматюк. Для цієї акції були при части-
нах спеціяльні осередки, що складалися з найдовірені-
ших людей. Вони відвозили зброю та всякі трофеї до 
«штабу». Передавали в інші руки. За всю цю акцію від-
повідав сотник Раєвський. Вся ліпша зброя систематично 
ховалася в добре підготовлених мурованих сховищах. 

Хорунжий Довматюк був великим спеціялістом будувати 
такі сховища. 

Головні сили ворога з командними пунктами були 
розташовані переважно в двох районах: 

В районі Турів — Мозир діяв штаб північної групи з 
решток одної піхотної дивізії під командою генерала Клі-
нова. До цієї групи долучився також штаб та рештки од-
ної панцерної дивізії під командою генерала Кулика. 

В районі Олевськ — Зв’ягель (Новгород-Волинськ) в 
системі вогневих точок «лінії Сталіна» діяв штаб півден-

ної групи, що складалася з великої частини одної розби-
тої дивізії. Прізвище полковника, який командував цією 
групою, я не пригадую. Цю групу десь в половині липня 
розбила і розігнала одна німецька дивізія есесів, але ко-
ли німці пішли далі, вона знову переформувалася і далі 
вела диверсійну акцію на цілому півдні Полісся. 

По цілому терені у великому трикутнику Бобруйськ 
— Гомель — Коростень бродило по лісах та було розта-
шовано по різних пунктах багато менших і більших рухо-
мих та посадних бойових груп. Цілість підлягала наказам 

командного пункту Мозир, що за всяку ціну намагався 
охопити ці групи своїми наказами і координувати їх дії. 

Вся наша підготовна акція була закінчена. У точно 
визначений час по всій лінії почався генеральний наступ. 

Може така назва надміру претенсійна, але це був 
справжній наступ невеликих сил і невеликого маштабу, 
проте дуже великого і всестороннього значення. Це про-
ба сил і можливостей двох дружніх націй в їх боротьбі за 
свою національну гідність та свободу, за фізичне існува-
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ння сотень тисяч людей на тлі великої світлої пожежі, де 

дві імперіялістичні потуги б’ються за володіння нашою 
землею. 

Всі районові команди міліції, призначені до бойової 
акції, отримують наказ посилити свою дію спільними 
операціями разом з іншими районами та «літаючими» ку-
ренями Поліської Січі. 21 серпня 1941 року по довгих бо-
ях з триразовим переходом з рук до рук Поліська Січ 
здобуває місто Олевськ. Туди відразу переїжджає наша 
Головна Команда. Полк. Смородський оголошується на-
казом як Начальник Штабу та Начальник Олевського га-
рнізону УПА. В самому Олевську стає новий Олевський 

курінь Поліської Січі. Відразу організовується наша друга 
підстаршинська школа. Закладається своя тижнева газе-
та «Гайдамака» як орган Поліської Січі. Організовується 
місцева міліція і самоуправа. На очах стихійно обновлює-
ться всестороннє, досі придушуване терором большеви-
цьких банд, громадське життя. В ряди Поліської Січі ма-
сово зголошуються старшини та вояки червоної армії як 
наші нові товариші зброї з теренів, що ми від них були 
протягом чверти віку відділені совєтсько-польським кор-
доном. 

Маневруючи силою, зложеною всього з одного гар-
нізонного та чотирьох рухомих куренів-бригад та цілою 
масою озброєної міліції на місцях, що в загальній сумі да-
вало нам більш-менш 10 000 вояків, ми розпочали свій 
генеральний наступ проти ворога, що також, за нашими 
остаточними підрахунками, нараховував на Поліссі при-
близно 15 000 вояків. Білоруси свої сили обраховували 
на 5 000 вояків. Отже, сили обох противників були 
більш-менш рівні. 

Але большевики мали перевагу в тому, що вони бу-

ли в обороні, а ми в наступі. Вони оборонялися в закріп-
лених позиціях, мали великі запаси автоматичної зброї 
та боєприпасів, їх військо складалось з самих вишколе-
них вояків, чекістів та міліції, кероване фаховими кадра-
ми. Тоді як наше військо — це слабо озброєний, на скору 
руку зібраний, всякий народ, головним чином недосвід-
чена в боях молодь. У нашому війську сотнями команду-
вали підстаршини, а наймолодші старшини були приму-
шені командувати куренями. 
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Зате ми переважали большевиків тим, що ми воюва-

ли на своїй землі. Вони були розсипані незчисленними 
острівцями на величезному просторі. Ці острівці були 
змушені боронити себе окремо, а ми могли довільно пе-
рекидати менші і більші загони, куди нам було треба, то-
бто вся ініціятива маневру була в наших руках. Ворогові 
було тяжко знати, де і коли ми по них ударимо. Це був 
великий козир в наших руках. Крім того, бойовий дух 
наших наступаючих військ був куди сильніший від сол-
датської маси, зформованої з решток розбитої армії, яка 
тепер відступала в невідоме під напором «великої петлю-
рівської армії отамана Бульби», як про це голосила наша 

пропаганда. 
Скільки не пробували чекісти та партійці підносити 

бойовий дух цієї безладної маси, головним чином — ав-
томатом, він, однак, з дня на день помітно падав. Демо-
ралізація росла на очах. Після кожного нічного бою пе-
кельними детонаціями динаміту під бункерами, сотень 
мінометних канонад на оточені села, містечка чи лісові 
масиви червоноармійці розбігалися, хто куди міг. Вони 
ховалися по лісах від своїх начальників та комісарів. Се-
ред них було багато українців, білорусів та інших націо-

нальних меншин, яких силою терору тримали в больше-
вицьких лавах. Тепер вони масово переходили на наш 
бік, в українсько-білоруські відділи. Це були найкращі 
наші бойові товариші. 

На білоруському відтинку була така сама ситуація. 
Вся акція проходила досить жваво за одним пляном, од-
ною тактикою, тими самими методами боротьби та засо-
бами пропаганди. Сотник Раєвський постійно доносив до 
штабу про загальну ситуацію та поодинокі випадки на 
його відтинкові. Село за селом, лісовий масив за маси-

вом, район за районом нашої багнистої поліської землі 
визволяється з-під тотального терору і повертається, хоч 
на короткий час, до всестороннього вільного життя. Це 
відповідь на наказ Сталіна робити голу землю на життє-
вому просторі народів, до яких Сталін і його большеви-
цька зграя не мають жодного права. Це акт самооборони 
перед явною смертю сотень та тисяч людей. 

Босонога гвардія українських деревлян та білорусь-
ких кривичів з безприкладною в цілому світі хоробрістю 
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та завзяттям вписує золоті сторінки в історію визвольної 

війни волелюбних народів. Ця війна в тисячу разів тяжча 
та грізніша своєю винищувальною силою від усього того, 
що цілий світ називає війною. 

Основна зброя цього дивного війська — це непобор-
на воля до національної свободи та державної суверен-
ности. Його артилерія — міномет та амонал. Це військо, 
босе й голе, в непроглядній темряві та при дивовижному 
сяйві ракет та прожекторів, під градом куль з кулеметів 
та автоматів вужами підлазить під бункери, підкладає 
скрині амоналу, запалює гніт, зникаючи в обіймах полі-
ської темряви та хащів. Бере бункер за бункером, село 

за селом, район за районом. Українсько-білоруські полі-
щуки стають повними господарями своєї рідної землі. 

Їх бойові сили ростуть з години на годину за раху-
нок все нових товаришів зброї з визволених районів та 
дезертирів від ворога. Тут їх формують в нові сотні та ку-
рені, організовують сільські та районові команди міліції. 
Самі постійно пробиваються все далі і далі вперед. Ще 
сотні й тисячі людей чекають на їх братню допомогу. 

Бойові сили ворога з години на годину рідшають за 
рахунок втрат та дезертирства. Розтають, наче віск від 

вогню. Залишаються самі партійці та чекісти, що, мов за-
йці, тікають далі, щоб організувати оборону в інших пун-
ктах. 

На домагання сотника В. Раєвського висилаємо ще 
цілий Рокитнянський курінь під командою поручника Ду-
ба, який починає свою акцію на північний схід від Олев-
ська, вниз по річці Уберті, в напрямку Перга — Корище 
— Радзівіловичі. В цей час Людвипільський та Клесівсь-
кий курені під командою поручника Ковальчука блиска-
вичними операціями вибивають південну большевицьку 

групу в районах Олевськ — Ємельчино. Дають вільний 
зв’язок з Олевська до Житомира, який досі відбувався 
через Сарни — Рівне. В районі Зв’ягеля натикаються на 
німців, роблять крутий поворот північною частиною ра-
йонів Коростень — Овруч, здобувають Лєльчицю. Також 
беруть курс на Мозир з півдня. Там білоруси просять не-
гайної допомоги. Пропонують разом здобути Мозир, за-
снувати там спільний штаб обох братніх армій свободи 
для дальшої боротьби. 
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Залізний півперстень, що почав дошкульно стискати 

ворога чимраз далі на схід, на очах помітно звужується. 
Хоруговки та кольорові знаки «літаючих бригад» на 
штабних мапах, починаючи від Слуцька — Лунінця — 
Сарн — Зв’ягеля, все більше і більше згущуються, ство-
рюючи великий клин, на вершку якого стоїть Мозир. 

В Коростені, Гомелі та Мінську вже стоять на суші 
німецькі танки. Цей другий наш «визволитель» спокійно 
приглядається до нечуваної в історії воєн операції. Уваж-
но слідкує за всіма подіями. Дивується, що те, чого не 
могли зробити його танки та літаки, доконує обріз і ди-
наміт босоногої ґвардії. 

Ворог притиснутий до Прип’яті там, де вона впадає 
в Дніпро. Його розбиті рештки форсують Прип’ять. Пере-
ходять Дніпро на північ від Чернігова. Беруть курс на 
свої Брянські ліси. 

Ця гігантська операція, виконана такою малою си-
лою, бездоганно вдалася лише тому, що наступ перево-
дився двома родами операцій, де рухомі курені Поліської 
Січі УПА та Білоруської Самооборони були не звичайними 
куренями, а «літаючими бригадами», а за ними всюди 
сунула «непрохідна маса міліції», що так само перекида-

лася з району в район. Ніхто не знав ні складу, ні числа 
«літаючих бригад», що всюди творили авангард «динамі-
тників», ні точної сили «великої армії». «Літаюча брига-
да» то розбивалася на кілька відділів, що були менші від 
нормальної сотні, то з допомогою «маси» виринала силь-
нішою за нормальний полк. Таким чином, ворог ніяк не 
міг встановити силу свого противника, що наче лявина 
розбурханого вулкану сунула на нього з усіх сторін. 

Головним «арсеналом» цілої операції були сховища 
вибухових матеріялів Клесівських гранітних каменоло-

мень, що їх впору забезпечила Поліська Січ перед виса-
дженням в повітря втікаючими большевиками, і всі наші 
та білоруські лісові зброєсховища. 

Головним транспортом були коні та воли. Зв’язок: 
також коні та пішоходи, а головним чином наші та біло-
руські дівчата. Вони переносили накази та звіти через 
непрохідні багна та хащі поміж ворожими з’єднаннями. 
Вони розносили на терен, опанований ворогом, всяку 
пропаганду, а звідти приносили докладні відомості про 
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сили та розміщення ворога. Вони перев’язували та до-

глядали ранених, підносили хліб, воду та амуніцію і дія-
ли не гірше вояків Поліської Січі. 

На превеликий жаль, нам ще не дозволяє час на ви-
світлення цієї епопеї українсько-білоруської зброї в її 
братньому союзі проти свого вікового ворога. Треба було 
б згадати імена, факти, подробиці боїв і т.д. Ця подія за-
слуговує на її повне віддзеркалення для майбутніх істо-
риків та дослідників української національно-визвольної 
боротьби, але на це потрібно було б кілька томів. Щойно 
з цих томів об’єктивної історичної правди світ довідався 
б, чи ми були «коляборантами» Гітлера та Сталіна, чи 

боролися за свої національні та вселюдські ідеали проти 
обох тоталітарних деспотів, а головним чином — проти 
деспотизму марксистського типу, який намагається сьо-
годні робити голу землю майже по всіх країнах світу. 

Ми знали, за що боролися тоді, і знаємо, за що не 
перестаємо боротися сьогодні. Ми бачили, що в нашій 
борні на смерть чи життя ми не мали щирого і чесного 
союзника тоді, так само не бачимо тих чесних союзників 
і тепер. 

Характеристика операції Поліської Січі УПА по очи-

щенню Полісся від большевиків: 
1. Операція, хоча проведена в порівнянне малому 

маштабі, мала, однак, великий всебічний, тобто націона-
льний, політичний та військово-стратегічний характер. 

2. Операцію викликала нищівно-завойовницька по-
літика комуністичної Москви у відношенні до України та 
Білорусі з варварським намаганням помститися над цими 
націями за злобно видумані обвинувачення в «зраді» на-
віть тоді, як московського лаптя не було вже в цих воле-
любних націях. 

3. В операції з обох сторін брали участь понад 
30 000 вояків. Як на партизанську війну — це величезна 
сила війська. Сотня добрих партизан заступає полк регу-
лярної армії. 

4. Для обох воюючих сторін операція мала колоса-
льне стратегічне значення. Обидві сторони намагалися 
тримати Поліську котловину в своїх руках як базу для 
своїх майбутніх партизанських операцій. 

5. Ціла операція — це яскравий доказ того, що може 
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доконати зброя абсолютної правди та бойовий дух проти 

зброї неправди і поневолення, хоч вона й закована в за-
лізобетон, холодну сталь і послуговується неперебірли-
вими методами тоталітаризму за правилом: ціль виправ-
дує засоби. 

6. Перемогу в операції здобули не большевики, а 
українці та білоруси, незважаючи на те, що їм ніхто не 
давав жодної допомоги, а навпаки, німці всюди відбира-
ли від українців та білорусів зброю, не дозволяли ство-
рити українсько-білоруське військо. Вони дозволяли ли-
ше організувати міліцію за принципом один міліціонер на 
100 душ населення. 

7. Поліська операція наочно доводить, що таку саму 
перемогу здобудуть всі нації, що їх поневолює московсь-
ко-комуністична імперія, як настане час генеральної роз-
прави з тією імперією на тлі майбутньої епопеї повсталих 
народів світу проти сваволі червоного тоталітаризму. 

Розділ дванадцятий 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЇ ПОЛІСЬКОЇ СІЧІ 

УПА «ОЛЕВСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Перше «совєтське» містечко на колишньому кордоні 
поміж СССР та Польщею в діях УПА має свій окремий ро-
зділ. І це не випадково і недарма. Від половини серпня 
до половини листопада 1941 року Олевськ був справж-
ньою столицею, щось на зразок окремої, абсолютно су-
веренної української національної республіки. Ця «рес-
публіка» мала свою окрему територію, що її сама виборо-
ла від ворога, свою адміністрацію, своє військо, своє за-

конодавство воєнного часу, свій суд, свою виконавчу 
владу. 

Німецький окупант на цю територію ще не показу-
вався, а залишки большевицького окупанта були розгро-
млені на голову. Уся Поліська котловина протягом поло-
вини року жила своїм окремим, суверенним життям. З 
цього відтинку часу три місяці проходили в оскаженілій 
боротьбі з совєтськими диверсійними бандами, а друга 
половина, до появи німецької окупаційної адміністрації 
Еріха Коха, проходила в умовах справжньої свободи і ві-
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льної творчости в усіх ділянках життя. І вся ця свобода 

та її творчість була зв’язана з іменем досі майже невідо-
мого більшого районового містечка Олевськ. 

В усьому величезному трикутнику Слуцьк — Гомель 
— Житомир ніхто не вважав німців за ту силу, що розби-
ла червону армію та вигнала безбожну диктатуру з Укра-
їни та Білорусі. Все це діялося поза поліською територі-
єю. Все Полісся бачило і знало, що навіть тоді, коли ні-
мецька армія взяла Смоленськ та Київ і пішла далі на 
Москву і Харків, ціле Полісся було в руках комуни. Там 
всюди стояли большевицькі партизанські гарнізони та 
офіційно діяли «райвиконкоми» та «обкоми». І щойно в 

серпні і вересні появилися «літаючі бригади» Поліської 
Січі та Білоруської Самооборони з масою місцевої міліції, 
які знищили партизанські сили червоної армії з їх «сіль-
радами», «райвиконкомами» та «обкомами» та органи 
свавільного насилля і терору — НКВД. Лише тоді населе-
ння Полісся дихнуло вільною волею святою. 

Цим і пояснюється та палка любов та шана всього 
населення Полісся не до німецького «визволителя», а до 
своєї збройної сили, тобто — Поліської Січі УПА та Біло-
руської Самооборони. В білоруських районах «Палєская 

Сєч» була як в себе вдома, а курені Білоруської Само-
оборони на українській території були дорогими гостями, 
їх вітало населення як найрідніших братів і справжніх 
визволителів. Це була безприкладна маніфестація брат-
ніх почувань та солідарности обох націй до їх рідної 
збройної сили як єдиного реального фактора їх визволь-
ної боротьби. Це був зародок великого союзу двох брат-
ніх народів та скромні початки їх спільного чину в бурх-
ливому майбутньому. 

Я повік не забуду тріюмфального в’їзду Головної Ко-

манди Поліської Січі до визволеного Олевська та інших 
місцевостей. Це були такі урочисто-щирі маніфестації, 
яких в усьому Поліссі не зазнав ніхто від часів наших ко-
зацьких воєн та походів армії УНР. Протягом трьохсот літ 
Полісся було змушене дуже часто вітати всяких «благо-
дєтєлєй», «союзників», «оборонців» та «визволителів». 
Були тут татари, росіяни, поляки, шведи, французи та ні-
мці. Були в давнину, були й не так давно. Були «білі» і 
«червоні» москвини. Були царські генерали та губерна-
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тори, були й совєтські комісари, комдиви та маршали. 

Були польські воєводи, графи та поміщики. Всі вони бу-
ли тут, і їх наш народ мусів вітати і вітав. Навіть тепер 
подекуди вже доводилося вітати німецьке військо, його 
«ортскомандантів» та генералів. Він їх «вітає»… 

Але такого вітання, як справляє ціле Полісся своїй 
рідній військовій формації, що навіть називається «Полі-
ська Січ», вже дуже давно не бачили навіть самі найста-
рші столітні дуби та сосни непрохідних поліських лісів. 
Перед кожним селом — вітальна арка з масою народу. 
Перед кожною десятою чи двадцятою хатою — стіл з хлі-
бом-сіллю, з пообгризаними мишами старими церковни-

ми хрестами, образами та рештками старих хоругов без 
держалн, і обов’язково з водою у відрах! 

Де взялися ці повищерблювані хрести, безрамні об-
рази та понівечені часом та большевиком хоругви? 

Там же ж протягом 25 років за це розстрілювали та 
засилали на каторгу старе і мале, в кого ці «дурмани» 
знаходили. В ім’я чого цей так жорстоко катований на-
род зберігав всі ці святощі, наражаючи себе на небезпе-
ку смерти, та з якої це нагоди він їх тепер з такою урочи-
стістю витягає з-під влади щурів та мишей, щоб постави-

ти на незграбний, поточений шашлями столик, але зате 
накритий соняшною скатертиною, поперевишиваною че-
рвоною ниткою? 

Цей лицарський народ чверть століття зберігав свої 
скромні хрести, хоругви та образи, не зважаючи на жор-
стокий терор, бо це тисячолітні святощі його славних 
предків. А так гордо й радісно витягає він їх сьогодні від 
мишей та щурів, бо треба вітати своє рідне військо! 

Наші молоді старшини та вояки з-поза Полісся ніяк 
не можуть розгадати одної таємниці. Вони не раз бачили, 

як поліське населення вітало чи то «білих», чи «черво-
них» «визволителів», але вони ніде не бачили води. Був 
хліб-сіль, були квіти, але води — ніде не було. 

Це велика таємниця. При вітанні предки нашого де-
ревлянського племени ставили воду, як особливий дода-
ток до хліба-соли, лише перед тим, кого рахували не ті-
льки дорогим гостем, але й своїм рідним другом чи вели-
ким добродієм. Це найвища міра довір’я, гостинности та 
вдячности. Це означає те саме, що моя хата — твоя хата. 
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Ось чому на всіх вітальних столах перед вояком Полісь-

кої Січі УПА та Білоруської Самооборони нараз появилася 
ознака найщирішого вітання — вода. 

Це пояснюється тим, що той вояк якраз бореться, 
жертвуючи самовіддано своє життя за той же самий на-
род, за його правду, за його святощі, за Бога й Батьків-
щину, за віру своїх предків, за суверенну Україну і Біло-
русь, складовою частиною яких є Полісся. 

Наші заболочені та пообложувані пісковими бортами 
«зіси» та «гази» всюди пробивалися поміж масою шалію-
чого від радости натовпу з сльозами на очах по горах ва-
сильків, цвінтурії та всяких інших осінніх квітів, що на 

них так бідна наша поліська земля під цю пору року. А 
де не вистачало цих скромних природніх прикрас, там на 
наші колони з обох боків летіла маса кознику та стерні, 
але яка ж вона була нам дорога. Навіть найкращі рожі, 
левконії чи жоржини при інших обставинах не викликали 
в мені такої радости, як цей звичайний козник, що вали-
вся на нас з цілого лісу старих і дитячих рук зодягненої в 
лахмани та личаки маси. 

Після кожного виходу з машини ми цілі десятки мет-
рів добивалися до столів по вишиваних рушниках та ска-

тертках, щоб прийняти хліб-сіль, почути слова радости й 
найсердечнішої вдячности, коротко подякувати і проби-
ватись далі. 

Старе й мале, діди і парубки, жінки і дівчата під гуч-
ні вигуки «Слава! Слава!» всюди проривають кордон 
охорони, заступають дорогу. Вони хочуть «добре поба-
чити» свого нового отамана та його січовиків. Хапають 
за руки, цілують заболочені поли гумових плащів та шкі-
рянок. Цілують коней, стремена, колеса тачанок, польові 
кухні, автомашини. Що до кого найближче… 

Чогось подібного я ще в своєму житті не бачив і не 
переживав. Це була вже навіть не стихія, а якийсь особ-
ливий шал ентузіязму. Я абсолютно ні від кого не ховав-
ся від страху, що мене в цьому розбурханому морі хтось 
може вбити. Направо і наліво вітався обома руками з со-
тнями людей. В тисячах розпромінених очей я бачив ті-
льки невимовну радість, щастя і почуття вдячности. Я 
був свідком всяких своїх і чужих маніфестацій, але тако-
го явища, з такою полум’яною любов’ю та ентузіязмом, 
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не бачив ніде. Тим більше, що ці маніфестації відбували-

ся спонтанно, без приготувань. 
Це був вибух віками заглушеної лицарської традиції. 

Тут враз промовила козацька кров і передвічна стихія ні-
чим не знівеченої любови цього народу до своєї рідної 
збройної сили, пошана до свого рідного начальника, до 
своєї рідної влади. Це були прояви не рабопослушности, 
а лицарська самопошана, національна гордість та дисци-
пліна. Тому й не випадково, що чогось подібного не ба-
чимо при всіх тих маніфестаціях, що відбуваються без 
води. 

Містечко Олевськ стає столицею цього тріюмфу. Під 

охороною своєї рідної збройної сили усе Полісся мов 
щойно на світ народилось. Відроджується громадське 
життя, адміністративна самоуправа, господарство, куль-
тура, освіта, преса, видавництва, охорона здоров’я — 
одним словом, все, що хоч на деякий час вирвалось з-під 
гніту серпа та молота й білого орла. 

Майже в кожному районі починають виходити рідні 
газети — ціла маса «Вістей», «Голосів», «Газет», «Слів». 
Появляються інші видавництва. Відновляються зруйнова-
ні комуною церкви. Організовуються спортові товарист-

ва, професійні та аматорські театри і хори. І все це виро-
стає наче з-під землі. На все знаходяться фахові сили на 
місцях. За що ці люди не візьмуться — горить в руках. 

Відбудовуються фабрики та заводи. Десь «знаходя-
ться» машини. На очах виростають нові димарі, з’являю-
ться електростанції, залізничні та інші варстати, автоко-
лони. Хтозна-звідки й беруться трактори, комбайни, 
жниварки, молотарки, амбуляторії, лікарські кабінети і 
т.п. 

Все це виробництво організовує сам робітник на 

тимчасовому положенні про трудову власність, в якому 
проектується оформити того робітника в майбутньому як 
дійсного власника-акціонера заводу чи фабрики. 

Тартаки, шкляні гути, порцелянові заводи, мебльові 
фабрики, цегельні, гарбарні, ґуральні, паперові фабрики 
— все це національне майно, що ще вчора лежало в руї-
нах, сьогодні вже починає давати нову продукцію. Рівно-
часно відбудовуються і виробничі цехи, і самі будови за-
водів під гаслом — «перше продукція, потім дах над го-
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ловою». 

Ніде ніхто нікого не агітує до жодних «соцзмагань». 
Ніде, ніхто нікого не судить за «прогул» та «саботаж». 
Зникла совєтська панщина. Всюди закипіла робота без 
підганячів та бригадирів. Народ став справжнім власни-
ком засобів виробництва і творить сам, з своєї власної 
ініціятиви. Люди працюють не по годинах, а день і ніч, 
бо бачать, що працюють для себе самих. 

Всі колхози народ відразу ліквідує як найогидніше 
зло комуно-рабської системи. Діляться врожаєм. Ведуть-
ся приготування до колективних посівів з індивідуальним 
користуванням через нестачу тяглової сили. 

Всі «радянські господарства», частково в перших 
днях понищені та розграбовані, або цілком ліквідуються, 
або знову організуються як державні господарства. Заво-
дяться дослідні станції, створюються насінні фонди. Про 
все вирішує сам народ. Зник комісар з поліської землі, 
який повчав відвічних господарів нашої землі, як орати 
та сіяти землю. Пригадується, як один з таких комісарів 
присікався до селянина, чому він не сіє, а чогось вичі-
кує. 

— Забув штельваги, товаришу комісаре. 

— Сій сьогодні овес, а завтра будеш сіяти штельва-
ги, — наказав комісар. 

Нервовим центром всієї діяльности був Олевськ. 
Звідси на всі боки пливли накази та директиви. Туди з 
усіх сторін напливали звіти, питання, пропозиції та про-
екти. Всі ці нитки тримала в цупких сухорлявих руках 
одна людина, яка на все зразу знаходила рішення і своє-
часно давала всі накази та директиви. Тією людиною був 
наш начальник штабу, полковник Петро Смородський. 
Це зразковий вояк, діловий господар і добрий комер-

сант. Він має всесторонню фахову начитаність та досвід. 
А головне, не дивлячись на всі ці високі якості і прикме-
ти, — це скромна, тактовна і доступна для всіх людина. 
Він з кожною людиною терпеливо та людяно поговорить, 
наче рідний батько. Дасть всяку допомогу чи пораду. Ко-
го треба — добре висповідає, покарає, а кого нагоро-
дить. Я не чув ні разу, щоб на нашого начальника штабу 
хтось за щось гнівався чи мав до нього якісь претенсії, 
хоч він дуже багато січовиків і навіть старшин досить 
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жорстоко карав за їх негідні вчинки. Він при цьому давав 

їм таку словесну «школу», що вони потім були готові за 
свого полковника кожної хвилини наложити головою. 

Тримати в руках таку розбурхану масу, як на скору 
руку зібрана перша-ліпша партизанська частина та вся-
кий народ в міліції та цивільній адміністрації все нових 
теренів в такому революційному хаосі, як це було в нас в 
1941 році, — треба бути тільки тим, чим був в штабі УПА 
полковник Петро Смородський. 

До всього сказаного я від себе можу додати, що ко-
ли українська нація була здібною видати таких людей, 
як наш начальник штабу, які в такому хаосі на голій зем-

лі зуміли доконати таке чудо, як наш Олевськ, то ця на-
ція має всі дані доконати найвище чудо-ідеал і мрію 
українського народу — навіть на попелі чи на голій землі 
воздвигнути храм Української Суверенної Соборної Дер-
жави. 

Олевськ відразу прибрав усі внутрішні та зовнішні 
ознаки українського національно-адміністративного осе-
редка. Леніни, Сталіни та всі інші «вожді трудящих» зни-
кли з площ, установ та вулиць «олевської республіки». 
На їх місце появилися портрети українських князів, геть-

манів та інших видатних людей України, а найбільше бу-
ло всюди портретів Симона Петлюри. Всі вулиці містечка 
Олевська управа переіменувала іменами українських дія-
чів. Не забула при цьому Олевська міська управа за своє 
сучасне військо. Якось, в’їжджаючи з Сарн на Червоно-
армійську вулицю Олевська, я побачив на першому бу-
динку велику таблицю: «Вулиця Поліської Січі». Дуже 
добре, думаю. А виїхавши на головну вулицю, я мало не 
остовпів. Там стоїть: «Вулиця Отамана Тараса Бульби». 
Я відразу видав наказ напис зняти і вулицю переімену-

вати. 
З’явилася до нашого штабу делегація від міської 

управи. Міська управа просить відмінити той наказ. Я їм 
пояснив, що на таку особливу честь я ще не заслужив, 
щоб за мого життя іменувати вулицю міста моїм іменем. 
Делегація настоює на своєму. Це вже саме місто рішає. 
Управі буде дуже прикро, коли їй доведеться цю вулицю 
переіменувати. 

Я наказу не відмінив. Написи з вулиці були зняті, 
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але… інші не появилися, а вулицю далі називали іменем 

командира Поліської Січі. 
В перших днях вересня 1941 року до Олевська бли-

скавично прилетіла дуже прикра вістка з Житомира. Там 
30.8.41 року публічно хлинула українська кров від укра-
їнської руки. Ставленик патологічного вождизму, банде-
рівець Кузій, на вулиці, стріляючи в спину, застрілив 
двох старшин української армії: полковника Миколу Сці-
борського та сотника Сеника-Грибівського, які були чле-
нами проводу ОУН і їхали до Києва. Це була дуже пригні-
чуюча вістка. 

Така боротьба групи блискавичного відокремлення 

з політичними противниками того ж самого націоналісти-
чного світогляду викликала в народніх масах підсовєтсь-
кої України дуже пригноблююче враження і сильне обу-
рення. Тим більше що полковник Сціборський був родом 
з Житомира, де все старше покоління знало цю людину 
як доброго вояка та великого революційно-визвольного 
діяча Української Народньої Республіки з часів визволь-
них змагань 1917–20 років. На еміграції він став співіні-
ціятором нового націоналістичного руху як теоретик по 
ідеологічно-програмовій лінії і мав сильний вплив на ко-

ординацію дій націоналістичного руху з державним цен-
тром УНР. 

Житомирський акт відкритого братовбивства та те-
рору з боку вождівської групи проти своїх людей на тлі 
такої невиразної політичної ситуації України остаточно 
скомпромітував цю групу в очах політично обізнаного 
громадянства. Коли ще всі «державні акти» цієї групи 
люди були схильні виправдувати політичною невиробле-
ністю цих молодих людей, то вже такі ганебні факти, як 
явне братовбивство, народ кваліфікує не інакше, як яв-

ний злочин, провокований чужою рукою. 
Полковника Сціборського я знав до Другої світової 

війни тільки з його публіцистичних праць. Щойно в часі 
моїх переговорів з ними 2–3 серпня 1941 року у Львові я 
мав нагоду познайомитися з цією людиною особисто. 

Його теорії націократизму були мені чужі. Але вони 
були написані на такому високому інтелектуальному рів-
ні та подані в такій оригінально новій формі й побудовані 
на такій переконливій аргументації, що навіть найзапек-
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ліші його противники ставилися до нього з великим рес-

пектом. 
Я не дуже знав цю людину, щоб тут давати їй бодай 

найскромнішу характеристику. Можу лише сказати, що 
хоч Сціборський був великим противником української 
демократії, проте він рівночасно був ще більшим патріо-
том такої України, в яку він вірив, яку визнавав. Нагла 
смерть Сціборського — це велика втрата не тільки націо-
налістичного табору, а й всієї української нації. Ідеологі-
чно-програмові концепції Сціборського можуть бути за-
перечені тільки або сильнішою та більш ґрунтовною тео-
ретичною концепцією, або життєвою практикою. 

Це був політичний противник з уродженими лицар-
ськими якостями характеру. Його зброя була гостра, як 
бритва, а рубала тільки там і тоді, де і коли дозволяє ли-
царська етика. Коли він бачив, що не має рації, то мав 
відвагу це відразу признати. Пригадую один цікавий 
фрагмент з нашої дискусії у Львові. Стояло питання про 
Уряд УНР. Я запитав, чому ОУН досі не визнала нашого 
законного державного центру? Сотник Сеник-Грибівсь-
кий почав мене переконувати, що це діється не з вини 
ОУН, а з вини Уряду УНР, що старий Уряд УНР не стояв і 

тепер не стоїть на висоті своїх завдань, і через те він 
своєю реґресивно-пасивною політикою довів до того, що 
тепер Президент Андрій Лівицький сидить у Варшаві бу-
квально сам. 

На це я заявив: 
— Байдуже, з ким сидить Президент УНР в Варшаві. 

Головну ролю грає те, що той Президент не є сам у Киє-
ві, Полтаві, Чернігові, Харкові, Одесі, Житомирі, Сарнах і 
т.д. Доказом цього може служити той факт, що наша по-
над десятитисячна Поліська Січ — це люди, які визнають 

Президента УНР. Таких Січей кожної хвилини може бути 
більше по всій Україні, якщо на це буде наказ того Пре-
зидента. 

— Ми — молоді республіканці, — продовжував я, — 
також бачимо негативні сторони нашого старого Уряду. 
Але це нас не турбує. Уряд буде змінений. Справа не в 
поодиноких людях, а в державній концепції. Люди при-
ходять і відходять, а народньо-правна концепція УНР іс-
нує вічно як синонім абсолютної суверенности України та 
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її законної державности. 

Тоді забрав довше слово полковник Сціборський, 
яке закінчив таким визначенням: 

— Ми глибоко віримо, що до всебічного порозуміння 
поміж нами та Урядом УНР вже недалеко. Ми не поклика-
ні сьогодні ці справи тут вирішувати. Тепер воєнний час, 
і я признаю рацію Отаманові. Всі сили народу на єдиний 
фронт! 

Десь у половині вересня я поїхав до Рівного на роз-
мову з полк. Ів. Литвиненком, куди він знову прибув. Те-
пер він переїздив на постійне перебування в Крем’янець-
кий район. З «високої політики» нічого не було чути. Я 

зложив через нього Урядові звіт про всю нашу досього-
часну роботу та успіхи. Він цим був дуже задоволений. 
Передав нам сердечний привіт від Головного Отамана 
А. Лівицького, полковника Садовського та інших членів 
Уряду УНР. 

Ситуація була така, що полковник Литвиненко не 
бачив можливости втриматися нам довший час на очище-
ному від большевиків Поліссі. Туди незабаром німці при-
шлють свою цивільну адміністрацію. Від імени Уряду УНР 
він дав мені директиву триматися так довго, як це буде 

можливо, а потім дуже обережно офіційно ліквідувати ці-
лу нашу «республіку». Штаб знову переставити на підпі-
льно-повстанську акцію, але тієї акції не розпочинати ві-
дразу, а чекати дальших наказів та директив Уряду. 

З уваги на те, що самого Президента німці тримають 
під домашнім арештом у Варшаві, ціла наша майбутня 
акція мусить вестися дуже обережно та так, начеб Пре-
зидент про неї «нічого не знає». 

Про все це я не мав права нікого інформувати, 
включно з начальником штабу. Для зв’язку посилати ті-

льки сотника Раєвського. Все має робитися на місці так, 
начеб ми вирішували всі питання самі, без жодних дире-
ктив зверху. Ми договорилися про все, і він поїхав. 

Наша газета «Гайдамака», як одинокий вільний 
пресовий орган, до якого не добралася ще німецька цен-
зура, мала дуже велику популярність по всій Україні. Ми 
її транспортували до Рівного, звідки вона розсилалася на 
всі сторони. Редактором газети спочатку був сотник Си-
голенко, а потім редакцію перебрав один учитель з Жи-
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томира — пан Бобенко. Ні Сиголенко, ні Бобенко не були 

професійними журналістами. Газета відчувала брак бо-
дай одного доброго фахового редактора. Я давав фейле-
тони у формі «Листів до Сталіна», писані поліським дія-
лектом під псевдонімом «Діда Гаврила Обруча», та дуже 
рідко ще деякі матеріяли, але цього було мало. Я не мав 
часу писати. 

Саме тоді, коли я розглядався по Рівному за відпові-
дним журналістом, щоб притягти його до співпраці в 
«Гайдамаці», наче з неба являється мій кацетний прия-
тель, редактор Іван Мітринґа. 

Мітринґа заявив мені, що він їде спеціяльно до ме-

не, щоб співпрацювати в газеті, як також, щоб порадити-
ся зі мною у ще одній справі. Він сказав, що їх вже є ціла 
опозиційна група проти партії Бандери в складі: Мітрин-
ґа, д-р Турчманович, Роман Паладійчук, Василь Ревак, 
Борис Левицький та інші. Вони вирішили ще в Кракові ві-
дійти від групи Бандери та мають постанову здійснити 
цей плян після організації нової політичної партії, про 
який він говорив мені в Кракові минулого року. 

Мітринґа щойно повернувся з інформативно-студій-
ної поїздки, що її робила ціла група по всій правобереж-

ній Україні, їхали вони машиною з фальшивими докумен-
тами. Їх ґестапо мало що не схопило, але вони втекли. 
Всі інші члени групи поїхали назад до Львова та Крако-
ва, а він тримає курс на наш «ліс». 

Мітринґа, як звичайно, далі пропаґує зовсім проти-
німецький курс. Повідомляє, що все українське населен-
ня вже починає поважно орієнтуватися щодо німецьких 
цілей в Україні. Робить з ситуації належні висновки. Вже 
ростуть активні антинімецькі настрої в народніх масах. 
Провідні кола конспіруються. Вичікують. Ніхто не хоче 

себе виявляти. Жвава пропаґанда та практична діяль-
ність, що її так активно та «навипередки» провадить ОУН 
та група Бандери, за інформаціями Мітринґи, не мають 
жодних виглядів на успіх в народніх масах підсовєтської 
України. Взагалі, вся націоналістична ідеологія, світогляд 
та програма — все це, на погляд Мітринґи, не те, чого 
вимагає Україна. Його висновок: треба обов’язково орга-
нізувати якусь нову політичну силу, яка вела б розумну, 
насамперед ідеологічно-світоглядову боротьбу проти 
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компартії, німців та супернаціоналістів. Такою силою мо-

же бути тільки зовсім нова революційно-демократична 
партія. 

Їх група вже робить конкретні заходи у справі орга-
нізації нової партії. Приступає до опрацювання ідеологіч-
но-програмових тез і т.ін. Він мене запитує, чи я досі не 
змінив свого погляду на цю справу. Чи я не погодився б 
включитися до цієї роботи з цілою УПА. Тобто зробити 
так, щоб УПА була зародком майбутньої армії, підпоряд-
кована політичній лінії тієї нової демократичної партії. 

Мітринґа твердить, що він має поважні підстави по-
боюватися, що коли в Україні не постане тепер така солі-

дна підпільна, але дуже сильна демократична організа-
ція, то на тлі тієї політичної порожнечі, яка тепер витво-
рюється, бо ж активно діють лише компартія і націоналі-
сти, внаслідок розчарування народніх мас в «Заході» пе-
ревагу візьме гнучка пропаганда большевиків. Тим біль-
ше що та пропаганда, на думку Мітринґи, напевно злізе з 
інтернаціонального коня, а пересяде на суто національні 
паролі, «повну самостійність» всіх совєтських республік. 

Крім вищезгаданого, Мітринґа, наче пророк, твер-
див, що німці далі Волги взагалі не посунуться та поч-

нуть відступ. Отже, треба розраховувати ще на досить 
затяжне підпілля в большевиків. 

На це я відповів Мітринзі, що наскільки доцільним 
вважаю організацію нової революційно-демократичної 
партії, настільки не вважаю доцільним підпорядковувати 
військо будь-якій партії. Військо підпорядковується тіль-
ки Урядові. І тільки через Уряд окремі партії можуть 
впливати на формування політичної лінії для війська. От-
же, в справі організації партії я готовий всіма засобами 
допомагати, але сам не буду вступати в ту чи іншу пар-

тію. До війська приходять члени різних партій. Команду-
вання війська мусить бути об’єктивне і безпартійне. 

Я йому також заявив, що вже наткнувся на групу 
людей на Волині з Іваном Либаком та Леонідом Щерба-
тюком на чолі, яка має подібні заміри і робить ті самі за-
ходи. Це колишні соціял-радикали, соціял-демократи та 
безпартійні (Щербатюк). Добре було б, якби вони дого-
ворились, щоб не розпорошувалися сили у двох органі-
заціях. Мітринґа дуже радо погодився розпочати розмо-
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ви. Щербатюк тоді ще був у Києві з д-ром Харитиною Ко-

ноненко в Червоному Хресті. Я пов’язав Мітринґу з Либа-
ком та іншими його приятелями. Вони навіть вже «охрес-
тили» свою майбутню організацію Українською Націона-
льно-Демократичною Партією. Вони хочуть тримати свою 
організацію в абсолютному підпіллі до певного часу і по-
ки що вестимуть лише підготовчі роботи. Їм бракує тео-
ретиків для опрацювання ідейно-політичних напрямків 
нової партії та її програми. Взагалі — це дуже тверезо 
думаючі і серйозні люди. 

Вони майже в усьому були однозгідні з Мітринґою, 
за винятком деяких програмових питань. Мітринґа засту-

пав дуже лівий курс, не виключаючи навіть колгоспів, 
якщо цього десь хоче народ. Він мотивував це тим, що 
трагедія полягає не в тому, що в Україні є колгоспна сис-
тема для продукції хліба, а в тому, що той хліб безкошто-
вно забирає чужа держава. На його думку, у своїй дер-
жаві це відпадає, а колективне господарство завжди 
дасть більшу продукцію. Такими поглядами Мітринґа на-
сторожував проти себе багато людей, які підозрівали йо-
го в націонал-комуністичних тенденціях, від яких він по-
правді був далеко. Він тільки не визнавав доцільности 

безконтрольного приватного капіталізму, а підпорядко-
вував його суворій контролі держави. Всюди давав пере-
вагу нації — через державу, а не одиницям — через при-
ватну безконтрольну кишеню. Відстоював плянове гос-
подарство, яке тепер практикує кожна держава, незале-
жно від того, чи вона соціялістична, чи капіталістична. 

На цій нараді вони вирішили, що обидві групи при-
готують проекти своїх постулатів та тез і в майбутньому 
порозуміються щодо дальшої акції. 

Мітринґа поїхав зі мною до Олевська й неофіційно 

став редактором нашої газети. Офіційно газету підпису-
вав ред. Бобенко. Редакторові Мітринзі я дав сувору інс-
трукцію щодо змісту нашої військової газети. Мітринґа 
точно і дисципліновано дотримувався цієї інструкції. Він 
поставив газету на високий рівень. Для вишколу юнац-
тва та пропаганди українознавства почав друкувати в га-
зеті свій популярно-історичний нарис «Хто ми такі?», в 
якому виявляв гнучкий підхід як до самої проблеми, так і 
до читача. На жаль, цього нарису не докінчено, бо газе-
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та десь по 12-му числі перестала виходити. 

В самій редакції не обійшлося без клопоту. Ми нама-
галися тримати газету в цілком незалежному тоні у від-
ношенні до німців. Ми їх просто промовчували, начеб їх і 
не було. Але відповідальний редактор Бобенко мав тен-
денцію кадити «визволителям». Я останнім часом мало 
бував в Олевську. У полковника Смородського та сотни-
ка Сиголенка, а особливо у ред. Мітринґи створилося 
враження, що Бобенко підісланий до нас з Житомира як 
аґент або ґестапо, або НКВД для шпигунства, провокації 
та компромітації. Поведінка цієї людини була явно прово-
кативна. Він одверто почав загрожувати сотникові Сиго-

ленкові, що як його та чи інша стаття з «кадилом» не бу-
де вміщена, то він поїде до Житомира скаржитися нім-
цям. Як же це так, мовляв, нас німці визволили від кому-
нізму, а ми у своїй газеті про них навіть нічого не згадує-
мо? 

З уваги на те, що наші справи вже так чи інакше на-
ближалися до ліквідації «республіки», Бобенка з редакції 
ми не викидали, а залишили, щоб «тягнув» до кінця. Га-
зета вже почала переставлятися з органу «Поліської Сі-
чі» на німецьку районову газетку. 5 листопада 1941 року 

до Олевська приїхав ґебітскомісар, який почав обережно 
заводити порядки «Нової Европи». Він викликав до свого 
штабу нашого ад’ютанта сотника Сиголенка і поставив 
вимогу, щоб штаб Поліської Січі підпорядкував свою ро-
боту його наказам. Іншими словами, він хотів спокійно 
спати під охороною української зброї. Я послав сот. Си-
голенка до ґебітскомісара вдруге, щоб повідомити його, 
що Поліська Січ як українська військова одиниця німець-
кій цивільній владі не підлягає, а тримає зв’язок з німе-
цьким військовим командуванням. Наша відповідь на но-

ву ситуацію буде дана ґебітскомісарові після нашого по-
розуміння з генералом Кіцінгером. 

Розділ тринадцятий 

ЛІКВІДАЦІЯ ПОЛІСЬКОЇ СІЧІ 

Поліська Січ та Білоруська Самооборона повністю і з 
честю виконали своє перше бойове завдання, вкриваючи 
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свої прапори вічною славою. Вся Поліська котловина бу-

ла очищена від дикої диверсії большевиків і дуже швид-
ко почала загоювати свої тяжкі рани, повертаючись по-
малу до більш-менш нормального життя. 

Але розбити якогось партизанського ворога і пере-
гнати його в інше місце — це не те саме, що його цілком 
знищити. Його треба або переслідувати далі, або не до-
пускати назад відповідною обсадною силою звільненої 
території. Українсько-білоруські партизани витиснули во-
рога в Брянські ліси, але далі його переслідувати ми не 
мали змоги. Зате була дуже велика потреба та реальна 
змога забезпечити цю територію такою силою, щоб той 

самий ворог не міг вернутися завтра назад. Ми були 
більш ніж певні, що Москва докладатиме всіх сил, щоб 
суходолом та повітрям перекидати своїх партизан в Полі-
ську котловину. 

Хто ж і якими силами забезпечить Полісся від нової 
большевицької небезпеки? Німецька армія? Ні. Всі свої 
резерви німецьке командування кидає на головний 
фронт, а якби якісь резерви були для Полісся, то що мо-
же зробити німецький вояк в багнах та лісах? Він вже 
раз їх обійшов не для того, щоб вертатися туди знову. 

Поліська Січ та Білоруська Самооборона могли б забез-
печити спокій на Поліссі, але німці, особливо ґестапо та 
гітлерівська партія, не армія, бояться цієї місцевої війсь-
кової сили гірше, ніж московської диверсії, яка вже «зни-
щена». 

Вони, маючи явно нечисту совість у відношенні до 
всіх завойованих націй на сході Европи, з байдужістю, а 
може, й з почуттям внутрішнього вдоволення спостеріга-
ли, як населення Полісся було змушене голими руками 
боронити свої стріхи та виганяти большевицькі банди з 

своєї священної землі. 
Ми не раз, сидячи в своєму біда-штабі, в порозбива-

них олевських казармах, за мапами та звітами з цілого 
терену, мов на екрані, бачили, як в Рівному та Мінську 
нові нацистські «аристократи», порозвалювавшись у ви-
гідних фотелях з цигарами в зубах, складали свої дияво-
льські пляни проти нашої країни. Але що ми могли зро-
бити? Розпочати відразу одверту збройну боротьбу проти 
ще одного ворога? Який сенс? Яка стратегія? Нам конче 
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треба, щоб Берлін з Москвою кривавилися якнайдовше, і 

то на московській території. Кожний штаб комбінує так, 
щоб в той самий час було якнайменше фронтів. Тому-то 
й ми, хоч і в мініятюрному маштабі, не могли робити іна-
кше. 

При цьому ми були повністю ізольовані від світу, і 
світ цей рахує нас «коляборантами Гітлера» лише тому, 
що ми опинилися під німецькою окупацією. Все це дієть-
ся в той самий час, коли райхкомісари починають наса-
джувати на нашій землі своїх генерал-комісарів, ґебітс-
комісарів з цілою бандою садистичних катів для здійсне-
ння людиноненависницьких плянів «Нової Европи». 

Туполобі нацистські «дипломати» та «стратеги» ду-
мали, що тут, як в Німеччині, досить повісити таблицю з 
написом «amtlich verboten»1, і вже туди ніхто ногою не 
стане. Вони не знали того, що для нас всі чужі заборони, 
будь вони совєтські, німецькі чи турецькі, — це законне 
беззаконня, проти якого боремося цілими віками. А для 
большевиків це «verboten» взагалі нічого не значить, бо 
з Брянська назад до Мозири чи Коростеня — лише один 
крок. 

У нас була директива Уряду та своя тверда постано-

ва розпочати активну збройну боротьбу проти нового 
окупанта, як тільки головний фронт досягне бодай Вол-
ги. Гітлерівці цей момент очевидно також передбачува-
ли. Вони скорше сподівалися удару спротиву від України 
та Білорусі, ніж від «розбитих» большевиків. Наскільки їх 
припущення у відношенні до можливої антинімецької ак-
ції України та Білорусі були вірні, настільки думки, що 
«розбиті» большевики як на головному, так і на парти-
занському фронті, були абсолютно фальшиві. 

Німецьке командування звертало належну увагу на 

Поліську котловину як на можливу диверсійну базу для 
большевицьких партизан та їх розвідки. Натомість ґеста-
по хотіло тримати цю територію у своїх руках місцевою 
міліцією, очолюваною в кожному районі одним німецьким 
«вахмайстром», бо, мовляв, це буде дуже дорого кошту-
вати. Замість до війська та міліції, всі молоді люди Схід-
ньої Европи були змушені їхати на рабську працю до Ні-
меччини або працювати на місцях для німців. 

                                                           
1 Amtlich verboten — офіційно заборонено (нім.). 
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Ми стояли перед дуже складною проблемою: як пе-

рейти з офіційного Олевська до підпільного «лісу»? У 
наш рух разом з білорусами було втягнене силою обста-
вин все цивільне населення великої території, що нара-
ховувало понад один мільйон людей з усіма установами. 
По наших військово-міліційних штабах, як і по всіх адмі-
ністративних та громадських установах, працювало зо-
всім явно дуже багато людей. Тут же на місці було їх 
майно, житло і т.п. Коли ми несподівано втічемо «в ліс» і 
відразу розпочнемо явну боротьбу з німцями — вся ця 
маса народу буде репресована німцями так само, як і бо-
льшевиками. Щодо цього ми не мали жодних сумнівів. 

Втримати цю величезну територію на довгі літа в 
своїх руках ми не мали найменшої змоги. Передусім ми 
могли розраховувати лише на власні сили та запаси — 
ніхто нам не допомагав. Воєнних матеріялів нам якось 
вистачило б для партизанської боротьби, але не проти 
танків чи літаків справжньої фронтової війни. Навіть як-
би ми втрималися перед німцями своєю «звуженою рес-
публікою», то, коли повернеться назад совєтська армія з 
її «спецами» у боротьбі з партизанами, «республіка» од-
нак буде знищена. 

Отже, вихід був тільки один: розв’язати Поліську Січ 
офіційною дорогою. Звільнити всіх людей і порозсилати 
по домах, по можливості, в інші місцевості, таємно орга-
нізувати в лісі новий штаб та нову базу для майбутніх 
партизанських акцій, коли на це дозволить час. Про ціл-
ковиту ліквідацію збройної боротьби як проти німців, так 
і проти москалів не могло бути мови. Але до цієї бороть-
би треба було всебічно приготуватись. 

Маючи вже таку секретну постанову Головної Ко-
манди УПА, я з сотником С. Сиголенком поїхав 9 листо-

пада 1941 року ще раз до начальника тилу України гене-
рала Кіцінгера в Рівному і офіційно йому заявив, що коли 
німецьке командування не визнає Поліської Січі в силі 
10 000 багнетів як спеціяльну військову українську час-
тину для охорони Поліської котловини від большевиць-
ких партизан, тоді ми зараз же цю формацію розпустимо. 
При цьому я додав, що совєтська диверсія ще не знище-
на повністю, а лише витиснена на іншу територію, що за-
гроза большевицьких партизан зникне тоді, коли зникне 
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совєтська армія в глибині СССР. 

Генерал Кіцінгер заявив, що він тут безрадний. Ні-
мецьке командування має все це на увазі, але ця терито-
рія вже входить в орбіту впливів цивільної німецької вла-
ди, а не армії. Отже, й питання безпеки цієї території вже 
не належить до компетенції німецької армії, а до компе-
тенції райхскомісара України та його адміністративних і 
поліційних органів. Він від імени німецької армії сердечно 
подякував воякам Поліської Січі за таку блискучу воєнну 
операцію проти спільного комуністичного ворога. Відте-
пер у цих справах треба говорити з представниками ні-
мецького цивільного управління. Якби у нас було бажан-

ня, то він міг би домовитись, щоб переслідувати против-
ника далі на північ від Чернігова у прифронтовій зоні. 
Для цього потрібно більш-менш 1000 людей, причому 
зброю та постачання дасть німецька армія. На цьому на-
ші зв’язки з німецькою армією закінчилися. Я дипломати-
чно сказав генералові Кіцінгерові, що ми тут самі відпові-
ді щодо Чернигівської пропозиції не можемо дати, хоч та 
відповідь вже була давно готова. Словом, почалася, як 
це ми називали, «лісова дипломатія». До жодних пред-
ставників Коха ми не заходили, а поїхали ліквідувати По-

ліську Січ. 
Повернувшись до Олевська десь коло 12 листопада 

1941 року, ми застали там одного «гавптштурмфюрера 
есес» з Житомира. Він ні менше ні більше, а тільки при-
віз наказ обласної команди СД з Житомира Поліській Січі 
негайно «ліквідувати всіх жидів» в Олевську та інших 
районах. 

Я наказав сотникові С. Сиголенкові дати цьому 
«фюрерові» та ґебітскомісарові таку відповідь: 

1. Поліська Січ — це українська військова частина, 

яка не підлягає юрисдикції німецької цивільної влади і 
має своїм завданням боротися не з цивільним населен-
ням, а лише з озброєним противником, в цьому разі з со-
вєтською військовою диверсією. 

2. З уваги на те, що останні наші переговори з гене-
ралом Кіцінгером щодо дальшого існування Поліської Січі 
як окремої української частини не дали позитивних нас-
лідків, ця формація 15 листопада 1941 року розв’язуєть-
ся. Олевський штаб ліквідується. Всі люди йдуть по до-
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мах. 

«Гавптштурмфюрер» трагічно розвів руками, що в 
такому випадку на «ліквідацію» жидів їм доведеться стя-
гати їх мішану поліцію з кількох областей. На це сотник 
С. Сиголенко відповів, що це вже їх справа. З моментом 
приїзду ґебітскомісара до Олевська та перебрання ним 
цивільної влади датою 5 листопада 1941 року ми не має-
мо вже нічого спільного з тим, що тут діється. Сотник 
С. Сиголенко повернувся до мене дуже схвильований та 
обурений, що ті гітлерівські людоїди трактують масову 
«ліквідацію» безборонних людей як якусь зовсім норма-
льну річ. Цих людей не могла врятувати жодна сила. 

Публічне видовище масового розстрілювання стар-
ців, жінок та дітей викликало в Олевську страшне враже-
ння та обурення. Старе та мале відразу заговорило: «Це 
варварство! Сьогодні їх, а завтра нас!» 

З 485 душ громадян Олевська жидівської національ-
ности врятувалося втечою всього коло 25 людей та одна 
16-літня дівчина Соня (прізвища не пригадую). Вона 
працювала в нашій їдальні для старшин. Вона добре во-
лоділа українською мовою і не була рисами обличчя по-
дібна до жидівки. Всі наші люди знали, що вона жидівка, 

але ніхто її не видав. Навпаки, в часі загальної облави по 
всьому місті сотник С. Сиголенко, з мого дозволу, сховав 
її у своїй квартирі. Вночі відпровадив її з одним козаком 
до своєї нареченої в с. Борове Рокитнянського району. Її 
матір та сестру розстріляли. Ця дитина мало що не збо-
жеволіла. Все хотіла сама потім бігти до Олевська, щоб її 
застрілили разом з усіма іншими, але її заспокоювали і 
нікуди з хати не випускали. Потім вона трохи заспокої-
лась, отримала нові документи як українка, і все було га-
разд. Жила і працювала у наших довірених селян, найбі-

льше — в Бистричах. Де вона тепер — не знаю. 
Між іншим, я ніколи не припускав, що жидівський 

народ є аж настільки фаталістичний. В Олевську вже да-
вно було відомо, що сталося з жидами в Києві, Рівному та 
Житомирі. В наших казармах працювало багато жидів по 
всіх варстатах як шевці, кравці, гарбарі та інші ремісни-
ки. Коли був виданий ґебітскомісаром наказ про те, що 
16 листопада 1941 року всі жиди повинні зібратися з 
своїми речами на одній площі для «переїзду» в інше міс-
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це, ми зробили звечора так, що сотник С. Сиголенко 

«проговорився» перед головою жидівської громади, що 
цей «переїзд» означає. Він виразно підказував, щоб жи-
ди вночі тікали, поки ще є час. Голова громади, старша 
людина, подякувавши нам, сказав, що він про це повідо-
мить всіх своїх людей, але чи хто з них буде тікати — він 
сумнівається. По-перше, тому, що нема куди тікати, їх 
однак половлять і постріляють, а по-друге, коли Бог до-
пускає таку кару на Ізраїля за його гріхи, вони не мають 
права противитись Божій волі. 

З уваги на те, що українсько-жидівські відносини ще 
й далі залишаються натягнутими, незважаючи на зусил-

ля певних українських та жидівських груп чи поодиноких 
людей якось ці відносини унормувати, варто тут бодай в 
кількох словах кинути трохи світла на цю заплутану про-
блему України. 

Я вважаю, що жидівська проблема — це світова 
проблема, і як вона буде розв’язана в усьому світі з усіма 
націями, то буде вона розв’язана і в Україні. Зважаючи 
на те, що Україна століттями була об’єктом нападів, оку-
пації та гніту з боку інших держав, ніхто і ніде не може 
мати до України та українців будь-яких претенсій, що ми 

шовіністи чи агресори. Не можуть цього говорити й жи-
дівські провідники. Якщо в Україні під впливом роздму-
хуваного царським самодержавієм антисемітизму були 
випадки протижидівських виступів, то це не значить, що 
всі українці мають тотально відповідати за дії кількох 
одиниць, що допускалися актів антисемітизму. 

Так само українці, як і всі інші нації, не можуть ки-
дати тотального обвинувачення в сторону жидівської на-
ції, бо якщо є випадки жидівського втручання в життя ін-
ших націй, то знову ж таки за це не можна обвинувачу-

вати всіх жидів. Я вважаю, що в кожному народі є добрі і 
злі люди. Є вони серед нас, так само є вони серед жидів. 
І лише з такою міркою можна і треба підходити до питан-
ня унормування відносин між українцями та жидами. Та 
сама нація, що видала з себе Троцького, Кагановича, 
Ягоду чи Шварцбарда, дала також Марголіна, Красного 
та багатьох інших приятелів України. Отже, хто виступає 
з заявою, що всі жиди сякі і такі, чи всі українці сякі чи 
такі, той є ворог обох — і жидів, і українців, бо таким чи-
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ном українсько-жидівські взаємини ніколи не будуть 

внормовані. 
Ми знаємо, і це є історичний факт, що сучасну со-

вєтську імперію фінансували великі магнати жидівського 
роду, але в цей самий час серед жидівського суспільства 
є групи, які такої політики їх багачів не підтримують і за-
суджують. Навіть тепер (1974 р.), коли як жиди, так і 
українці вільного світу гостро відчувають потребу унор-
мування українсько-жидівських відносин, то сям то там 
чуємо, появляються провокативні книжки жидівських ав-
торів, які не перестають виливати помиї на все, що є 
українське, ставлячи українців у гірше становище, як на-

цистів, які спричинили і доконали погроми жидівського 
населення під час Другої світової війни. 

Українська Народня Республіка в часі визвольних 
змагань, йдучи назустріч жидівській меншині в Україні, 
може, як ні одна держава у світі, дозволила жидам свою 
автономію. В Уряді УНР були міністри жидівського роду. 
На українських грошах були написи жидівською мовою 
поруч з українською мовою. Голова держави Головний 
Отаман Симон Петлюра спеціяльними наказами поборю-
вав найменші прояви антисемітизму з боку українських 

вояків. Чого можна ще бажати від українців, які своєї 
держави не мають і за всяку антижидівську агітацію нім-
ців чи москалів відповідати не будуть. 

Якщо певним жидівським групам здається, що наше 
органічне бажання бути господарями на своїй власній зе-
млі входить в колізію з їх дивовижними плянами світово-
го панування, то ми мусимо категорично заявити, що від 
цих представників племени Ізраїля ми сподівалися і спо-
діваємося кращого розуміння і трактування нашої націо-
нальної проблеми. 

Відрадним явищем є, що й жиди сьогодні вже не та-
кі, якими вони були вчора. На підставі їх героїчної боро-
тьби за свою національну державу в Палестині вони зро-
билися державницькою нацією, яку український народ 
високо шанує, бо він сам провадить таку боротьбу вже 
понад 300 років. І треба думати, що, маючи гіркий досвід 
кривавої боротьби за свою державу, жиди також будуть 
спроможні зрозуміти і належно оцінити подібну боротьбу 
інших націй за свою національну незалежність, в тому 
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числі і нашу визвольну боротьбу за свою суверенну дер-

жаву. 

* * * 

Ліквідація Поліської Січі переводилася за точним 
пляном. Всі міліційно-осадні та рухомі курені насамперед 
поховали добру зброю, а всяку непотріб віддано новій 
міліції. Всіх людей розпущено по домах. Залишився тіль-
ки Олевський гарнізон з його трофейним магазином, в 
якому, крім брухту, не було нічого особливого. Вся ліпша 
зброя та воєнний матеріал, що міг бути ще використа-

ний, ввесь час таємно ховався в інших місцях. 
Видано накази, за якими козаків Олевського гарні-

зону підвищено до ранги старших козаків. Всіх старшин 
та підстаршин, які досі були чинні в лавах Поліської Січі 
УПА, автоматично підвищено та затверджено в ранґах на 
один ступінь вище. 

При цьому виринула проблема, як нагородити за 
всю досьогочасну службу мене, як командира цілої час-
тини та революційного і громадського діяча. Річ у тому, 
що я не мав жодного офіцерського звання, яке можна 

було б підвищити так, як це зроблено з іншими старши-
нами та підстаршинами. На пропозицію полковника 
П. Смородського у цій справі була скликана спеціяльна 
нарада Головної Команди з участю всіх старшин, що бу-
ли тоді в Олевську. На цій нараді по короткій дискусії 
полк. П. Смородський запропонував схвалити більш-
менш таку постанову (точного тексту не пам’ятаю): 

«З уваги на ліквідацію Поліської Січі УПА, спільна 
нарада Головної Команди та всіх старшин Олевського га-
рнізону Поліської Січі дня 15.11.1941 року в Олевську 

постановляє: 
1. В імені українського народу та його війська вине-

сти якнайсердечнішу подяку п. Отаману Тарасові Бульбі-
Боровцю за його жертвенну службу Батьківщині та за за-
слуги по організації українського війська, як ініціяторові 
та Головнокомандуючому Поліської Січі та цілої Українсь-
кої Повстанської Армії. 

2. В знак признання заслуг п. Отамана Тараса Буль-
би-Боровця, як довголітнього громадського та револю-
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ційного діяча, та за бойові пляни, його особисте керівни-

цтво великими партизанськими бойовими операціями 
проти численної московсько-комуністичної партизанки 
на всьому Поліссі від 22.6. до 15.11.1941 року, на під-
ставі законів революційного часу признати п. Отаманові 
Бульбі-Боровцю право на старшинське звання та ранґ 
генерал-отамана (генерал-хорунжого) повстанських 
військ України. 

3. Ця постанова являється пропозицією для затвер-
дження Голові Української Держави, коли на це дозво-
лять обставини. 

(Підписи) 

Олевськ, 15.11.1941» 

Поза тим було видано ще цілий ряд наказів. Все це 
було оформлено документами на друкованих формуля-
рах. Видано всім воякам посвідки про їх службу, послуж-
ні особисті анкети і т.п. Все це робилося так, як у реґу-
лярній армії — з усією точністю та педантичними форма-
льностями нашого Начальника штабу. 

Мимо такої плянової ліквідації цієї славної військової 
частини сам момент ліквідації останнього Олевського га-

рнізону був дуже драматичний. Для вояка краще вмерти, 
ніж кидати з своїх рук зброю під ноги ворога або «союз-
ника». Я ніяк не можу забути того трагічного моменту, 
коли цілий Олевський курінь був зібраний на площі в по-
вному виряді для останнього звіту та зачитання ліквіда-
ційного наказу. 

Звіт здавав мені в окруженні цілого штабу інспекцій-
ний старшина гарнізону, поручник Лев Ковальчук. Після 
перегляду цілого куреня, починаючи від прапора, знову 
була дана команда «струнко» та відчитано ліквідаційний 

наказ — з очей всього складу куреня бризнули сльози! 
Це були несподівані сльози гордого молодого ли-

царства, яке не плакало, коли йому фельдшери без нар-
козу ампутували руки або ноги в найпримітивніших сані-
тарних умовах. Але тепер, коли йому без жодного фізич-
ного болю ампутовано символ його вояцької чести — 
скромну стару рушницю, — на його очах появилися 
сльози, що повільно горохом котилися вниз по гарних 
молодих лицях. Їх ніхто не міг обтирати, бо цілий курінь 
стояв під зброєю на «почесть дай!». 
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Я був до того схвильований такою несподіваною ка-

ртиною, що не міг промовити ні слова. Забрав слово пол-
ковник Петро Смородський. Він усіх нас заспокоїв дуже 
змістовною промовою. Почав він свою промову з того, що 
в його житті це вже другий раз доля судила так, як тут, 
розставатися з тим, що святе для вояка, — зі своєю збро-
єю. Перший раз він віддав свою зброю полякам в 
1920 році, коли армія УНР закінчила свої трагічні визво-
льні змагання. Сьогодні він віддає свою зброю німцям, 
коли військо тієї ж самої УНР, що ним являється наша 
славна Січ, гідно і чесно виконало один етап свойого бо-
йового завдання. Полковник зробив порівняння, заявив-

ши, що сьогодні йому багато легше складати цю зброю 
на купу, бо це робиться на початку, а не в кінці війни, як 
це було в 1920 р. Цієї зброї так тоді, як і тепер, нам ніхто 
не давав, а ми здобули її виключно самі. Це символ і на-
явний доказ, що коли Україна знову видасть нам бойо-
вий наказ, то ми знаємо, де і як ту зброю знову здобува-
ти. Але все це ми мусимо робити мужньо та розважно, 
згідно з наказами і плянами національної влади та Голо-
вної Команди Військ України. 

Полковник П. Смородський витягає з кобури свого 

пістоля, цілує і кидає на землю. За його прикладом так 
само робить цілий курінь. 

Так, по-лицарському, пляново закінчила своє лега-
льне існування перша легендарна українська чисто на-
ціональна військова одиниця часів Другої світової війни 
16 листопада 1941 року. 

Всі люди роз’їхалися по домах. Для ліквідації справ 
Поліської Січі в Олевську залишився ще на кілька тижнів 
один старшина з десятьма підстаршинами та козаками, 
поручник Чортенків. 

Демобілізованих вояків, які роз’їздилися на всі сто-
рони, олевське населення прощало так само, як і вітало, 
але ця сердечність виявлялася цим разом не в захопле-
них оваціях, а в тихих сумних поглядах, наче після похо-
рону найдорожчої людини. Жінки та дівчата не могли 
стримувати сліз… Поліської Січі не стало. Вона пішла в 
ліс. Над Олевськом та над цілим Поліссям знову запану-
вала непевна атмосфера невідомого завтра, мов тяжка 
темна хмара. Це була атмосфера так званої Нової Европи 
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Гітлера. 

Поліська Січ УПА була своїм численним складом ма-
лою військовою частиною, озброєною дуже скромними 
засобами, але її політична концепція, маштаб дії та прак-
тичні військово-революційні успіхи мали і будуть мати 
велике військове, революційне і виховавче значення для 
нескореної України. 

Все це треба завдячувати тільки тому, що ця війсь-
кова одиниця дихала одним сильним геройським духом, 
мала зразкову дисципліну та чисто лицарську мораль. 
Вона діяла за глибоко продуманими плянами, як справж-
нє дитя нашої християнської волелюбної Батьківщини-

України. 
Це й була та грізна і невловна сила, яка буревійно 

потрясала багнисто-кам’янисті надри Поліської котлови-
ни поруч вибухів динаміту та дзвонів сталі в каменолом-
нях від Першої до Другої світової війни. Не вгаває вона 
там і сьогодні. Вона буде давати про себе знати доти, до-
ки волелюбна українська нація не осягне своєї суверен-
ности. Вона була продовжувачем традиції армії без дер-
жави в боротьбі проти всіх і всяких ворогів України. 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ 

РЕВОЛЮЦІЙНО-ПАРТИЗАНСЬКА 

БОРОТЬБА ПРОТИ ГІТЛЕРА (1942–1944) 

Розділ перший 

ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТОВІ ПРО СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ 

В 1942 РОЦІ 

Після офіційної ліквідації Поліської Січі УПА в Олев-
ську наш штаб поділився на дві частини. Одна частина 
людей роз’їхалася по домах, а друга відразу почала пра-
цювати над плянами зміни організаційної схеми армії та 
нової підпільно-бойової акції. Першим наказом нового 
штабу в грудні 1941 року знято з назви організації допи-
ску «Поліська Січ». Територіяльний принцип після втрати 

Олевська відпав. Організація почала виступати тільки під 
назвою «Українська Повстанська Армія». Армія перехо-
дить з територіяльно-осадної системи на рухомо-рейдую-
чу літаючими партизанськими загонами. 

Полковник П. Смородський, не почуваючи себе на 
силах до затяжної підпільної акції, попросив звільнення з 
активної служби. Перейшов у стан запасу і поїхав у своє 
господарство в Рафалівку на Сарненщині. Сотник В. Ра-
євський, сотник С. Сиголенко, поручник Лев Ковальчук, 
хорунжий Граб Володик та інші наші люди отримали на-

каз вступити на службу в німецько-українську поліцію та 
в інші німецькі уряди та установи в Рівному та інших міс-
тах і виконувати там довірені завдання нашого штабу. У 
Києві залишився далі зв’язковим штабу УПА сотник Ана-
толь Кабайда, працюючи в штабі поліції. Він отримав за-
вдання здобути довір’я німців як перекладач і триматися 
в Києві якнайдовше. Всі зв’язкові по інших містах отри-
мали таке саме завдання. 

Новий штаб УПА був приміщений в одній лісничівці в 
Людвипільському районі. Сотник Н. став «надлісничим» 
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та тимчасово керуючим справами штабу. Видавши на 

скору руку всі директиви на три місяці, я сам в половині 
грудня 1941 року виїхав на фальшиві документи до 
полк. Ів. Литвиненка, який проживав біля Крем’янця, а 
потім до Варшави, щоб здати звіт Президентові А. Ліви-
цькому та особисто отримати нові накази і директиви 
Уряду. В останніх днях грудня я вже був у Варшаві. Як-
раз тоді на мою пропозицію прибув туди із своїм звітом 
сотник Малинівський з Києва, який був там спеціяльним 
спостерігачем від Президента. 

В помешканні інж. Якова Винника 2 січня 1942 року 
була влаштована таємна зустріч з Президентом. У цій на-

раді брали участь також полк. Садовський, полк. Чобота-
рів, полк. Валійський і сотник Шевченко. Я доповідав 
першим, а потім сотник Малинівський. 

Моя доповідь була звітом про нашу досьогочасну 
військову роботу, а сотник Малинівський доповідав про 
нову політичну ситуацію в Україні під окупацією нового 
«визволителя» Гітлера. Наші доповіді доповнювали одна 
одну та давали повний образ ситуації. 

Ця ситуація була більш-менш така: 
1. Абсолютне політичне заперечення української на-

ції та її волі до самостійности з боку німецького уряду. 
2. Найжорстокіша окупація та безоглядний варвар-

ський грабунок всієї економіки України. Заведена боль-
шевиками колхозна та совхозна система значно полег-
шувала німцям здійснювати цей грабунок. Тепер все це 
майно автоматично зробилося «воєнним здобутком» Гіт-
лера. По містах шаліє голод. Німці навмисне стримують 
постачання, щоб примусити населення їхати на рабську 
працю в Німеччину. 

3. Пляновий грабунок всіх скарбів національної ку-

льтури. Все, чого не встигли вивезти або знищити кому-
ністи, почали грабувати та вивозити німці. 

4. Ліквідація та заборона вищої освіти в Україні. По-
головний погром професури та всієї інтелігенції. Дозво-
лялося лише середнє фахове шкільництво. (До речі, піз-
ніше його також заборонили, дозволяючи лише початко-
ву школу). Це тому, що «рабам не потрібна освіта», їх ді-
ло — тільки «чорна робота». 

5. Погром всієї нововідродженої української преси. 
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Перетворення всіх пресових органів з трибуни українсь-

кої нації на випари пропаганди Геббельса українською 
мовою, де явно зневажаються всі українські національні 
традиції. Заборона писати у тій «пресі» про українську 
націю, її культуру, історію, а особливо згадувати про 
українську державу. Преса тільки те й робила, що вихва-
ляла Гітлера, «юберменшівську» німецьку расу, супроти 
якої всі інші нації — це тільки «унтерменшівські» раби. 

6. Почалися масові облави на людей по вулицях, 
домах, церквах та базарах. Цілі ешелони української мо-
лоді день і ніч їдуть з України в Німеччину на каторжні 
роботи. Багато юнаків та дівчат, побачивши, які умови 

праці, життя та трактування «остарбайтерів» по таборах 
за дротами, пробують тікати з Німеччини. Їх всюди по 
дорозі ловлять спеціяльні бриґади поліції та масово роз-
стрілюють або вішають на прилюдних площах, щоб за-
страшувати інших. 

7. У цей самий час агенти НКВД, російська білогвар-
дійщина з еміграції та місцеві Volksdeutsch-і, що всюди 
займають ключові посади в німецькій цивільній адмініст-
рації, починаючи від Ostministerium, Reichskomissara-а, 
Gebietskomissar-а та Gebietslandwirt-ів аж до останнього 

перекладача по всіх урядах та установах, доводять на-
род до такого розпачу, який у свій час викликав наказ 
Сталіна про «голу землю». 

8. Картину пекла доповнювала ще й внутрішня пар-
тійна міжусобиця націоналістів, що далі розгорталася аж 
до братовбивства включно. Бандерівці почали активний 
терор проти всіх інших угруповань. 

Заслухавши наші доповіді, Президент був дуже вра-
жений таким жахливим станом в Україні. Просив доклад-
ніших даних про ту чи іншу проблему, уважно нас вислу-

ховував і приймав усе до уваги. 
На закінчення своєї доповіді я підкреслив потребу 

негайно піднімати збройну боротьбу цілої України проти 
божевільного деспота Гітлера. Сотник Малинівський до-
водив фактами наявність гострих антинімецьких настроїв 
в Києві, Дніпропетровську, Винниці, Житомирі та по всій 
Україні, де заводиться цивільна адміністрація Reichskomi-
ssara-а та румунів на території Одеси та так званої «Тра-
нсністрії». 
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Після наших доповідей розгорнулася ділова диску-

сія. Думки були поділені — дехто підтримував мою про-
позицію, а дехто був проти неї. Становище України було 
катастрофічне. І мовчати новому окупантові не можна, і 
піднімати зараз народ на загальне повстання також не 
можна. Треба трохи зачекати. Бо це було б даремне про-
ливання своєї крови і завчасна та велика допомога боль-
шевикам. Не дивлячись на терор, нам треба ще деякий 
час сприяти німцям, доки фронт не перейде на російську 
територію. 

Президент мовчав. Курив цигарку за цигаркою і 
щось собі нотував. Дискусія затяглася ще на кілька го-

дин, але без жодних наслідків. Треба було розходитись, 
бо наближалася поліційна година. Наприкінці взяв слово 
Президент. Він зробив підсумок всіх подій і заявив, що 
не дасть ніякої згоди, ні наказу починати повстання в 
Україні. 

На цьому нараду закінчено. Я лишився ночувати у 
пані Винник. Я був дуже невдоволений з наради і цілу 
ніч не спав. Невже це можливо, щоб нас били і топтали, 
а ми, наче гнила колода, мовчали? Невже всі наші досьо-
гочасні воєнно-революційні заходи були даремні?.. 

На другий день вранці мене викликали в якусь сліпу 
вуличку. В кімнаті дуже скромного помешкання серед 
бомбових розвалин сидів сам-один Президент. Я мало не 
охнув. 

— Дорогий мій сину Тарасе! Не дивуйся тому, що 
було вчора. Секрет не завжди зберігається при чотирьох 
очах, а що ж говорити про вісім осіб? Вчора була одна 
сторона медалі, тут — друга. Я повністю схвалюю ваш 
плян і благословляю вас на святе діло. Як тільки Гітлер 
дійде до Волги, починайте його бити, але не шляхом за-

гального повстання, а окремими летючими бригадами. 
Одначе це, сину, абсолютна тайна. Я вчора не міг налю-
буватися вашим бойовим запалом, що випливає з гарячої 
любови до Батьківщини. Але самого запалу мало. Потріб-
ний ще холодний розум, політична калькуляція і доціль-
ність тієї чи іншої дії. Дійте за директивами полк. Ів. Лит-
виненка. Він вам буде в усьому дораджувати. Хай вас 
всіх, дорогі наші герої-соколи, Господь Бог збереже та 
провадить до повної перемоги над всіма ворогами Украї-
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ни. Ваш лицарсько-патріотичний чин дасть нашій нещас-

ній батьківщині повну свободу. 
Я стояв наче вкопаний на струнко перед своїм Го-

ловним Отаманом. Стопудовий камінь звалився з моєї ду-
ші. В цьому скромному, виснаженому голодом старцеві я 
щойно тепер побачив та відчув дух далекозорої політики 
та реальної стратегії. Вчора була каламутна дипломатія, 
а сьогодні — політика чистої води. 

Дивлячись на таку печальну постать законного су-
верена своєї нації на розвалинах чужого міста, далеко 
від рідної землі, в моїй уяві промайнули образи та сцени 
всієї нашої історії. Починаючи від «богом помазаних» Пе-

трів та Катерин аж до тоталітарних диктаторів Сталіна та 
Гітлера з їх вішателями такої слави, як Меншіков, Пости-
шев та Кох. Ця історія завжди однакова — вогонь і кров… 
І починаючи від Орлика, Петлюри аж до Андрія Лівиць-
кого, не зважаючи на тяжкі обставини емігрантського 
життя, все ж таки українська державнотворча думка і дія 
не вмира, не гине. 

Ось і тепер законний суверен України примушений 
вирішувати такі важливі державні справи серед чужих 
розвалин в абсолютній конспірації. Така вже доля пере-

можених. Така справедливість сучасної цивілізації з її 
ідеями, світоглядами, законами, лігами, хартіями та всіма 
гарантіями. 

З Варшави я виїхав до Холма, де дав директиву сво-
їй фірмі мистецько-церковних репродукцій вислати ввесь 
запас наших церковних образів до Рівного, а сам поїхав 
прямо в «ліс». 

Я почував себе знову щасливим, бо мав дозвіл на 
нову величну ціль: доказати всемогутньо-бундючному Гі-
тлерові, що він Україну може дуже легко відвоювати від 

такої ж «всемогутньої» московської імперії, але від укра-
їнської нації він її не відвоює ніколи. 

По дорозі з Варшави в Україну я довго думав про всі 
справи. Особливо мені з голови не виходили різні мірку-
вання про нашого Президента. Його скромна і велична 
постать не зникала з моєї уяви. Ця людина робила дуже 
багато тактичних помилок. За всі ці помилки ми його не 
любили. Ми всі вважали, що він зробив особливо велику 
помилку тим, що перед війною не виїхав на невтральну 
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територію, бодай до Швайцарії. Одначе останні події пе-

реконали мене, що якби в часі війни його не було з на-
ми, то це була б ще більша його помилка. Без такого да-
лекозорого, досвідченого політичного провідника ми самі 
напевно допустили б дуже багато катастрофічних поми-
лок. Він нас стримував і давав обдумані директиви. 

З таких причин я за слабі сторони, а часом навіть за 
перебільшену «дипломатичність» Президента А. Лівиць-
кого далі не любив. Але його політичну далекозорість та 
патріотичну самовідданість я глибоко шанував. Кожне 
його слово для мене було наказом. Поговорити по-діло-
вому з Андрієм Лівицьким протягом двох годин — зна-

чить, отримати директиву на цілий рік революційної акції 
далеко від нього, в найтяжчих умовах. Серед всіх наших 
старих діячів він був наймолодший духом революціонер. 

Не тікаючи далеко від України, наш Президент мав 
змогу жити одним духом з цілою поневоленою нацією. У 
цьому й криється та його колосальна заслуга перед Ба-
тьківщиною, перед якою бліднуть всі його помилки. По-
милок не робить лише той, хто нічого не робить. З розва-
лин Варшави Андрій Лівицький у великій мірі керував 
буревійними подіями в Україні протягом всієї Другої сві-

тової війни, хоч не всі політичні партії виконували його 
директиви. Потім вони самі побачили свої помилки. 

Розділ другий 

ЛІСОВЕ ЦАРСТВО 

По дорозі з Варшави я знову заїхав до полк. Ів. Ли-
твиненка. З’ясував йому всі справи. Ми з ним цілий тиж-

день обдумували плян і нову тактику нашої дії. За цей 
час ми намітили в загальних рисах новий плян боротьби 
з новим «визволителем». В другій половині січня 
1942 року я через Рівне повернувся до «лісу». 

Передусім у нас стояло відкритим питання нового 
начальника штабу. Сам полк. Ів. Литвиненко душею аж 
рвався до «лісу», але на перешкоді стояла його недуга: 
гострий ревматизм та пухлина ніг. Це були наслідки Пер-
шої світової війни та зимових походів Армії УНР, де Іван 
Данилович командував кавалерійським полком ім. Богда-
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на Хмельницького. Ми договорилися, що він буде тільки 

нашим головним дорадником. Практичного начальника 
штабу треба було шукати. Тепер для нас це не була вже 
така тяжка проблема, як у перших днях народження на-
шої нової армії. Ми вже мали досить великий вибір. Бага-
то старшин в міжчасі віднайшлося. Облік все зростав і 
зростав. 

З уваги на те, що нова організаційна структура на-
шої армії передбачувала дію виключно малих, дуже рух-
ливих бойових одиниць, а не великих неповоротких з’єд-
нань, ми плянували набирати вояцтво та командний 
склад із здорових, молодих та не зв’язаних родиною чи 

маєтком людей. Серед старшої генерації таких людей бу-
ло небагато. Вони могли тільки служити нам радою з 
свого воєнного досвіду, читати лекції на наших підпіль-
них курсах та школах і т.п. Тому ввесь тягар практично-
го керівництва та командування армією довелося пере-
кладати на наш молодий актив. 

Перебираючи картотечну своїх молодих товаришів 
по зброї, я остаточно зупинився на особі поручника Лео-
ніда Щербатюка («Зубатого»). Хоч він і не мав вищої вій-
ськової освіти, але це був вроджений революціонер та 

партизанський командир широкого маштабу. Це особли-
во виявлялося з його підпільної діяльности в Києві від 
початку німецько-совєтської війни, коли він діяв під фір-
мою Червоного Хреста. 

Леонід Щербатюк, син полковника Армії УНР, мав у 
своїй крові все те, що характеризує доброго вояка і пал-
кого патріота. Народився він в Києві, по професії інже-
нер-економіст, старшина резерви польської армії. Висо-
коінтелігентна і бездоганно чесна людина. Крім українсь-
кої мови він добре володів російською, польською, німе-

цькою, англійською та французькою мовами. Перед вій-
ною працював як представник одної Бориславської наф-
тової фірми в Англії. Повернувся до Західньої України пе-
ред самим вибухом війни в 1939 році тільки для того, 
щоб у часі воєнної завірюхи не лишитися поза межами 
рідної землі. Горів бажанням активно воювати за визво-
лення України від загарбників. Політично розвинений, 
демократ, далекозорий прогностик, блискавичний так-
тик, ощадний і скромний господарник. Відважний та хо-
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робрий боєць, вирозумілий начальник та вірний товариш 

вояка. За «Зубатого» всі наші люди були готові кожної 
хвилини наложити головою. 

У березні 1942 року я повідомив полковника Ів. Ли-
твиненка, що від 1.3.1942 року начальником штабу УПА 
призначений поручник Л. Щербатюк-Зубатий та що у 
зв’язку з таким високим становищем наказом по УПА йо-
му признано отамана. 

З прибуттям отамана Зубатого з Києва ми приступи-
ли до практичної роботи над новим оперативним пляном 
УПА по лінії директив Президента А. Лівицького та над 
нашою тактикою, наміченою з полковником Ів. Литвине-

нком. З великою допомогою у цій справі нам прийшли: 
генерал В. Садовський, генерал Білецький, полк. 
Ів. Трейко, полк. Совенко, полк. П. Смородський, полк. 
Новицький, сотник В. Раєвський, сотник С. Сиголенко, 
поручник Лев Ковальчук та багато інших місцевих стар-
шин. Крім того, консультантами по партизанській тактиці 
були: полк. А. Доллуд та полк. Войнаровський-Гальчев-
ський, які тоді перебували поза Україною, але радо слу-
жили нам практичними порадами. 

Однак я сказав би, що головним нашим дорадником 

та учителем було саме життя. Воно кожного дня ставило 
до нас все нові вимоги, для задоволення яких треба було 
на місці видумувати нові способи і методи. Життя майже 
щодня ставило нас в безвихідне становище, і воно, те 
життя, вчило нас виходити з найкритичніших ситуацій. 
Щось існує в природі над людиною, особливо на війні, 
що керує її долею незалежно від її теоретичних знань та 
практичного досвіду. У практиці партизанської війни ду-
же мало доводиться застосовувати теоретичні знання та 
устійнені форми та методи боротьби. Там щодня прихо-

дять такі нові моменти, яких не передбачує жодна наука 
про війну, жодний статут. 

Штаб був перенесений з Людвипільського району до 
одної лісничівки в Корецькому районі, яка знаходилася в 
густому сосновому молодняку на сухій височині заледве 
5 км від автодороги Київ-Рівне. А для ворогів була пуще-
на поголоска, що штаб Бульби — десь аж в Пінських бо-
лотах. Надлісничий, інж. С. був членом нашої організації. 
Він побудував за нашим пляном у своїй лісничівці кілька 
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таємних просторих льохів та поробив подвійні стіни в ве-

ликих кімнатах лісничівки. Таким чином повстали ідеаль-
но замасковані, просторі і сухі приміщення на штабну 
канцелярію на горі та для друкарні в льоху. По лісі кру-
гом ходили та їздили на конях «гайові», тобто наші вар-
тові вояки та зв’язкові штабу. Штаб свідомо був приміще-
ний над самим головним автошляхом, з огляду на потре-
бу швидкого контакту з головними пунктами країни, осо-
бливо з Рівним та Києвом. Крім того, якраз там, на очах 
сотень і тисяч всяких людей, було найбезпечніше. 

Сам головний штаб був поки що невеликий — зале-
две десять людей. Інші співробітники штабу мешкали де-

інде і виконували свої завдання в себе вдома. В штабі ми 
самі були і штабовими працівниками, і самі обслуговува-
ли одну малу друкарську «американку», яка мала задо-
вольняти лише наші внутрішні друкарські організаційні 
потреби. Для ширшої пропаганди запляновано влаштува-
ти в кількох пунктах більші поліграфічні бази, що й було 
згодом зроблено. 

Роботу нашого штабу у чималій мірі відтяжував той 
факт, що ми не мали потреби ні щоденно, ні навіть щомі-
сячно подавати докладні звіти до нашого головного ко-

мандування, якого, на жаль, у нас не було. Ми робили 
всякі зведення тільки для себе, а замість головного ко-
мандування я періодично звітував Президентові А. Ліви-
цькому про важливіші справи. Всі дані та детальні мате-
ріяли лишалися в архіві штабу, що переховувався в зо-
всім іншому місці. 

Головний пункт зв’язку був приміщений в самому 
містечку Корець. У цій місцевості була розташована ціла 
підземна система місцевих команд та зв’язкових пунктів 
за принципом адміністративного поділу країни. «Польова 

пошта» була організована так, що в будь-якому місці від-
давався на зв’язковий пункт запечатаний пакетик з від-
повідним знаком, і він «кулею» мандрував на конях або 
веломашинах від села до села, від району до району й з 
области в область та найдальше на другий або на третій 
день доходив до Корця, а ввечері до штабу Головної Ко-
манди — і навпаки. З дальших областей, особливо коли 
йшлося про важливі донесення, запити чи накази, зв’я-
зок здійснювався окремими спецкур’єрами на автомобі-
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лях чи потягах. У цьому велику ролю відогравали наші 

незабутні товариші по зброї — жінки та дівчата. 
Молодий радіотехнік «Іскра», користаючись з пере-

хованих деталів цілого совєтського «радіовузла» та ра-
діоустаткування з совєтських танків, змонтував досить 
солідну радіостанцію для передач та відбору на ключ. 
Акумулятори набивалися в одному млині. Сама висильня 
була устаткована на великій автомашині, щоб не працю-
вати ввесь час на тому самому місці. Одначе через брак 
всяких запасних частин радіозв’язок був досить утрудне-
ний, і тому ми його вживали лише для особливо важли-
вих справ директивно-наказового характеру на дальші 

віддалі. 
Таким чином, поруч гітлерівських «Amt»-ів (уста-

нов), окупаційних та поліційних збройних сил на поверх-
ні в Україні почала діяти паралельна система другої під-
земної суверенно-української влади, що її народ охрес-
тив «Лісовим царством». Подібну систему дії та зв’язків 
згодом мали інші підпільні українські організації. 

З кінцем березня 1942 року наш новий оперативний 
плян та всі внутрішні організаційні правильники та дис-
циплінарні приписи були готові. Опрацьовувані окреми-

ми людьми всякі деталі пляну були звезені до штабу і 
зведені в одну цілість. 

«Лісове царство» та його армія були готові до нової 
воєнно-революційної акції проти нового «визволителя», 
який хотів посадити своїх націонал-соціялістичних дар-
моїдів на шиї українського люду. Все і всюди було готово 
і чекало лише наказу Головної Команди. Ця боротьба має 
вестися цілком новими методами, не так, як це було учо-
ра. Вже нема осадно-територіяльних наших військових 
гарнізонів з українською цивільною адміністрацією та по-

ліцією, а на їх місці мають бути тільки літаючі бригади. 
Вся територія та ціла влада — в руках ворога. Нема і не 
може бути загального повстання, але мусить розгорітись 
невелика, проте сильна партизанська боротьба. Для то-
го, щоб цю боротьбу успішно вести, треба її добре приго-
тувати. Боротьба має вестися в двох напрямках: 

— в політично-пропагандистському та 
— у воєнному. 
По цих двох лініях протягом цілої весни 1942 р. ки-
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піла жвава підготовча робота в глибокому підземеллі ши-

рокого «Лісового царства». 
В багатьох районах відкривається по кілька вишкі-

льних пунктів. Там відбувається курсове навчання з різ-
них предметів для завтрішніх бойових командирів, рядо-
вих вояків, розвідувальників, контррозвідувальників та 
політичних пропагандистів. Ніхто не знає, де вони. Їх ні-
хто не бачить. Зате вони все кругом чують, бачать і зна-
ють кожний крок ворога. У цьому й полягає їх перевага 
над найсильнішим противником. 

Пропаганда «Лісового царства», що без жодної цен-
зури гостро критикує безглузду й варварську політику 

нового окупанта та пропагує ідеали національної сувере-
нности України та соціяльного проґресу, шириться по 
всій Україні. 

Система підпільної мережі зв’язків УПА пляномірно 
поширюється з Полісся майже на цілу Україну. Село за 
селом, район за районом, область за областю обсаджую-
ться як не територіяльними командами УПА, то представ-
никами нашого штабу. Їх завдання: 

— звітувати постійно до штабу про всі події даної те-
риторії (розвідка); 

— ширити в народніх масах нашу пропаганду; 
— виконувати службу зв’язку. 
Так творилася ціла підземна армія. Тереном її полі-

тично-революційної діяльности була вся територія Украї-
ни, головною базою — Поліська область, а оперативно-
бойовим полем дії партизанських груп — лісисті області 
України та Білорусі. 

Згідно з новим пляном боротьба ділиться на дві фа-
зи і має два основних завдання: 

— удар по цивільній адміністрації Гітлера, як акт по-

літичного спротиву новому окупантові України і 
— удар по всій системі постачання східньому німе-

цькому фронту, як військово-стратегічний акт України 
проти німецького загарбництва на Сході Европи. 

Для обох цих фаз визначено свій час і окремі мето-
ди та засоби боротьби. 
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Розділ третій 

НОВІ ЗАСАДИ УПА 

Реорганізація УПА вимагала також зовсім нових ос-
новних засад для цілого руху. Треба було переробляти 
всі статути та видати зовсім нові правильники. Ця важли-
ва робота була зроблена своєчасно. Основою всіх цих 
заходів послужив так званий Закон Українського Парти-
зана. Подаю в цілості його зміст: 

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОГО ПАРТИЗАНА 

Український партизан не є «бандитом», як його на-
зивають вороги. Це лицар і чесний вояк, який жертвує 
своє життя за свій поневолений народ. Наша підземна 
армія — це єдино можлива форма збройної боротьби 
України за свою свободу. 

Український партизан не провадить боротьби із-за 
бажання анархії або жадоби наживи, а для святих націо-
нальних ідей та високих політичних цілей. 

Український партизан вважає за вершину вершин 
своїх політичних цілей свою власну суверенну державу. 

Український партизан буде всіма силами та засоба-
ми боротися з кожним окупантом України так довго, за-
кіль не виборе своєї абсолютно ні від кого незалежної 
держави — Самостійної України. 

Український партизан не має ні від кого жодної до-
помоги. Все постачання український партизан поповнює 
сам — тільки коштом ворога. 

Український партизан не має права насильної рекві-
зиції будь-якого майна від цивільного населення без рів-
но-вартісної заплати. 

Український партизан не знає, що таке страх, зрада 
таємниці, п’янство, розпуста та всякий інший вчинок, що 
соромив би його самого, його армію, його рід, його націю 
та ім’я його Славних Предків-Лицарів. 

Український партизан ніде не має права дати ані од-
ного пострілу без наказу командира. 

Український партизан — це не примусово мобілізо-
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ваний, а добровільний вояк України, її кращий син. 

Український партизан як вояк в іррегулярних умо-
вах підлягає на свободі ще більшій абсолютній моральній 
та фізичній дисципліні, ніж регулярний вояк за мурами 
казарм. 

Український партизан є революціонером, вояком та 
політичним діячем своєї Батьківщини — в одній особі. 

Український партизан ніколи не допустить, щоб в 
рядах його славної підземної армії поширювалось, хоч би 
й у найменшій мірі, погане і несумлінне виконання своїх 
обов’язків. 

Український партизан — це найпочесніше звання в 

Україні. 
Український партизан — це вояк, якого Українська 

Народня Республіка нагородить найдостойнішими зван-
нями та повністю забезпечить майбутнє його родини як 
одного з Перших Героїв України. 

На таких основних засадах виховувала УПА новий 
тип свого партизана. Кожний партизан був зобов’язаний 
політичним відділом вивчити цей свій закон напам’ять та 
всюди діяти лише згідно з пунктами цього закону. За 

найменші відхилення спочатку застосовувалось тільки 
моральну кару у формі різних дисциплінарних заходів, а 
потім доводилось застосовувати і фізичну кару. Правопо-
рядок в лавах УПА утримувався все ж таки, головним чи-
ном, моральною дисципліною; фізична дисципліна поде-
куди була слабою. Це випливало з особливих умов ірре-
гулярного війська — без казарм та арештів, де вояк кож-
ної хвилини може вбити командира та сховатися. 

В ділянці нашої бойової оперативної тактики так са-
мо введено великі зміни. Досі ми оперували за територія-

льним принципом з прив’язанням партизанських з’єднань 
до певної території. Тепер цей принцип зовсім скасовано. 
У березні 1942 року наш штаб опрацював нові засади 
партизанської тактики за приблизно такою схемою: 

НОВА ПАРТИЗАНСЬКА ТАКТИКА УПА 

До моменту можливости повної контролі будь-якої 
території УПА провадить свою збройну боротьбу не вели-
кими повстанськими з’єднаннями, а тільки малими не-
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вловними партизанськими групами. 

Основою основ нашої партизанської тактики є заса-
да — «з-під землі та під землю». Де нема на це змоги — 
не вести жодних операцій. 

Повстансько-партизанське військо повинне діяти 
всюди, але так, щоб ворог ніколи не мав змоги виявити 
та несподівано або обложно знищити. 

Найменший партизанський відділ не має права роз-
починати будь-яку бойову операцію без наказу його ви-
щого командування. 

Підставою всякого успіху партизанського війська є 
його постійна рухливість. Найменший партизанський від-

діл не має права затримуватися на одному місці довше 
одного дня. 

Абсолютно забороняється командирам партизансь-
ких груп допустити хоч би до найменших боїв, накине-
них нам ворогом. Всі наші бойові операції нав’язуються 
ворогові з нашої ініціативи, і то тільки тоді та тільки там, 
де і коли ворог їх найменше сподівається. 

Всі бойові операції партизанських груп переводити 
тільки вночі. Ворог ніколи не має права знати нашої чи-
сельної сили та бачити наше озброєння. Симулювати різ-

ну зброю всіма засобами. 
Паніка серед ворога — наш стовідсотковий успіх. 
Без повної та всесторонньої розвідки про ситуацію 

ворога — ані кроку вперед. 
Без сильної контррозвідки в своєму нутрі — кожну 

військову одиницю чекає смерть. 

Для вишколу кадрів нашої розвідки та контррозвід-
ки була видана спеціяльна інструкція у формі 

ЗАПОВІДІ УКРАЇНСЬКОГО РОЗВІДУВАЧА І 
КОНТРРОЗВІДУВАЧА 

1. Пам’ятай, що розвідка та контррозвідка — це ос-
нова основ твоєї рідної землі та цілої нації. Кожна наймо-
гутніша армія стоїть не тільки на своїй численності та ма-
теріяльному потенціялі, але й на добрій роботі своєї роз-
відки та контррозвідки. 

2. Пам’ятай, що розвідувач та контррозвідувач — це 
найпочесніше звання та найвідповідальніше завдання в 
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армії та державі. Коли тебе призначено бути розвідува-

чем або контррозвідувачем, то це доказ найбільшого до-
вір’я та пошани твого командування до тебе. 

3. Пам’ятай, що де ти не опинився б — ти є найбіль-
ше довіреним сином своєї нації, її армії та держави. Доля 
всіх твоїх товаришів та цілої нації лежить у твоїх руках. 
Твоя зрада — їх смерть і загибель цілої нації; твоя вір-
ність — їх перемога і твоє щастя і слава. 

4. Пам’ятай, що ти всюди зданий виключно на свої 
власні сили. Вирішуй всі справи якнайшвидше, але холо-
днокровно і з розвагою всіх можливих ситуацій. Від пра-
вдивости або неправдивости твого найменшого донесен-

ня залежить доля багатьох тисяч твоїх товаришів по 
зброї та безпека цілої нації. Звітуй не те, що хотів би ма-
ти, а тільки те, що бачиш і чуєш. 

5. Пам’ятай, що в твоїй найвідповідальнішій службі 
Батьківщині ти є маленька частина великої всенаціональ-
ної цілости, без якої та цілість не може існувати. Розвіду-
вач і контррозвідувач — це безіменні герої нації. У часі 
твоєї служби зникає твоя особиста гідність та гордість, бо 
все підпорядковується та жертвується для добра цілої 
нації. 

6. Пам’ятай, що ти всюди мусиш все чути та бачити, 
а від тебе та про твою роботу ніхто і ніде не має права 
нічого знати. Думай одне, говори друге, а роби третє. 

7. Пам’ятай, що ворог не спить, бо його машина по-
стійно діє проти тебе і твоєї нації. У кожній людині вба-
чай ворожого агента. Викликай у всіх людей довір’я до 
себе, а сам абсолютно нікому не довіряй. Найгрубша сті-
на та найгустіший ліс мають вуха. Назовні показуй повне 
довір’я, а внутрі будь обережним. Найменша твоя необе-
режність може бути причиною великої катастрофи твоєї 

армії та цілої нації. 
8. Пам’ятай, що ворог ніколи нікого не милує. Всі 

його обіцянки є тільки на те, щоб через твою зраду лікві-
дувати цілу твою армію та поневолити націю. У випадку 
нещастя — май мужність радше знищити ворога або вме-
рти смертю героя, ніж купувати продовження свого жит-
тя ганебною зрадою та кров’ю сотень тисяч своїх рідних 
братів. Вся сила нації, взятої разом, лежить в силі духа 
кожної її одиниці, діючої окремо. Національні герої не 
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вмирають, а живуть вічно в пантеоні святих кожної нації. 

9. Пам’ятай, що Батьківщина дбає та вічно буде дба-
ти про тебе і твою родину. Ти не є самітний. За тобою 
стоїть ціла нація. Захищай всіма силами твою батьківщи-
ну, а вона буде захищати тебе цілим її потенціялом. Будь 
вірним аж до смерти своїм командирам та товаришам. 
Вони тобі довіряють та кожної хвилини готові жертвувати 
своє життя. Тільки через глибоку віру кожної одиниці в 
свій загал та через віру загалу в одиницю — вся нація та 
її армія, взяті разом, осягнуть повну перемогу. 

Програма чисто фахового вишколу по всіх предме-

тах була опрацьована окремо кваліфікованими силами. 
Ці заповіді були тільки ідейно-моральною базою вишколу 
і служби спеціяльного призначення. 

В питанні нашого відношення до ворогів була вида-
на наступна інструкція, якої суворо дотримувалась вся 
армія: 

ЯК ТРАКТУВАТИ ВОРОГІВ 

УПА не є громадою засліплених месників, а націона-
льною армією України, яку зобов’язують всі закони ли-
царства. Найменші порушення цих загальнолюдських за-
конів найсуворіше караються. 

Головними нашими ворогами являються не мобілізо-
вані вояки регулярних армій Німеччини та Росії, а нацис-
тська та комуністична партії і їх злочинна служба безпе-
ки та партійні війська НКВД та есесівці. 

Взяті в полон вояки регулярних армій мусять бути 
трактовані по-лицарськи, роззброєні, нагодовані та від-
проваджені поза район наших операцій і там звільнені. 
Натомість всі полонені ґестапівці та чекісти мусять бути 
на місці негайно розстріляні, без жодних тортур. 

Наша партизансько-повстанська армія не має місця 
та змоги затримувати полонених ворогів. Жандармерія 
кожного найменшого партизанського відділу зобов’язана 
якнайскорше перевести допити полонених, впорядкува-
ти захоплені документи та навести з ними лад згідно з 
параграфом третім цієї інструкції. 

Всю відповідальність за точне дотримування цієї ін-
струкції несуть начальники жандармерії, що безпосеред-
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ньо відповідають перед командирами партизанських від-

ділів. 

Таким чином, всі нові основні засади та реорганіза-
ція армії були закінчені у квітні 1942 р. По лісах далі 
проходив пляновий вишкіл кадрів. Проведено часткову 
мобілізацію людей, які були звільнені в листопаді 1941 р. 
Почалося формування зовсім нових бойових одиниць, що 
не були більші за нормальну військову сотню. Для них 
призначено терен рейдуючої діяльности та об’єкти, про-
ти яких вони мають діяти в засягу операцій першої фази, 
тобто проти цивільної адміністрації Коха. 

Розділ четвертий 

МАСОВИЙ ТЕРОР ҐЕСТАПО В УКРАЇНІ 

По всіх областях України, що в міру просування ні-
мецьких армій на схід переходили під німецьку цивільну 
адміністрацію, починаючи від весни 1942 року, загальне 
становище зробилося нестерпним. Німці всюди запрова-
дили свій суворий контроль та раціоналізацію всіх еконо-
мічних ресурсів цілої країни. Харчові раціони видавалися 
«тільки для німців». Все місцеве населення одержувало 
голодову пайку, хоч ці пайки часто не доходили до вели-
ких міст України. Спочатку наше міське населення дума-
ло, що на роботах в Німеччині можна буде врятуватися 
від голодової смерти. Тим часом протягом осени 1941 р. 
та зими 1941/42 років тисячі молодих людей перекона-
лися, що німці трактують Ostarbeiter-ів у Німеччині гірше 
худоби, їх там так само морять голодом, тисячами зами-

кають за колючим дротом в таборах, примушують пра-
цювати на каторжних роботах по 12–14 родин денно. Ні-
мецькі наглядачі б’ють людей дубиною, мов середньовіч-
них рабів. 

У колишніх совєтських областях німецькі «Land-
wirt»-и — аграрні керівники — почали заганяти селян 
силою назад в колхози, які з вибухом війни були розтяг-
нуті народом дотла. У тих областях, де ще не було кол-
хозів, німці понакладали на селян такі високі податки і 
натуропоставки, що зруйновані війною господарства не 
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мали змоги їх виконувати. Все населення України весною 

1942 року під впливом антинімецької пропаганди україн-
ських організацій руху спротиву почало ставити німцям 
спонтанний спротив. Головною причиною цього загаль-
ного руху спротиву були такі фактори: 

1. Змінений курс політики німецького уряду у відно-
шенні до всіх націй, поневолених московсько-комуніс-
тичним імперіялізмом. До вибуху війни німецька пропа-
ганда горлала про принцип самовизначення всіх націй у 
своїх суверенних державах. Коли ж ті нації в часі війни 
опинилися під німецькою окупацією, німецький уряд цей 
принцип автоматично відкинув. Замість суверенних дер-

жав появився колоніяльний німецький Ostgebiet — східні 
території, — в якому всі нації стали рабами нацизму. Це 
була в засаді фальшива політична концепція, яка авто-
матично витворила політичну ворожнечу до гітлерівської 
Німеччини. 

2. Бундючна постава німців як «народу панів», що 
випливала з патологічної теорії націонал-соціялістичного 
расизму стосовно всіх інших націй. Всі держави побачи-
ли, що гітлерівська Німеччина не тільки зневажає їх полі-
тично-соціяльні стремління, але взагалі нікого поза нім-

цями не вважає за людей. Це була зневага загальнолюд-
ської та національної гідности, яка викликала таку саму 
погорду та сильну ненависть до всіх німців. 

3. Масове винищування німцями полонених вояків 
червоної армії. За дротами під голим небом німці тримали 
мільйони людей. Не давали їм ні харчів, ні води. Влітку 
полонені тисячами гинули від голоду та спраги, а зимою 
від сльоти, холоду та голоду. По цих «таборах» зимою 
1941/42 р. лежали цілі купи замерзлих людських трупів, 
їх закопували тільки більшими партіями. Ці факти наста-

вили буквально все населення проти німців, як найгір-
ших варварів. Не Сталін, а Гітлер, оточений братією, яка 
служила хто знає кому, ліквідував дезертирство в совєт-
ській армії. 

4. Економічна політика Гітлера ніяк не рахувалася з 
життєвими потребами місцевого населення окупованих 
країн. Ця політика була наставлена однобічно тільки на 
постачання фронту та грабування і вивезення українсь-
ких ресурсів до Німеччини. Це не була жодна економічна 
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політика, а звичайний грабунок цілої нації. Вся індустрія 

України опинилася в руках німецьких спілок. На всіх від-
новлених колхозах появилися німецькі погоничі з дрюч-
ками. Вся торгівля та фінанси були в руках німецьких 
спекулянтів. Така політика викликала серед українців 
спонтанний порив до самозахисту і боротьби. 

5. Культурна, чи радше безкультурна, політика Гіт-
лера полягала в тому, щоб якнайскоріше обезголовити 
цілу націю, позбавити її провідної верстви та всіх її куль-
турних надбань. Українська інтелігенція, якій доля суди-
ла пережити большевицький терор, попала під дике ви-
нищування німцями. Плекання нової інтелігенції в Україні 

було заборонене, як зайве. Це був доказ для цілого на-
роду, чого можна чекати завтра від «визволителя». 

6. Абсолютна заборона існування та діяльности по-
літичних партій та будь-яких інших культурних, громад-
ських чи харитативних організацій. Політичні партії та 
військово-революційні сили пішли в підпілля. Таким чи-
ном, новий окупант поставив собі за ціль зробити з укра-
їнської нації бездушного робота з одним-єдиним обов’яз-
ком — працювати чорноробом для німців. 

Як бачимо, два колишні спільники — Гітлер і Сталін 

— аж нічим не відрізнялися один від одного, якщо ходить 
про право українського народу жити своїм власним дер-
жавним життям. З цього видно, яких геркулесових зу-
силь доводилось докладати тим українцям, які, не дивля-
чись ні на що, мов той Галілей, кидали в очі окупанта: 
«А все ж таки земля крутиться», тобто «Ще не вмерла 
Україна»! Наш народ не скапітулював перед найсильні-
шими потугами — він далі провадив боротьбу за свої на-
ціональні ідеали. 

Зневажений та пограбований до останньої нитки, 

він почав ставити спочатку пасивний, а потім активний 
спротив. Селяни перестали платити податки та викону-
вати натуропоставки. Як села, так і міста перестали да-
вати своїх людей на рабську працю в Німеччині. На про-
мислово-торговельних підприємствах почалися саботажі 
німецьких плянів продукції та вивозу економічних ресур-
сів з України. 

У відповідь на цей спротив ґестапо негайно відпові-
ло масовим терором по всій Україні. Німці почали «вер-
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бувати» робітників до Німеччини зовсім новими метода-

ми. Вони днями і ночами налітали цілими куренями есе-
сівців та жандармерії на села, колхози, фабрики, церкви 
та міста і влаштовували облави на людей. Тут їх пакува-
ли в автомашини і перевозили до потягів на залізничних 
станціях, де цих «добровільних» в’язнів заганяли в то-
варні вагони, запльомбовували і відкривали щойно на 
під’їздах до заводів Круппа у Вестфалії чи деінде. У се-
лах, які не виконували податків та контингентів, ґестапо 
спочатку розстрілює старостів села та інших керівників. 
По містах відбувалося поголовне винищування українсь-
кої інтелігенції, бо вона, мовляв, «бунтує» народ проти 

Німеччини. Коли всі ці заходи не помагали, а ще більше 
наставляли населення проти окупантів, ґестапо видало 
наказ — в кожному непослушному районі спалити одне 
село та тотально перестріляти все його населення, щоб 
залякати всі інші села. 

Протягом березня 1942 року таким чином було спа-
лено понад 10 сіл на Поліссі та Волині, а все їх населен-
ня, включно з дітьми та старими людьми, було поголовно 
розстріляне. В інших областях, хоча в меншому маштабі, 
була проведена така сама акція масового німецького те-

рору. 
Ці варварські засоби проти населення України не 

зламали розпочатого руху спротиву. Навпаки, вони його 
ще більше посилили і підлили ще більше оливи до вогню. 
В народі почала кипіти ще сильніша ненависть до німців. 
Міська інтелігенція почала ховатися по селах. Села поча-
ли організовувати самооборону алярмовою службою та 
втечею в ліси і поля від карних експедицій. Ввесь народ 
почав таємно озброюватись і готуватись до активної са-
мооборони. В народніх масах закипіла кров до помсти 

над огидним окупантом, що прийшов на чужу землю з 
метою нищення, грабунку та геноциду. Очі цілої нації по-
чали глядіти на наш «ліс» — символ збройної сили. 

Розділ п’ятий 

ПЕРШІ БОЇ УПА ПРОТИ ГІТЛЕРА 

16 квітня 1942 року Головна Команда УПА видала 
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такий наказ своїм п’ятьом новозорганізованим «Літаючим 

Бригадам» партизанів: 
— Негайно розпочати першу фазу збройної бороть-

би проти Гітлера. 
— Блискавично перевести всі намічені операції 

контртерору проти репрезентантів німецької цивільної 
адміністрації в Україні згідно з дорученими плинами. 

Кожний відділ, виконавши намічені операції, мусить 
негайно розчленуватися і зникнути на місцях або якнай-
скоріше непомітно вертатися назад до своїх випадових 
баз на Поліссі. 

Всім командирам партизанських груп наказується 

точно дотримуватись наших основних засад та нової бо-
йової тактики боротьби. Своєчасно звітувати Головній 
Команді УПА про виконане завдання. 

Цих нових партизанів УПА спочатку було небагато. 
Кожна з 5-ти «Літаючих Бригад» складалася з доброї бо-
йової сотні вояків. Але їх ударна сила була досить пова-
жна. Розчленовуючись на малі оперативні групи від 5 до 
10 людей, вони розсипались з Полісся майже на всі об-
ласті Правобережної України, тримаючись по можливості 
лісостепових районів. Де виникала потреба, вони сходи-

лись знову в сотні і навіть діяли по кілька сотень разом 
для виконання оперативних завдань та для демонстрації 
«великої армії». Засадничо ж вони мали наказ діяти ви-
ключно малими групами, але в різних місцях одночасно. 

Протягом половини квітня та цілого травня 1942 ро-
ку почали летіти в повітря автомашини та всякі Amt-и 
(бюра) Кохової аристократії в Україні разом з їх пасажи-
рами та урядовцями. Всі місцевості були одночасно заси-
пані антигітлерівськими летючками, які пояснювали, за 
що карає своїх нових «визволителів» збройне рам’я 

української нації, її армія без держави. 
Ці сміливі та невловні операції партизанів УПА зігна-

ли спокійний сон з очей всім гестапівцям, вахмайстрам, 
ляндвіртам, районовим шефам, ґебітскомісарам, генерал-
комісарам та самому райхкомісарові Кохові. Він мав свою 
«столицю» не в Києві, а в Рівному. Тут було йому безпе-
чніше в глибшому запіллі німецької армії, хоч головне 
командування органів безпеки було в Києві. З усіх райо-
нів наших операцій попливли до Києва та Рівного звіти 
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про несподіваний новий «бандитизм» та що всюди «бан-

дою» керує якийсь «бандит Пульпа». Всіх німців огортає 
психоз масового жаху перед українським «лісом». 

Майже всі намічені операції були проведені пляно-
мірно. Наші партизани, виконавши намічені завдання, 
«провалювалися» під землю. Багато відділів верталося 
назад до своїх баз майже з подвоєним складом кадрів. 
До них вливалися ті наші люди з степових районів, яким 
загрожував арешт ґестапо або вивезення на каторгу в 
Німеччину. Добровольців всюди було більше, але ми ще 
тоді не мали змоги їх мобілізувати в наші ряди. Нам бра-
кувало старшин. 

Наша бойова акція поставила на ноги цілі курені та 
полки есесівців, жандармерії та всяких інших допоміжних 
збройних сил Коха. Вони, однак, ніде не могли нікого ви-
явити. Цей факт доводив менших та більших гітлерівсь-
ких «спеців від бандитизму» до явного шалу. Ця нова 
збройна акція УПА — цим разом проти німців — знову 
прославила ім’я нашої армії по всій Україні, як це було в 
1941 році. Почала ширитись леґенда про «величезну ар-
мію» і т.п. Наші сили міцніли. Школи та курси в полісь-
ких базах готували нові керівні та бойові кадри, а Голов-

ний Штаб опрацьовував нові пляни операцій другої фази 
нашої боротьби воєнно-стратегічного характеру. 

Куди б не приходили наші партизани, вони всюди 
на місцях мали докладну розвідку про ситуацію ворога. 
Це робила наша підземна мережа зв’язку та розвідки. 
Все населення України вже палало ненавистю до німців, 
а до нас ставилося як до свого рідного війська. 

Господарські установи, де німці були директорами, 
а українці чорноробами, посилали різними шляхами цілі 
транспорти харчів та інших товарів не до німецьких ма-

газинів, а до нас, «у ліс». Лікарні та аптекоуправління 
передавали нашим партизанам повні вантажні машини 
медикаментів та всякого медично-санітарного устаткува-
ння, включно з цілими медично-зуболікарськими кабіне-
тами. Селяни дуже охоче всюди давали партизанам хліб 
та інші продукти в заміну за сіль, цукор, промислові то-
вари, як також корів та коней, яких партизани забирали 
з німецьких «державних господарств», тобто колишніх 
совхозів та колхозів. 
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На особливе признання заслуговує українська полі-

ція, що була на службі під командою німецьких вахмайс-
трів. На цих людей дехто пробував кидати різні обвину-
вачення за співпрацю з німцями. Всі ці обвинувачення не 
на місці. Якби українці не пішли до поліційної служби, то 
німці привезли б на їх місце різних чужинців, і тоді місце-
ве населення України було б під подвійним чужим бато-
гом. 

Українська поліція під німецькою окупацією, за ви-
нятком деяких злочинних одиниць, стояла на дуже висо-
кому моральному рівні. Вона берегла населення від роз-
гулу злочинних елементів. Вона постійно всякими манев-

рами обороняла життєві інтереси народу, а не окупанта. 
Вона робила, що лише могла, щоб саботувати грабіжни-
цькі пляни та натуропоставки. Ця поліція остерігала ти-
сячі молодих людей, яким загрожувало виселення в Ні-
меччину та арешти ґестапо. Майже вся українська полі-
ція, що я хотів би тут підкреслити, була в тісному контак-
ті з нашими партизанами. Від української поліції наші 
партизани постійно одержували величезну матеріяльну 
допомогу, головним чином зброю та амуніцію. А найголо-
вніше те, що від усіх команд української поліції наші пар-

тизани знали про всі експедиційно-репресивні пляни гіт-
лерівців щонайменше один день наперед. Це давало 
партизанам змогу своєчасно маневрувати в безпечне міс-
це. Українська поліція — це найчутливіше вухо й око на-
ших партизанів в адміністративному апараті Коха. Це око 
й вухо було потім знищене. 

У червні 1942 року Головна Команда УПА вислала 
до Коха листа, написаного в дуже гострій формі і з такою 
вільною, недипломатичною фантазією, як колись запоро-
жці писали до турецького султана. У цьому листі ми пові-

домляли цього нового ката України, що перша антиніме-
цька бойова акція УПА була відповіддю на їх злочинну 
політику та явний бандитизм, що виявлявся у формі реп-
ресій проти цивільного населення України. Там же було 
сказано, що наша армія не має жодного інтересу до совє-
тсько-німецької війни, бо Німеччина потоптала держав-
ницькі стремління української нації. Ми зазначили, що у 
тому випадку, коли Німеччина припинить терор та грабу-
нок України і перейде до нормальної військової окупації, 
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наша армія готова не робити німцям перешкод у їх війні 

проти безбожного большевизму. Коли ж німецька політи-
ка не зміниться, тоді, виконуючи волю свого народу, УПА 
перейде до другої фази антинімецької боротьби. Зараз 
ми пропонуємо невтралітет. Цей невтралітет буде авто-
матично скасований при появі перших актів заплянова-
них німцями масових репресій проти України. 

Копія цього листа була видрукована в тисячах при-
мірників українською та німецькою мовами і розіслана ні-
мецькою поштою з Києва та Рівного до всіх ґебітскоміса-
рів та урядів, як також розповсюджена серед населення. 

Гітлерівці не мали найменшого наміру міняти свій 

політичний курс. Та не думав капітулювати й українсь-
кий народ та його збройна сила. Розпочатий рух спроти-
ву ширився і міцнів з дня на день. Всі матеріяльні ціннос-
ті втратили свою вартість. В народі витворився психоз 
боротьби за фізичне збереження та захист національної 
чести. 

В провідних колах українського політичного та вій-
ськово-революційного підпілля влітку 1942 року, так са-
мо, як і рік тому, далі не було ані єдности погляду на за-
гальне становище, ані спільної дії проти зовнішніх воро-

гів. Головна Команда УПА та всі ті політичні організації, 
які її підтримували, стояли за пасивний та активний 
спротив ворогам згідно з плянами УПА. Натомість група 
С. Бандери, якою керував тоді Микола Лебедь, стояла ті-
льки за пасивний спротив без партизанської диверсії. В 
противагу до бойової пропаганди УПА група Бандери-Ле-
бедя видала в червні 1942 року антипартизанську летю-
чку, в якій зовсім слушно остерігала український народ 
перед акцією совєтської та польської партизанки на 
українській землі та випливаючи з цього німецькими ре-

пресіями. У цій же летючці виявлялось намагання патріо-
тичні акції УПА або ігнорувати, або ставити їх в один ряд 
з совєтсько-польською диверсією як «не свої». У цій ле-
тючці під заголовком «Партизанка і наше ставлення до 
неї» між іншим було написано: 

«Ми ставимось до партизанки вороже і її рішуче по-
борюємо. Партизани — це аґенти Сталіна і Сікорського, а 
з ними нам не по дорозі…» 

«Не партизанка сотень чи навіть тисяч, а національ-



192 

но-визвольна революція мільйонових українських мас — 

наш шлях. 
Організація Українських Націоналістів 
Червень 1942 р.» 

Розділ шостий 

ДРУГА ФАЗА ПАРТИЗАНСЬКОЇ БОРОТЬБИ 

ПРОТИ ГІТЛЕРА 

Загальне становище в Україні особливо загострило-

ся влітку 1942 року. Німці заходилися насильно стягати 
річні норми натуропоставок та посилювати облави на 
працездатних людей для вивезення їх в Німеччину. На 
ультиматум Головної Команди УПА німці, річ ясна, не 
звернули жодної уваги. Навпаки, вони вирішили ще біль-
ше грабувати населення, ще більше висилати робочу си-
лу до Німеччини, а всякий спротив безоглядно поборю-
вати всіма можливими засобами. Далі продовжувалися 
полювання на людей і масові репресії з нищенням цілих 
осель та варварським вистрілюванням всього населення. 

Десь в половині липня 1942 року Головна Команда 
УПА видала наказ усім своїм «Літаючим Бригадам» не-
гайно розпочати запляновану другу фазу збройної акції 
проти гітлерівців, тобто — вдарити ворога не тільки по 
адміністративних органах, але також почати бити його по 
всіх пунктах воєнно-стратегічного значення, а особливо 
по системі транспорту та постачання фронту на цілому 
просторі — від Чорного моря до Білорусі і Балтики. 

Знову повторилася та сама історія, що була в квітні 
та травні, з тією лише різницею, що замість машин з гес-

тапівцями тепер у повітря летіли цілі потяги з воєнним 
матеріялом, що йшов на фронт. Затримувалися ешелони 
награбованого добра та потяги з новітніми невільниками, 
що їх везли в запльомбованих вагонах до Німеччини. 
УПА звільняла невільників, а майно роздавала голодному 
населенню. Ця акція була така несподівана і нагла, що 
всі німці почали боятися «банд» гірше вогню. Німці поси-
лили свої репресивно-поліційні сили цілими полками есе-
сівців. Вся адміністрація була змілітаризована, збільши-
лось число озброєних людей по всіх досі «цивільних» 
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урядах. Мости та залізниці взято під посилену охорону. 

Наказано вирубувати ліс від 50 до 100 метрів з обох бо-
ків залізниць. По містах збільшено гарнізони. При всіх 
військових об’єктах та урядах викопано окопи, кулеметні 
та гарматні гнізда і загороди з колючого дроту. Одним 
словом, німці самі опинилися за колючим дротом в оку-
пованій ними Україні. Символ «Нової Европи». 

Для демонстрації того, як виглядали операції цього 
роду, подаю уривок з оповідання двох учасників тих по-
дій, як офіцерів УПА — сотника Анатоля Кабайди, який 
виконував секретні завдання Головної Команди УПА в 
штабі есесівців генерала Гальтермана в Києві та ще од-

ного командира, який був начальником штабу в опера-
тивній бригаді отамана Довбні. Мова йде про «Шепетів-
ську операцію», яка була одною з перших операцій шир-
шого маштабу диверсійно-демонстративного характеру. 
«Шепетівську операцію» перевели в ніч на 19 серпня 
1942 року об’єднані в одну оперативну групу кілька «Лі-
таючих Бригад» УПА на вузловому залізничному пункті 
— Шепетівці. Ось як оповідають про неї її учасники: 

«В коморі на столі лежить велика штабова мапа. 
Над нею схилилися командири окремих загонів. Кага-

нець слабенько освічує приміщення. Микола Довбня дик-
тує бойовий наказ: 

— Першому загонові переправитись машинами під 
Зв’ягель і там задемонструвати наскок на транспортові 
колони. Робити якнайбільше шуму, але в бій з поважні-
шими силами не вступати. Цим маневром треба лише від-
вернути увагу німців від нашої головної операції. Одну 
групу послати аж під Корець, щоб там замінувати дорогу. 
Другий загін підсунеться під Полонне і перерве телефон-
ний зв’язок з Бердичевом. В лісах біля Полонного почати 

густу стрілянину, як тільки ми вистрілимо дві білих і одну 
червону ракету. Всі дороги, які ведуть з Бердичева на 
Полонне, замінувати, щоб німаки не могли підкинути 
своїх сил машинами. Міномети спрямувати на залізницю, 
але стріляти лише тоді, коли з Бердичева будуть надхо-
дити воєнні транспорти. Всі інші потяги перепускати. Кі-
нні роз’їзди розіслати навколо Полонного і, як тільки ні-
маки появляться, деморалізувати їх кулеметами та авто-
матним вогнем. Якби вони мали дуже великі сили, відій-
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ти в ліси, куди вони машинами не поїдуть. Славутинська 

група обсадить залізницю Славута-Шепетівка і слідкува-
тиме, щоб не закрили семафорів. Нехай всі потяги їдуть 
на Шепетівку. Телефони до Острога та Здолбунова пере-
різати. Третя і четверта групи разом із штабом наступа-
тимуть збоку Славути на Шепетівку. 

Отаман Довбня перестав диктувати і звернувся до 
командира третьої групи, що схилився над мапою: 

— Ви займете опівночі ці три пункти, — показав олі-
вцем на мапі. 

— Звідси почнете наступ на станцію. Штабна сотня з 
транспортним куренем і санітарна сотня вдарять просто 

зі сходу. Четверта група обсадить лівий берег Горині та 
розпочне обстріл містечка, як тільки появляться ракети. 
З протипанцерних гармат бити по шосе Шепетівка-Бер-
дичів. Коли подамо знак — дві червоних ракети, — пере-
правитись через річку і наступати на місто з півдня та пі-
вденного сходу. Тут зв’яжетеся з 3-ю групою. 

Микола продовжував: 
— Перша група наступає з півночі, друга обходить з 

північного сходу, третя — в резерві. Одну сотню приділи-
ти на знищення ґестапо та напад на в’язницю. Українсь-

ка поліція вишле туди свого зв’язкового. У нього буде лі-
ва рука обв’язана білою хустиною. Зв’язковий покаже, 
де є склад боєприпасів і харчів. Харчі навантажити на 
машини, а боєприпаси вислати на станцію. О третій го-
дині проходить ешелон з робітниками до Німеччини. Кого 
лише можна з них, озброїти і забрати з собою. Всі ванта-
жні автомашини, що є в Шепетівці, стягнути на базарну 
площу і забезпечити пальним. Повний бак і три каністри 
в запас. Ті, яким не вистачить, спалити. Можете взяти 
одну-дві легкі машини, але тільки відкриті, всюдиходні. 

Отаман Довбня диктував свій наказ далі: 
— Початок наступу 12 г. 30 хв. Гасло: дві білих, од-

на червона ракети. О шостій годині почати відступ до 
славутських лісів, щоб до сьомої години ранку місто було 
очищене від ворога. Хат не палити, ґестапівців та есесів-
ців нищити, армійців роззброювати і замикати в тюрму. 
Транспортна група, зайнявши станцію, вистрілить дві че-
рвоні ракети. З усіх ешелонів, що підходять, всі боєпри-
паси і майно перевантажити на машини і відвезти негай-
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но до лісу. Вертатись знову, щоб вивезти все. Начальник 

охоронної сотні з своїми людьми вернеться до місця роз-
ташування і прийматиме привезене майно. Зброю і боє-
припаси складати до нашого магазину. Збіжжя і худобу, 
що йде до Німеччини, окремо роздавати людям. Населе-
ння повідомити, що наступ робить отаман Бульба. 

— Хто ще має які запитання? — спитав він. — Все, 
кажете, ясно. Отже, до своїх частин! Їдемо на небезпеч-
ну операцію. Але це святе діло. За Україну, за кривди, 
що їх заподіяв наїздник, за наших братів і сестер. Смерть 
окупантам! 

— На погибель! — гукнули старшини і по одному по-

чали розходитись. 
За кілька хвилин у коморі залишився тільки сам Се-

мен. Він покликав батька, прибрав комору, відчинив ві-
конце, щоб вийшов цигарковий дим. Ніхто б не сказав, 
що ось тут, у цій коморі, відбувалися наради штабу пар-
тизанської бригади. Семен навшпиньках увійшов до ха-
ти. Він вже скинув німецьку форму. На ньому зелена 
блюза, сині штани «галіфе», хромові чоботи, на пілотці 
кокарда з золотим тризубом. 

Маленький Івась спить спокійним сном на материно-

му ліжку. Семен підійшов, глянув, нахилився і поцілував 
у чоло. 

— Прощай, сину. Може, ти доживеш до часів, коли 
не треба буде тинятись по лісах і нетрях, як мені. 

Настя, його дружина, тихо плакала, втираючи сльо-
зи фартухом. Немов сон, видалися їй ці два дні. Семен 
показався був на мить і оце знову йде туди, звідки може 
не повернеться вже ніколи до неї. Але що ж — війна вій-
ною. 

* * * 

Різкий дзвінок телефону збудив з солодкого сну 
есесівського бріґаденфюрера генерал-майора Гальтерма-
на в його розкішних апартаментах на Левашівській вули-
ці в Києві. 

Donnerwetter! Sie geben mir auch in der Nacht keine 
Ruhe! (Оце так! Вони навіть вночі не дають мені спокою!) 
— вилаявся генерал, висовуючи голову з-під перини. 
Схопивши телефонну слухавку, він уважно слухав з що-
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раз зростаючим занепокоєнням. 

— Бріґаденфюрер! З Житомира наспіла тривожна 
радіограма. На вузлову станцію Шепетівка напали парти-
занські банди Бульби. Місцевий поліцай-фюрер есесів не 
має жодних резервів, бо всі свої сили він вислав на ак-
цію в коростенські ліси. Чекаємо вашого наказу, бо шеф 
відлетів учора до Берліна, — нервово, з павзами хрипить 
з телефонного апарату нерівний голос вартового стар-
шини оперативного відділу коменданта есесів і поліції 
Райхскомісаріяту України. 

— Я зараз буду у вас. Присилайте негайно мотоцик-
ліста. Скличте старшин з оперативного відділу і покличте 

генерала Шера. 
Надворі починає світати. Над Києвом парує сивий 

туман. Левашівською вулицею женеться мотоцикл з при-
чепкою, в якій сидить Гальтерман. 

Швидкою ходою входить він до кімнати оперативно-
го відділу. На стіні висить велика мапа України, а коло 
неї, жестикулюючи і перекидаючись короткими фразами, 
стоять кілька вищих есесівських старшин. 

— Ахтунґ! 
Як кам’яні фігури, витягаються німці, повертаючись 

обличчями до вхідних дверей. 
Генерал поліції Шер — високий, поставний, з гар-

ним, симпатичним обличчям — чітко зголошує: 
— Бріґаденфюрер! Старшини оперативного відділу 

зібрані на ваш наказ. 
— Heil Hitler, Kameraden, — вітається маленький Га-

льтерман. — Хто приймав радіограму? 
— Майор Пфайль. До вашого наказу! 
— Читайте радіограму. 
«Сьогодні о годині другій банди Бульби напали на 

містечко і станцію Шепетівка. Їх кілька тисяч. Озброєн-
ня, автоматична зброя і протипанцерні гармати. Наступа-
ють з усіх сторін. Ми не маємо чим оборонятись, відсту-
паємо з міста і нищимо радіостанцію. Присилайте негай-
но допомогу», — читає майор Пфайль. 

Гальтерман підходить до мапи. 
Шепетівка. Найближче містечко на схід — Полонне. 

Там лише слабенький відділ поліції, та й то української. У 
Бердичеві — батальйон. Сили ґестапо та мадярський 
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полк. На північний захід — Славута, ліси. Там починати 

бої з партизанами небезпечно. З Новограду-Волинського 
не можна стягати сили, бо вони потрібні для охорони ав-
тошляху. Житомир вислав всі свої сили під Коростень. 
Залишається підтягнути сили з Винниці та Києва. Це за-
бере багато часу, але іншого виходу нема. 

— Покличте до мене штурмбанфюрера Радомського 
з СД та майора Ґензена з шуц-поліції. 

Зв’язковий вискочив до телефонної централі. 
— Камерад Шер! Якими силами розпоряджаєте ви в 

Київській окрузі? 
— Два батальйони в Києві, один у Білій Церкві, один 

у Смілі, школа жандармерії, сотня важкої зброї в Києві і 
штаб — сотня німецької поліції, — відрапортував генерал 
Шер. 

— Оголосити тривогу по всіх частинах і кинути всіх 
до Бердичева. Там дістануть дальші накази, — розпоря-
джається Гальтерман. 

— Пробачте, бріґаденфюрер. Це все українські час-
тини, і я вважаю, що на таку акцію їх не можна посила-
ти, — зауважив грубий майор Пфайль. — Я місяць тому 
передав свій 115-й батальйон і знаю чим дихають Ein-

heimische (тубільці). Вони ненавидять нас у глибині своєї 
проклятої душі. 

До кімнати увійшов високий, стрункий, молодий ще 
майор Ґензен і цокнув шпорами. 

— Голошу слухняно… 
— Як думаєте, Ґензен, — звертається до нього, як 

до «спеца», Гальтерман: — Чи можна висилати українсь-
кі частини проти бульбівських банд, що напали на Шепе-
тівку? Ви маєте до діла з українцями, знаєте їх краще. 
Невже їм не можна довіряти? 

— Бріґаденфюрер. Я відважився б вислати їх на 
найбільш небезпечні акції проти червоних, але проти Бу-
льби їх висилати не можна. Не забувайте, що українці — 
патріоти і проти своїх битися не будуть. 

— Невже? — спитав з іронією Пфайль. 
— Хіба що хочете подарувати Бульбі кілька баталь-

йонів вишколених вояків? 
— Ви не жартуйте, Пфайль. Ми мусимо мати рішен-

ня, час не стоїть! — гарячився Гальтерман. 
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До кімнати вбігає вахмайстер. 

— Радіограма з Бердичева, — зголошує тремтячим 
голосом. Гальтерман нетерпляче вирвав папірець з рук 
вахмайстра. 

— «Від 02 год. 32 хв. до Бердичева не підійшов ні 
один потяг, — читає він, — телефонний зв’язок з Шепе-
тівкою перерваний. Під Полонним чути сильні вибухи…» 

Двері до кімнати знову відчинилися. Досередини 
ввійшов червоний задиханий начальник СД штурмбан-
фюрер Радомський, невиголений, заспаний, розхріста-
ний. 

— Радомський! Ви чули, що сталося в Шепетівці? 

— Мені розповів наш дижурний. Я слухаю ваших на-
казів. 

— Якими силами ви розпоряджаєте? 
— На жаль, для такої акції в мене нема нікого. Коли 

бандити відійдуть, ми можемо перевести там карну ак-
цію, — заявив гестапівець хриплим голосом. 

— Мої панове, — звертається Гальтерман до зібра-
них старшин. — Як ви розцінюєте таке становище? Що 
треба зробити, на вашу думку? 

Всі мовчать і дивляться на генерала Шера. Шер 

усміхається, проводить рукою по рожевому підборідді і 
спокійним голосом починає: 

— Ми не маємо сили дати собі раду з українськими 
бандами. Вживати місцеві відділи для їх поборювання ду-
же небезпечно. Мусимо звернутися до Wehrmacht-у по 
допомогу, бо Волинсько-Подільська округа сама ніяк не 
справиться. 

— Сполучіть мене з начальником тилових розташу-
вань! — наказує Гальтерман. 

— Галло! Пане полковнику! Тут командир есес і по-

ліції Райхскомісаріяту України. Говорить бріґаденфюрер 
Гальтерман. Нас повідомили, що на містечко і станцію 
Шепетівку напали банди Бульби. Місцевих сил не виста-
чає для боротьби з ними. Я не маю жодних резервів, щоб 
кинути їх на допомогу. Прошу виділити для цієї акції вій-
ськові частини. 

— Що? Чому не можете? Але це скандал. Я повідом-
лю про це райхсфюрера. Чому ж ви тут сидите? Це ж за-
грожує вам так само, як і нам… 



199 

— Неможливо! До кого я маю звернутися? — стурбо-

вано кинув слухавку, не сказавши навіть обов’язкового 
«Heil Hitler»! 

— Сполучіть мене з головним мадярським штабом. 
— Галло! Тут… сакрамент! Той осел не знає німець-

кої мови! Покличте когось, хто знає німецьку мову… 
Минає хвилина, друга. Обличчя німців витягаються, 

очі неспокійно бігають, на чолах поблискують краплі по-
ту. Через вікна пробивається світанок. Хтось стиха підхо-
дить до вікна і відчиняє його. Подув свіжого повітря роз-
віває цигарковий дим в кімнаті. Німці, боячись дихнути, з 
напруженням вдивляються в слухавку, що її тримає їх 

начальник. 
Гальтерман намагається не показати свого зворуше-

ння. Він перекладає слухавку в ліву руку, правою витя-
гає з кишені папіросницю і сідає боком на стіл. Ліва нога 
починає коливатись. Постукує три рази цигаркою об стіл 
і підносить до уст. Ґензен, видзвонюючи шпорами, підхо-
дить твердою ходою до нього і подає вогонь. Гальтерман 
дивиться на нього сумними очима. Усмішка скривлює йо-
го уста, але він не промовляє ні звука. Раптом у слухавці 
щось хрипить. Гальтерман кидає цигарку. Видно, як м’я-

зи його щелепів здригаються. 
— Галло! Тут бріґаденфюрер есесів Гальтерман. 

Прошу сполучити мене з начальником штабу розташува-
ння мадярських королівських військ в Україні. Дякую. 

— Галло! Пане полковнику! Дозволю собі потурбу-
вати вас. Чи можете негайно приїхати до мене? Дуже 
важне… Я просив би негайно… Добре. Отже, я їду до вас. 

— Мої панове! — звертається він до старшин. — По-
чекайте тут, за півгодини я повернуся назад. Мейєр! — 
кличе мотоцикліста. — Відвезіть мене до мадярського 

штабу. 
За півгодини Гальтерман повернувся спокійний і зрі-

вноважений. 
— Панове! Мадярські війська з Бердичева, Винниці і 

Кам’янця-Подільського вже в дорозі до Шепетівки. Вони 
там наведуть порядок. Нікому про цей випадок не гово-
рити. Дякую. Ви вільні. 

Клацаючи закаблуками, усі виходять з кімнати опе-
ративного відділу і розходяться по своїх квартирах.
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* * * 

Була п’ята година ранку. Шепетівка гула, мов той 
вулик, з якого ось-ось вилетить рій. Уже не було чути 
стрілів, ні криків. Гули лише автомашини. Місто гуло 
приглушено, тихо, якось зловіщо. Перелякані міщани раз 
у раз виглядали з вікон на вулицю. Німців не видно, їз-
дять вантажні автомашини, звідки визирають якісь дивні 
люди з круглими кокардами на шапках. Інші — в «циві-
льному», але всі озброєні з ніг до голови. Автомашини 
навантажені, їдуть гарячково, кудись спішать. З базарної 

площі видно стовпи диму. Щось горить, але не чути ні 
пожежної сторожі, ні дзвонів. 

* * * 

На станції оперує Семен. Він — ад’ютант отамана 
Довбні. Вже чотири ешелони з різним майном розванта-
жено і перевезено до лісу. Два транспорти новітнього 
ясиру звільнено і направлено до розташування парти-
занської бригади в ліс. 

На плятформі лежать два трупи німецьких есесівців 

з розкинутими руками. Дряпають землю. Не буде вона їм 
легкою, ця скривавлена, українським потом полита зем-
ля, яку вони прийшли топтати своїми кованими чобітьми. 

* * * 

Отаман Довбня сидить у кабінеті начальника станції. 
В руках у нього слухавка польового телефону. 

— Так, я слухаю. Говоріть… 
Зв’язковий другої групи рапортує: 

— Мадярський полк з Бердичева піднятий на ноги. 
Танки та автомашини ставлять на дорозі Полонне — Ше-
петівка. За кільканадцять хвилин рушать. Секретний 
зв’язок доніс нам, що мадяри з Кам’янця та Винниці та-
кож мобілізовані, щоб відбити Шепетівку. 

— Гаразд! Хай «відбивають». Ваші вже знялися? До-
бре! Все в порядку. 

— Семене, передай усім частинам наказ до відступу. 
За півгодини нас у місті не буде. Штаб сотні вишле під-
ривні рої, щоб зірвати залізницю на Полонне та заміну-



201 

вати дороги. Нам вони уже непотрібні. Телефоністам зня-

ти польові телефони! 
— Наказ, пане отамане! 

* * * 

Коли мадярська дивізія поспішним маршем зближа-
лася до Шепетівки, містечко вже збудилося. За партиза-
нами й слід простиг. Населення з цікавістю оглядало спа-
лені машини на базарній площі. Розбиті двері складу, по-
рожні вагони, ушкоджені паротяги на станції. Мадярська 
дивізія зайняла охорону залізниці Бердичів-Шепетівка-

Рівне. По обох боках позрізували ліс. Щодвісті метрів 
стояла мадярська стійка. Але партизанів там «зовсім не 
було». 

Після пляномірного закінчення намічених на літо 
1942 року операцій з другої фази Головна Команда УПА 
вислала в кінці серпня 1942 р. листа до Коха з повідом-
ленням, що ці нові диверсійні акти УПА — це відповідь на 
злочинну політику фізичного винищування цілих націй. 
Це не тільки акти протесту проти німецької цивільної ад-
міністрації, але й військово-стратегічна боротьба Украї-

ни. Це показник того, що ми можемо зробити проти німе-
цького геноциду. 

В кінці листа була наша заява, що ми цю акцію вже 
припинили, і якщо німці перейдуть на методи нормальної 
військової окупації, припинять усі свої масові репресії — 
ми будемо суворо дотримуватися невтралітету у відноше-
нні до їх війни проти червоної Москви. В противному разі 
наша диверсійна акція буде ще посилена та поширена по 
всій Україні. На цей лист німецька влада зареаґувала зо-
всім інакше, як на перший лист. Кох видав наказ своїм 

підлеглим чинникам розпочати переговори з УПА, про що 
своєчасно буде мова далі. 

Розділ сьомий 

ПЕРЕГОВОРИ: УПА — СОВЄТСЬКІ ПАРТИЗАНИ 

Протягом зими 1941 та весни 1942 року вся почат-
кова комуністична партизанка в тилах німецької армії бу-
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ла зовсім винищена німецькими військами, національни-

ми військовими формаціями та дивізіями есесівців і різ-
ними поліційними з’єднаннями. Все населення України, 
Білоруси, Прибалтики та навіть частини Росії, окупованої 
німецькою армією, в перших днях війни ставилося край-
ньо вороже до большевиків і всіма силами сприяло німе-
цькій армії. За таких умов большевицька партизанка 
хвилево втратила будь-яку можливість свого існування в 
німецькому запіллі. Переформована на партизанський 
лад ціла армія ген. Бєлова, що зимою 1941 року на лінії 
Мінськ-Москва у чималій мірі спричинила катастрофу Гіт-
лера під Москвою, паралізуючи разом з генералом «мо-

розом» постачання фронту, весною 1942 року була пов-
ністю знищена німцями. По всій Білорусі була прекрасно 
поставлена Білоруська Самооборона, яка нараховувала 
понад 50 батальйонів, бо там «райхскомісар» Білорусі 
заводив більш ліберальну політику. 

У південній степовій Україні большевицьких парти-
занів зовсім не було. У північній лісистій Україні вони бу-
ли винищені відділами УПА та Білоруською Самооборо-
ною. Далі їх переслідували німці. У східніх областях 
України, особливо в лісах Сумщини, ЦК компартії України 

залишив перед втечою від німців спеціяльний партизан-
ський штаб під проводом дуже здібного колишнього пар-
тизанського командира з дивізії Чапаєва часів Першої 
світової війни, українського ренегата-комуніста С. Ковпа-
ка. Одначе цей штаб, не маючи жодної підтримки місце-
вого населення, назбирав до свого відділу заледве 
70 чоловік. І вже в перших боях з німцями в районі Пу-
тивля ця група була також вщент розбита. Генерал Ков-
пак ніяк не мав змоги ані побільшити склад свого парти-
занського відділу, або нав’язати бодай радіоконтакт з 

Москвою. Ввесь СССР був у стані повного хаосу. І ця ос-
тання большевицька партизанська група не мала іншого 
виходу, як тікати з української території далі на північ — 
«на родіну». Ще 1.2.1942 року група Ковпака залишає 
район Путивля і відходить в напрямку брянських лісів. 
Щойно 9.4.1942 р. Москва скинула авіашляхом ген. Ков-
пакові в брянські ліси першу радіостанцію та свіжий пе-
ревірений комісарський персонал з новими директивами. 
Відтоді група почала діяти пляномірно. Повна і така на-
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гла поразка червоної армії викликала в цілому СССР та-

кий політично-адміністративний шок, якого не знає сві-
това історія. Всі люди, включно з самими комуністами, не 
бачили найменшої надії на порятунок. Справу врятувала 
тільки безмежність території совєтської імперії, безглузда 
політика Гітлера та негайна матеріяльна допомога Сталі-
нові з боку Англії та ЗСА. Сам «непереможний» СССР ле-
жав, наче паралітик. 

Таким чином, весною 1942 року в усій Україні оди-
нокою силою, яка могла вести збройну боротьбу проти 
німців, була УПА. І тому Москва намагалася за всяку ціну 
поставити цю силу на свою службу. Треба зазначити, що 

большевики мали по всіх більших центрах України добре 
поставлену мережу розвідки, яка набагато переважала 
нашу розвідку. Вони мали більше фахових і досвідчених 
кадрів, ніж ми. Їх спеціяльно лишала компартія на міс-
цях. Ці кадри масово повлазили до всіх німецьких уря-
дів. Протягом зими 1941/42 рр. вони сиділи, як миша під 
мітлою, а вже на весні 1942 року отримали нові директи-
ви Москви та величезні матеріяльні засоби. Вони почали 
давати Москві найдокладніші дані про німецьку армію та 
про відносини на окупованих німцями землях. Якщо вра-

хувати те, що німці самі озлили населення проти себе, 
тоді стане ясно, чому совєтській агентурі було так легко 
працювати. Большевики почали всюди знову ставати на 
ноги. 

Нова антигітлерівська партизанська акція УПА була 
дуже на руку большевикам. Про неї, як ми довідалися 
потім, попливли тисячі звітів з усіх закутків України до 
Москви. І Москва, як досвідчена імперіяльна метрополія, 
відразу вирішила змінити курс своєї політики, щоб вико-
ристати цей антинімецький рух українського національ-

ного спротиву на свою користь під час війни, а потім йо-
го знищити. У травні 1942 року до штабу УПА почали на-
пливати наші агентурні відомості про те, що совєтська 
агентура всюди натякає на бажання генерального штабу 
СССР нав’язати переговори з Головною Командою УПА. У 
всіх цих натяках-пропозиціях наче в один голос говори-
ться про те, що тепер в СССР ніхто не думає про жодну 
помсту за минулі наші антибольшевицькі дії, а навпаки, в 
обличчі спільної загрози для всіх націй від дикого фаши-
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зму ми всі повинні забути минуле й об’єднатися в один 

потужний союз. Були, очевидно, «помилки» з обох сто-
рін, але тепер їх можна виправити. Совєтська сторона 
щораз настирливіше почала пропонувати розпочати пе-
реговори, для яких може приїхати спеціяльна делегація з 
Москви. 

У червні 1942 року Головна Команда УПА на спеці-
яльному засіданні розглянула цю пропозицію генераль-
ного штабу СССР і вирішила розпочати українсько-совєт-
ські переговори. Тут треба зазначити, що до нас все час-
тіше почали напливати повідомлення про те, що в де-
яких лісистих місцевостях України та Білоруси Москва 

скидає в німецьке запілля свої невеликі партизанські від-
діли, які поки що мають розвідувальні, а не диверсійні 
завдання. Ми знали, що все це означає. Нам було добре 
відомо, що наші переговори з москалями ні в якому разі 
не дадуть позитивних наслідків. Ми не ошукаємо їх і не 
дамося, щоб вони ошукали нас. Обидві сторони добре 
знають заміри противника. Але говорити з ворогом, коли 
він цього хоче, завжди треба, щоб мати змогу більше ви-
явити всі його пляни. На те й існує міжнародня диплома-
тія. 

Згідно з цією постановою Головної Команди УПА, ор-
гани спеціяльної служби одержали директиву повідомити 
совєтську сторону, що наше командування приймає про-
позицію розпочати переговори. Рівночасно для нав’язу-
вання дальшого контакту та технічного приготування зу-
стрічі було призначено невеликий відділ партизанів під 
командою бунчужного Кармелюка-Коломийця. 

З половини серпня 1942 року наша розвідка донес-
ла, що в лісистих місцевостях, в трикутнику Олевськ — 
Рокитно — Городниця, по ночах приземлюються нові ве-

ликі відділи большевицьких парашутистів та що цілою 
групою командує полковник Медвєдєв. Через деякий час 
виявилося, що це була одна з більших партизанських 
груп, яка охороняла та обслуговувала совєтську делега-
цію на переговори з УПА. Дотримуючись усіх партизансь-
ких правил безпеки, конспірації та суворої дисципліни, 
група, що нараховувала 200 людей, розташувалася та-
бором в неприступних багнистих теренах і негайно при-
ступила до виконання доручених їй завдань, які, очевид-
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но, не обмежувалися лише одними переговорами з УПА. 

Нам було ясно, що настає час, коли генеральний штаб 
СССР буде наново розпочинати свою масову диверсію в 
німецькому запіллі. Спинити їх ми не могли, бо на місце 
кожної знищеної сотні генеральний штаб СССР міг наки-
дати тисячу нових партизан. Нам залишився тільки один 
шлях: маневрувати поміж москалями та німцями так, щоб 
було якнайменше жертв серед нас та цивільного населе-
ння України. Коли большевики розпочнуть масову дивер-
сію проти німців в Україні, тоді, очевидно, німці ще біль-
ше посилять свої репресії проти невинного цивільного 
населення. В обох цих припущеннях командування УПА 

не помилялося. 
У перших днях вересня 1942 (точної дати не прига-

дую) бунчужний Кармелюк повідомив наш штаб, що на 
визначене нами місце прибула совєтська делегація у 
складі п’ятьох офіцерів під охороною 15 автоматників. 
Делегацією керують підполковник А. Лукін та капітан 
Брежнєв. Для переговорів ми зайняли і обставили силь-
ною охороною один хутір в с. Стара Гута Людвипільсько-
го району. Потім туди прибула наша делегація. Розпоча-
лися перші розмови. 

Підполковник Лукін як офіцер спеціяльної служби 
розпочав переговори привітанням героїчної УПА та її ко-
мандування від «самого» товариша Сталіна, совєтського 
уряду, генерального штабу СССР та уряду УССР. Що нам 
відразу впало в очі, це те, що Лукін жодним слівцем не 
згадав про шайку злочинців, що називає себе ЦК ВКП(б), 
про яку в СССР згадується на самому початку. Це пояс-
нювалось тим, що комуністи спеціяльно не хотіли драж-
нити нас, націоналістів, компартією — це раз, а по-друге 
— під час війни престиж цієї партії був до того підмоче-

ний, що большевики пробували ставити на перше місце 
тільки армію. 

Далі Лукін заявив, що совєтський уряд, Сталін, чер-
вона армія, всі народи СССР, особливо уряд Совєтської 
України, з великою гордістю дивляться на нас, як на ак-
тивних месників за всі кривди, нанесені героїчному укра-
їнському народові озвірілими фашистськими загарбника-
ми «нашої рідної землі»; що наша ініціятива збройного 
спротиву чужим окупантам, безперечно, випливає з волі 
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українського народу, який не знає, що таке рабство (?!); 

що слава про героїчні рейди партизанів УПА пролунала і 
далі лунатиме на цілий світ; що вибраний нами шлях 
єдино правильний, що ми не можемо лежати гнилою ко-
лодою під ногами ворога, а мусимо найактивніше боро-
тися; що наша збройна боротьба проти Гітлера — це ве-
ликий вклад в оборонне діло потужного альянсу світової 
демократії на чолі з СССР та Великобританією проти озві-
рілого деспотизму німецького фашизму. 

Посланець Москви заявив далі, що наслідки бойової 
акції УПА збільшилися б в тисячу разів, коли ця акція бу-
де «скоординована» з стратегічними плянами генераль-

ного штабу СССР; що тоді червона армія дасть нам повіт-
ряною дорогою необмежену допомогу воєнним матерія-
лом та командним (й комісарським) складом; що все це 
разом відкриває командуванню УПА величезні перспек-
тиви ще більше прославити ім’я УПА перед цілим світом, 
ще більше прислужитися високим ідеалам свободи Украї-
ни, добитися високих почестей, орденів і генеральських 
звань. 

Якби цей комісарчик не говорив російською мовою 
та щохвилини не згадував осоружного двійника Гітлера 

— Сталіна, то цю делегацію можна було б прийняти не за 
большевицьких людожерів, а щонайменше за емісарів 
якогось українського національного уряду, що приїхали 
з-за кордону вітати свій рух спротиву в Поліських баг-
нах. 

Наша так само п’ятичленна делегація в складі: Бу-
льба-Боровець, Щербатюк-Зубатий, Баранівський, Риба-
чок-Кваша та Пилипчук ввічливо «подякувала» підпол-
ковникові Лукіну за всі його гарні слова і помалу переве-
ла розмову до конкретизації їх пропозицій. Лукін склав 

ще кілька пустопорожніх заяв їхнього «братства та дру-
жества» у відношенні до нас, а тоді почав ставити пропо-
зиції генерального штабу СССР Головній Команді УПА. Ці 
пропозиції були такі: 

— припинити і забути стан ворожнечі поміж обома 
сторонами. Були «помилки» з обох сторін, які тепер оби-
дві сторони повинні спільно виправляти. Генеральний 
штаб СССР цією дорогою передає нам повідомлення і га-
рантію совєтського уряду про надання ним «амнестії» 
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всім партизанам УПА за їх антисовєтську акцію в минуло-

му. Батьківщина «прощає» всім; 
— скоординувати дію УПА з плянами генерального 

штабу СССР або, інакше мовити, влитися в склад черво-
ної армії та отримати від неї «всесторонню допомогу»; 

— припинити антисовєтську пропаганду УПА, а на-
впаки, спільними союзними силами скеровувати всю гос-
троту політичної та соціяльної пропаганди проти німців, 
як спільного ворога всього волелюбного демократичного 
світу; 

— щоб не гаяти дорогого часу, коли в усьому світі 
все горить, треба розмежувати пертрактації на дві части-

ни: політичну і військову. Політичні питання вирішувати 
шляхом дальших переговорів не з нами, а з компетент-
ними політичними чинниками совєтського уряду. Війсь-
кові питання негайно вирішувати з ними спільними сила-
ми та за одним пляном генерального штабу СССР. Ця спі-
льна військова акція матиме колосальний вплив на полі-
тичні рішення совєтського уряду. Все це треба робити ті-
льки спільними силами. Ми повинні допомагати їм, а во-
ни готові всіма силами свого «впливу» допомагати нам; 

— чому УПА не піднімає загального повстанського 

зриву проти німців, а обмежується поодинокими місцеви-
ми бойовими операціями? УПА повинна негайно розпоча-
ти загальний повстанський зрив цілої України. Коли бра-
кує зброї та інших воєнних матеріялів — вони можуть бу-
ти доставлені. Сигналом до загального повстання та до-
казом нашої спільної «дружби» має бути вбивство Коха 
та інших визначних членів Райхскомісаріяту України те-
рористами УПА. 

Ця перша зустріч показала, як на долоні, чого шу-
кають большевики в українських лісах. Довести «нестер-

пне становище» в Україні до білого вогню, щоб таким чи-
ном убити для себе одним пострілом два зайці: по-пер-
ше, заламати німецький фронт, по-друге, викликати ма-
сові репресії німців проти населення України, щоб таким 
чином прокласти дорогу большевицькій каторзі під пла-
щиком «визволення». 

Відповідь Головної Команди УПА на ці пропозиції 
червоної Москви була давно готова, але ми вирішили 
трохи затриматись з нею. Почалася «лісова дипломатія». 
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Совєтська делегація була відпроваджена нашими парти-

занами за район розташування наших військ. Ми заяви-
ли їй, що, порадившись з нашими компетентними чинни-
ками, дамо їм відповідь в письмовій формі. Лукін був ду-
же вдоволений з нав’язаного контакту, тим більше, що 
наші партизани на доказ «дружби» подарували москов-
ським «гостям» на дорогу майже цілого свіжозабитого 
«політрука», тобто кабана. Нам ходило про те, щоб як-
найдовше відтягати переговори і таким чином паралізу-
вати запляновані масові большевицькі диверсії і їх жах-
ливі наслідки. 

На настирливе домагання Лукіна в перших днях ли-

стопада 1942 року ми вислали йому листа з такими 
контрпропозиціями УПА: 

— як громадяни Української Народньої Республіки 
українські партизани не потребують жодних амнестій від 
уряду СССР. Це для них чужа держава; 

— УПА являє собою суверенну збройну силу Україн-
ської Народньої Республіки і такою вона залишиться. Ні в 
яку чужу армію УПА не віллється. Може бути тільки мова 
про союзні акції; 

— перебуваючи в стані війни з Совєтським Союзом 

від 1917 року, українські збройні сили готові укласти з 
СССР мир та воєнний союз проти Німеччини тільки тоді, 
коли СССР визнає суверенність УНР; 

— до моменту закінчення політичних переговорів 
УПА ладна укласти перемир’я зі збройними силами СССР 
та дотримуватися невтралітету; 

— загально-повстанський зрив всієї України проти 
німців УПА підніме тільки тоді, коли буде відкритий дру-
гий фронт на заході і в усій Европі підніматиметься такий 
самий антинімецький зрив. В противному разі німці при-

боркають зрив в самій лише Україні і, крім винищення ці-
лої нації, він більш нічого не принесе. 

Лукін передав контрпропозиції Головної Команди 
УПА до Москви. За два тижні він знову попросив побаче-
ння, щоб передати нам відповідь з Москви. У кінці листо-
пада 1942 року відбулася друга зустріч обох делегацій. 
Москва відповідала: 

— всі наболілі історичні протиріччя та політичні про-
блеми ми готові полагоджувати шляхом дружніх перего-
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ворів. Визнаються обосторонні помилки; 

— не заперечується суверенність української держа-
ви. За таку ми вважаємо УССР. Передбачуються великі 
зміни всієї політики СССР; 

— вітаємо перемир’я та невтралітет, але цього мало. 
Доба вимагає активної спільної дії. УПА може діяти як 
окрема армія. На військовому секторі вимагається реалі-
зації поданих пропозицій. 

Передавши цю відповідь, Лукін доповнив її цілим 
рядом пояснень та запевнень. Вимагав негайно винести 
рішення по лінії їх перших пропозицій. Дати людей на 
політичні переговори, а військову акцію розпочинати в 

якнайширшому маштабі негайно. Особливо — вбити Ко-
ха. 

Ми більше остаточної відповіді не давали, хоч Лукін 
вимагав її якнайскоріше. У грудні 1942 року обом сторо-
нам стало ясно, що переговори ні до чого не доведуть. 
Большевики не зможуть втягнути УПА під свою команду, 
а УПА не стане на перешкоді в здійсненні диверсійних 
плянів Москви проти німців. Зупинилося все на нейтралі-
теті. Умовлено паролі. Переговори перервано. УПА роби-
ла свою роботу згідно з своїми власними плянами, а бо-

льшевики почали організовувати свої власні партизансь-
кі відділи в українських, білоруських та брянських лісах, 
перекидаючи їм командно-комісарський персонал та воє-
нні постачання авіашляхом. Це був початок нової фази 
війни на східньому фронті — контрнаступ большевиків 
проти німців. 

Коли переговори Лукіна з УПА не дали Москві бажа-
них наслідків, тобто — щоб українськими руками вбити 
Коха та викликати всеукраїнське повстання і таким чи-
ном ще більше розпекти німців проти українського наро-

ду, партизанський відділ полковника Медвєдєва отримав 
наказ здійснити цей плян власними силами. Лукін зали-
шився при відділі Медвєдєва в характері начальника спе-
ціяльної служби. На місце українських місцевих кадрів 
Лукін знайшов багато поляків, що мешкали в Рівному та 
околицях. З українців Лукіну допомагали кілька місцевих 
засліплених комуністів, як Гнедюк, Приходько та інші. 
Поляки палали однаковою ненавистю як до німців, так і 
до українців. Вони чули про «союз» Сікорського з Сталі-
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ном. Сталін був союзником західніх альянтів, де перебу-

ває польський екзильний уряд. Таким чином, деякі менш 
свідомі, навіть не комуністи, поляки в Польщі та Україні 
всіма силами допомагали большевикам. 

У здійсненні плянів Медвєдєва — Лукіна особливу 
ролю відіграли відомі мені особисто дві польські родини з 
Людвипільського та Клесівського районів на Волині: 
Струтинських і Довчера. Довчер з донькою Валентиною 
були шпигунами, а вся родина Струтинських — батько, 
мати, чотири сини та дві дочки — всі зробилися совєтсь-
кими партизанами. Спочатку вони організували парти-
занську групу з 10 людей під командою старшого сина, 

Миколи Струтинського. Ціле літо 1942 року ця група бу-
ла «дика». Робила диверсії та полювала на поодиноких 
німців. Восени 1942 року Струтинські пішли до Медвєдє-
ва. 

Використовуючи свої родинні та національні зв’язки 
в Рівному, М. Струтинський примостив там в безпечному 
місці такого «поважного» мешканця, як Лукін, совєтсько-
го лейтенанта Кузнєцова, який діяв в уніформі німецько-
го офіцера під ім’ям «гавптман Пауль Зільберт». Цьому 
«мешканцеві» родина Струтинських дала цілий ряд доб-

ре замаскованих місцевих агентів, кур’єрів та явочних 
квартир в Рівному, Луцьку та по інших місцевостях Воли-
ні. Таким чином, наслідки роботи Лукіна були «прекрас-
ні». До них ми ще повернемось у свій час. 

Червона Москва — це спритний майстер вербування 
на свою службу чужих, неросійських народів. Вона до-
кладно вивчає всі міжнаціональні та соціяльні антагоніз-
ми і зручно використовує їх для своєї агресивної політи-
ки, яка в кінці може довести до загибелі всіх націй. 

Втративши можливість поставити УПА на свою робо-

ту, червона Москва зимою 1942/43 рр. оголосила україн-
ських національних партизанів «бандитами». Взагалі вся 
большевицька мемуаристика про партизанські рухи в ча-
сі Другої світової війни намагається всіма силами замов-
чувати або дискредитувати український партизанський 
рух як «кримінальний бандитизм». Хто б говорив?.. 
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Розділ восьмий 

ПЕРЕГОВОРИ: УПА — НІМЕЦЬКА ВЛАДА 

Отримавши докладні звіти своєї агентури про бойові 
акції УПА, та чимраз, то частіші авіадесанти свіжих со-
вєтських партизанів в багатьох районах України та про їх 
посилені операції, Кох та всі його дорадники з труп’ячи-
ми знаками на шапках серйозно задумалися над небез-
пекою, що нависла над їх феодальною волостю. Була яв-

на загроза зриву економічного грабунку України та зриву 
системи постачання східнього фронту. Це був такий не-
заперечний факт, що сидіти, склавши руки, і пустити 
справи на самоплив німці, звичайно, не могли. З цих 
причин всевладний і до безумства гордий представник 
Herrenvolk-у Кох дає наказ розпочати переговори з Un-
termensch-ами. Тим більше, що Головна Команда УПА 
зробила так, що про її переговори з представниками чер-
воної Москви «довідалася» німецька агентура. Цей мо-
мент налякав німців гірше самого диявола. 

У перших днях жовтня 1942 року до нашого штабу 
прийшло повідомлення про те, що німецька влада пропо-
нує Головній Команді УПА розпочати українсько-німецькі 
переговори. Була дана відповідь, що пропозиція прийма-
ється і переговори можуть відбутися тільки там і тоді, де 
і коли визначить Головна Команда УПА. Німці ці умови 
прийняли. Ведення переговорів Кох доручив рівенському 
ґебітскомісарові Беєрові та шефові служби безпеки Воли-
ні і Поділля есесівському підполковникові Пицу. Посе-
редником в переговорах стала «повністю довірена» осо-

ба в прокуратурі д-ра Пица, колишній командир баталь-
йону Поліської Січі УПА, поручник Лев Ковальчук. 

Перші переговори відбулися 23 листопада 1942 ро-
ку з д-ром Пицом. Потім відбулися другі переговори з д-
ром Беєром. Подвійність розмов цілком не означає, що 
предмети переговорів були різні, бо обидва представни-
ки мали ті самі директиви та інструкції, що випливали з 
тієї самої генеральної лінії, а їх противна сторона так са-
мо трималася одної і тої ж самої лінії. Особливо з розмо-
ви з д-ром Беєром ми побачили, що не всі вищі німецькі 
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урядовці в Україні повністю схвалюють політику їх уряду 

на Сході. Рівенський ґебітскомісар заявив нам зовсім ви-
разно, що він особисто не визнає тої політики і вважає її 
за великий злочин, але він не має змоги не виконувати 
обов’язків, покладених на нього примусом. Далі він на-
тякнув, що таких, як він, є більше, і вони мають надію 
добитися великих змін. У чому мали б полягати ці зміни, 
він не сказав. Це могло бути або припущення д-ра Беє-
ра, що під впливом подій Гітлер змінить політику, або на-
тяк на державний переворот в Німеччині, про який німе-
цька армія говорила одверто. Хоч д-р Беєр у своїй уря-
довій практиці був людиною досить порядною і маневру-

вав поміж життям і смертю, все ж таки ми порахували ці 
його заяви як тактичний маневр у нашу сторону. Він ду-
же наполягав на тому, щоб УПА за всяку ціну знайшла 
компроміс з німцями, бо інакше буде пролито ціле море 
української крови і що все це вийде на користь комуніз-
мові, а не Україні. 

Про переговори з д-ром Пицом, на щастя, зберегла-
ся копія оригінального нашого протоколу в архівах Пре-
зидента А. Лівицького в Варшаві. Подаю його зміст в ці-
лості, без жодних скорочень та змін. Цей документ най-

краще віддзеркалює тодішнє становище і відносини в 
Україні. Мало того — він навіть показує, як німці намага-
лися використати для себе політичну диференціяцію се-
ред самих українців, а також — як майстерно розпалюва-
ли вони українсько-польську ворожнечу і яке було став-
лення Головної Команди УПА до всіх цих проблем. 

Відпис 
ВІДДІЛ ПРОПАГАНДИ ПРИ ГОЛОВНІЙ КОМАНДІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ 

ПРОТОКОЛ 
переговорів між отаманом Тарасом Бульбою та 

представниками Німецької влади з дня 23 листопада 
1942 року 

Присутні: 
З української сторони — отаман Тарас Бульба. 
З німецької сторони: 
1. Шеф СД Волині і Поділля — д-р Пиц. 
2. Начальник політичного відділу СД Волині і Поділ-

ля — Йоргенс. 
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3. Парляментар-посередник пор. Л. Ковальчук. 

4. Запрошений німецькою владою в характері пред-
ставника-посередника від українського громадянства — 
бувший начальник штабу «Поліської Січі» — полковник 
Смородський. 

5. Тайний протокулянт пор. Зубатий. 
Переговори відбулися в с. Моквин Березенського р-

ну в окупованім силою помешканні Степана Рудницько-
го. Варта Отамана Бульби впровадила німецьку делега-
цію разом з її охороною через розставлені стійки, не від-
бираючи зброї. 

Переговори розпочав д-р Пиц словами, що йому ду-

же приємно познайомитися з отаманом Бульбою, та за-
значив, що він вже віддавна бажає з ним скомунікувати-
ся. Далі сказав, що це є неможливе, щоб поруч больше-
вицьких, жидівських та польських банд оперували також 
українські партизанські групи. Цей факт він уважає ано-
рмальним явищем; він знає біографію Отамана Бульби та 
його протибольшевицьку боротьбу. Підкреслює, що «По-
ліську Січ» розв’язало військо, а СД, яке перейняло слу-
жбу безпеки, про «Поліську Січ» тоді нічого не знало, не 
нав’язало своєчасно потрібних з «Поліською Січчю» зв’я-

зків і з цієї причини вийшов пізніше цілий ряд непорозу-
мінь. Так само через непорозуміння із-за польської про-
вокації наступили арешти деяких людей з «Поліської Сі-
чі». Про сам факт розшукування Отамана Бульби поліці-
єю в цей час нічого не знає, бо такого наказу не вида-
вав. 

Сьогодні, на думку д-ра Пица, треба ці непорозумін-
ня зліквідувати та порозумітися у справі спільної праці 
для загального добра. Війна проти большевизму не може 
толерувати жодної протинімецької акції в запіллі, і тому 

він хотів би положити всю справу Отаманові Бульбі на 
серце та взяти під увагу інтереси українського народу, 
бо якщо не дійде до згоди, то попливе більше українсь-
кої, ніж німецької крови; якщо протинімецька партизан-
ська акція пошириться на інші землі, то український на-
род від цього сильно потерпить; що буде з Україною — 
поки що невідомо. Це питання буде вирішене після за-
кінчення війни, а як воно буде вирішене, це у великій мі-
рі буде залежати від сьогоднішньої постави українського 
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народу. Сказав, що йому відомо, скільки корисного зро-

бив Отаман Бульба для свого народу та німців; відомо, 
що Отаман Бульба ніколи не видавав наказу проливати 
німецьку кров та що, власне, ці два моменти служать йо-
му за підставу для сьогоднішніх переговорів. І, щоб 
уможливити Отаманові Бульбі вийти з прикрого положе-
ння, запропонував йому перейти до свого уряду в харак-
тері співробітника на посаді референта по боротьбі з 
партизанкою, а людей зі своїх відділів влити до вже існу-
ючих «шуцманшафтів». Коли б співпраця з німецькою 
владою не відповідала Отаманові Бульбі, то він може ро-
зпустити своїх людей, а сам вийти з лісу, легалізуватися 

та розпочати своє спокійне приватне життя. Причому 
всім його людям гарантується абсолютна недоторканість. 

У відповідь на це Отаман Бульба заявив, що він 
об’єктивно підходив до оцінки політичної ситуації в Укра-
їні та докладав зі своєї сторони всіх зусиль, щоб якнайбі-
льше причинитися до зміцнення українсько-німецької 
співпраці для загального добра обох народів та цілої Ев-
ропи. Тим часом німецькі чинники своєю новою політич-
ною лінією, яка являється не чим іншим, як політичною 
зрадою і зневагою українського народу, перекреслили 

всі ці найкращі інтенції. Німці рахувались з українцями 
як з народом так довго, заки не окупували його терито-
рії. Поведінка німців в Україні та застосовані ними мето-
ди, які є наслідком німецької генеральної політичної лінії 
супроти України, абсолютно підкосили довір’я українсь-
кого народу до Німеччини як головного фактора по пере-
будові світу. На думку Отамана Бульби, загострені німе-
цько-українські відносини треба починати лікувати від 
кореня, так само, як кожну хворобу. Коренем і головною 
причиною сьогоднішнього зла є вже згадана німецька 

політична акція. Першим об’явом доброї волі з німецької 
сторони для оздоровлення німецько-українських відно-
син і відчиненням брами для дальших поважніших пере-
говорів Отаман Бульба вважає амнестійний акт звільнен-
ня для всіх українських політичних в’язнів та репресова-
них. Щодо арештів та репресій супроти людей з «Полісь-
кої Січі», які д-р Пиц пояснює польською провокацією, 
Отаман Бульба запитав, чому німецькі власті навмисне 
викликають та підсилюють міжнаціональну ворожнечу 
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серед населення України та послуговуються з засади 

всякими провокаціями, які витворюють неспокій та ще 
погіршують і так неустабілізовані відносини в краю. 

На це питання д-р Пиц не дав своєї відповіді. 
Щодо німецької генеральної політичної лінії у стосу-

нку до України д-р Пиц заявив, що вона сьогодні не мо-
же бути змінена, бо до цього Німеччину змушують важкі 
воєнні обставини. Політику ведеться по лінії найбільшого 
використання економічних ресурсів України для забезпе-
чення воюючої Німеччини та цілої Европи. До цього вони 
мають повне право, бо для завоювання України пролило-
ся дуже багато німецької крови, та що з огляду на війну 

сьогодні справи політичного характеру сходять на дру-
гий плян, а домінуюче становище займають справи еко-
номічні. Коли б сьогодні Україна отримала свою держав-
ну самостійність, то це могло б статися загрозою для ви-
конання плянів німецької економічної політики. Щодо ам-
нестії для всіх політичних в’язнів, то в сучасний мент та-
ка амнестія є неможлива з огляду на те, що німецька 
влада не має гарантії що звільнені радикально-націоналі-
стичні елементи не будуть вести дальшої ворожої діяль-
ности супроти Німеччини. Звільнені можуть бути тільки 

люди з «Поліської Січі» котрих Отаман Бульба візьме на 
свою особисту поруку. За інших людей Отаман Бульба 
гарантувати не зможе, бо вони йому організаційно не пі-
длягають. Спеціяльно, коли ходить про бандерівців, кот-
рих Отаман Бульба домагається також охопити амнесті-
єю, включно з їх провідником д-р Пиц підкреслив, що во-
ни являються не тільки ворогами Німеччини, але й Ота-
мана Бульби та його організації. 

В свою чергу Отаман Бульба відповів, що момент за-
воювання, а не визволення України являється для нього 

офіційною новиною; що до ворожости українських націо-
налістів він ворогів не має, бо він сам також є українсь-
ким націоналістом. Кожного ув’язненого українця, без 
огляду на його партійно-політичну приналежність, він 
уважає своїм братом. Далі запитав, у чому, властиво, на 
думку німецьких чинників, полягає ворожість українсь-
ких радикально-націоналістичних угруповань супроти 
Німеччини? 

Д-р Пиц відповів, що німецька влада має явні дока-
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зи протинімецької акції згаданих угруповань, яка прояв-

ляється у відповідній пропаганді. Ця пропаганда закли-
кає населення саботувати всякі німецькі зарядження гос-
подарського та адміністративного характеру, як напри-
клад, невиконування континґентів державних поставок, 
невисилання людей на роботу в Німеччину і т.п. 

У відповідь на це Отаман Бульба заявив, що коли б 
була українська держава, то всі анормальні явища не іс-
нували б. Коли Німеччина вибрала супроти українського 
народу замість чесної державної співпраці — безоглядну 
економічну експлуатацію та жорстокий політично-куль-
турний гніт, спихаючи його виключно до ролі предмету, 

а не підмету, тоді нам, як великому європейському куль-
турному народові, що має за собою славні історичні тра-
диції, нічого іншого не залишається, як тільки боротьба 
всіма можливими засобами. Теперішня німецька політич-
на лінія довела до підпілля «Поліську Січ», бандерівців 
та мельниківців, і коли вона не буде змінена — доведе в 
короткому часі до нелегального становища цілий україн-
ський народ. Український народ боровся, бореться і далі 
буде боротися за свою державу. Німці мусять цей момент 
зрозуміти. Так само для українців не є байдуже питання 

соборности всіх своїх земель. Тим часом німці шматують 
українську землю на якісь дивовижні новотвори у вигля-
ді всяких Дистриктів, Комісаріятів та Колоніяльних кон-
цесій для своїх союзників. Коли німці думають, що украї-
нський народ всього цього не бачить та не розуміє, в чо-
му річ, то вони глибоко помиляються. Як дорогою для 
кожного народу є справа звільнення та соборности його 
земель, про це німці можуть переконатися на прикладах 
своєї власної історії. Всякі обіцянки зі сторони німців про 
організацію української держави після закінчення війни 

— це не що інше, як наївна ставка на чиюсь глупоту. 
Д-р Пиц ще раз заявив, що питання української дер-

жавности сьогодні є неактуальне з двох причин: 
— із згаданих вже вище воєнно-господарських мо-

тивів, 
— з браку української інтелігенції, яка могла б адмі-

ніструвати державу. 
Останнє твердження д-ра Пица Отаман Бульба кате-

горично заперечив. Число української інтелігенції в Краю 
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та на еміграції є аж надто вистачаюче для обсадження 

адміністративного апарату української держави. Тим ча-
сом ті люди з вищою освітою гинуть з голоду по україн-
ських містах та на примусових роботах в німецьких шах-
тах, а неграмотні німецькі мужики роблять всякі безчинс-
тва та дурниці на становищах Landwirt-ів і комісарів в 
Україні. Абсолютна незнайомість місцевих обставин, бру-
тальна поведінка з населенням, биття людей, насильст-
ва, грабунки та вічна пиятика — це загальні прикмети та 
тактика кожного німецького «достойника» в Україні. З 
дотеперішньої практики Отаман Бульба не бачить з німе-
цької сторони найменшої тенденції виховування україн-

ських адміністративних кадрів. Навпаки — німці безогля-
дно винищують українську інтелігенцію шляхом виморю-
вання голодом по містах та тисячними арештами та роз-
стрілами в цілому Краю. Німецькі тюрми та концтабори є 
найжахливіші в цілому світі. Про необхідну продукцію ін-
телігенції нема мови. Всі середні та вищі школи полікві-
довані. Українська національна преса знищена. Всі вида-
вництва заборонені. Коли Німеччина має замір допустити 
до організації української держави, хоч би навіть по за-
кінченні війни, то чому сьогодні в пресі забороняється 

взагалі про цей факт згадувати? 
На ці слова Отамана Бульби д-р Пиц заявив, що 

української інтелігенції не винищується. Коли трапляють-
ся випадки винищування, то це торкається тільки явних 
ворогів Німеччини; що українська преса не нищиться, а 
навпаки, розвивається. Кожна округа має свою газету. 

Отаман Бульба відповів, що винищування так зва-
них ворогів Німеччини охоплює зовсім невинних людей і 
прибирає форму загального терору. Щодо преси, то Ота-
ман Бульба підкреслив, що кожна теперішня окружна га-

зета — це тільки орган для офіційних оголошень та зна-
ряддя для понижування і заперечування всього того, що 
є українське. Він запитав д-ра Пица, чому, властиво, так 
воно є. Коли має бути по закінченні війни актуальною 
справа організації української держави, то чим пояснити 
факт, що сьогодні заборонено пресі друкувати матеріяли 
патріотичного змісту, історії України і т.п. 

Д-р Пиц пояснив, що того роду пресовий матеріял 
та передчасна згадка про українську державу тоді, коли 
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її ще нема, викликала б серед українського населення 

непотрібний неспокій. 
Після цього забрав перше слово полковник Смород-

ський і сказав, що для загального добра обидві сторони 
повинні якнайскоріше порозумітися та знайти можливу 
плятформу для перерваної співпраці. Він знає Отамана 
Бульбу як українського патріота і чесну людину і глибоко 
вірить, що коли німецька влада піде українцям на руку, 
тоді Отаман Бульба змінить своє дотеперішнє становище. 

Д-р Пиц ще раз заявив, що метою його приїзду є до-
говоритися з Отаманом Бульбою на згаданій ним площи-
ні, та що українці, співпрацюючи беззастережно з Німеч-

чиною, можуть тільки виграти, а займаючи вороже ста-
новище — тільки програти. Свою пропозицію окреслив 
як остаточну і зажадав від Отамана Бульби конкретної 
відповіді — чи його пропозицію приймає, чи ні. Він за-
пропонував Отаманові Бульбі якнайскорше перенестися 
до Рівного, де він вже навіть зарядив приготувати окре-
мий будинок для Штабу Отамана Бульби по боротьбі з 
большевицькою диверсією. 

Отаман Бульба заявив, що він сам не має змоги дати 
остаточну відповідь на таке кардинальне питання. Він 

мусить засягнути ради так свого ширшого штабу, як і ще 
деяких українських політичних чинників. Він може дати 
відповідь за два тижні. 

Д-р Пиц заявив про своє вдоволення з переговорів з 
рівночасним підкресленням, що він завтра видасть на-
каз, щоб німецькі пацифікаційні відділи протягом слідую-
чих двох тижнів ніде не зводили боїв з відділами УПА. Це 
має бути для того, щоб не робити перешкод кур’єрам 
УПА в їх контактуванні з потрібними їм чинниками. 

На цьому переговори закінчено. 

(—) І. Зубатий — пор. 
З оригіналом згідно: 
Начальник Канцелярії Штабу 
Української Повстанської Армії 
(—) Майор Кривоніс 

Відпис 
Тарас Бульба-Боровець 
Полісся, 6.ХІІ.1942. 
До Пана Д-ра Пица 
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Шефа СД Волині і Поділля в Рівному 

Високоповажаний Пане Докторе! 
Згідно з нашою умовою від 23.XI.1942 р., я маю да-

ти Вам конкретну відповідь до 7 ц.м. — чи погоджуюсь 
обняти в Вашому уряді реферат по боротьбі з партизан-
кою. На превеликий мій жаль, я не можу Вашої пропози-
ції прийняти. Ви від нас вимагаєте всього (включно до 
нашого життя), а взаміну за це — не даєте нічого. 

Я виразно заявив, що справа нормалізації українсь-
ко-німецьких відносин вимагає повних засобів, а не жод-
них півзасобів. Тим повним засобом я вважаю питання 
української державности, а моментом відпруження та 

брамою для переговорів — звільнення шляхом загальної 
амнестії всіх українських політичних в’язнів. Тимчасом в 
розмові 23.XI. ц.р. Ви ці основні пункти зовсім відкину-
ли, а нам запропонували дрібниці. Про українську дер-
жавність німецька влада не хоче взагалі говорити, а за-
мість амнестії для всіх наших в’язнів обіцюється звільне-
ння тільки людей з «Поліської Січі» — і то на мою особи-
сту поруку. 

Таке ставлення справи є суперечне з тим, що мені 
говорив п. Йоргенс 1.XI.1942 р. Я тоді заявив, що поваж-

ні переговори можуть наступити тільки по амнестії та по-
ліпшенні адміністративно-економічної політики в Україні. 
Пан Йоргенс мені сказав, що ці два пункти можуть бути 
позитивно розв’язані, а Ви їх зовсім відкидаєте. 

Я до справи ставлюсь тверезо і чесно, як вояк. Ба-
чу, що без зміни політичного курсу Німеччини до України 
не може бути мови про оздоровлення українсько-німець-
ких відносин. А тим самим — моя співпраця з Вами є не-
можлива. Вона в результаті нічого позитивного поза ком-
промітацією не принесе. 

Моменти самооборони перед новими провокаціями 
та евентуальними репресіями, на які в воєнному часі не 
треба довго чекати, наказують мені бути обережним та 
задержатися далі в лісі, хоч як це для мене є прикро та 
невигідно. Вийти з лісу на приватне життя під постійною 
загрозою арештування я також, на жаль, не можу. 

Наше нелегальне становище не означає, що ми зна-
ходимось в стані чинної боротьби з Німеччиною. Це є ті-
льки примусова самооборона. Ми вважаємо Німеччину ті-
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льки часовим окупантом, а не ворогом України. Коли Ні-

меччина відкинула нас від уділу в цій війні як підмет, ми 
постановили чекати її закінчення пасивним глядачем. 
Цебто, вважаємо за зовсім природне Вам і не допомага-
ти, і не шкодити. Це наше ставлення не буде змінене, як-
що німецька влада потрапить так само об’єктивно оціни-
ти викликану своєю політикою анормальну ситуацію. На-
томість, коли німецька влада ще гірше загострить свій 
антиукраїнський курс, тоді, очевидно, силою обставин 
наш невтралітет перетвориться в чинну антинімецьку бо-
ротьбу. 

Мені дуже прикро, Пане Докторе, що я сьогодні, за-

мість говорити з Вами особисто в Рівному, як це Ви мені 
пропонували, відповідаю тільки цим листом. Вірте мені, 
що, як чесна людина, інакше не можу поступити. 

З поважанням 
(—) Тарас Бульба-Боровець 
З оригіналом згідно: 
Начальник Канцелярії Штабу 
Української Повстанської Армії 
(—) Майор Кривоніс 

Коли звести разом зміст всіх розмов з цих українсь-
ко-німецьких переговорів, то вони дають такий підсумок: 

Німецькі пропозиції: 
— занехати українсько-німецьку ворожнечу та при-

пинити антинімецьку пропаганду українців, а звернути її 
вістря проти Росії і комунізму; 

— вивести УПА з нелегального становища та пере-
формувати її на піввійськову і півполіційну українську 
збройну силу в системі німецьких поліційних військ; 

— допомагати всіма силами німцям повністю знищи-

ти всі сучасні та майбутні російсько-комуністичні та інші 
антинімецькі диверсійні сили в Україні і утримувати та-
ким чином лад і порядок на глибоких тилах німецької ар-
мії; 

— видати відозву до населення України, щоб воно 
не піддавалося впливам большевицької пропаганди, а 
навпаки — всіма силами підтримувало німецький фронт 
аж до повного знищення комунізму та російської армії; 

— взаміну за таку приязну акцію німці зобов’язують-
ся припинити всяку репресійну акцію проти населення 
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України та піддати ревізії проблему економічних достав. 

Рівночасно вони зобов’язуються підтримувати концепцію 
організації української суверенної держави по закінченні 
війни. До моменту закінчення війни — це питання не ак-
туальне. 

Українські контрпропозиції: 
— припинити всякі репресії проти цивільного насе-

лення України та негайно звільнити з німецьких в’язниць 
і кацетів усіх українських політичних в’язнів; 

— визнати суверенну українську республіку зараз, з 
власною внутрішньою та зовнішньою політикою та армі-
єю; 

— зняти з України цивільну німецьку адміністрацію, 
передаючи всі агенди українській адміністрації; 

— припинити безоглядний економічний грабунок 
України, а брати під увагу життєві потреби населення 
України. Унормувати питання економічних достав Украї-
ни на потреби фронту міжнароднім договором з товаро-
обміном; 

— УПА ніколи не стане будь-якою напіввійськовою, 
напівполіційною одиницею, а буде тільки суверенною пі-
дпільною армією України доти, доки цього вимагатимуть 

життєво-політичні та військово-стратегічні потреби Укра-
їни. УПА може влитися тільки в регулярну українську на-
ціональну армію. 

Принципові розходження в цих пропозиціях та 
контрпропозиціях були до того великі, що переговори не 
осягнули бажаного обома сторонами результату і тому в 
останніх днях грудня 1942 року були перервані. Німці пі-
шли своєю дорогою, а українці своєю. Щоб осягнути 
якісь результати переговорами з українцями, німцям тре-
ба було на 180 ступнів змінити свою політику на цілому 

Сході Европи, сягаючи засадничих проблем концепційно-
го порядку, а не їхати до «лісу» з тим, чим були змушені 
диспонувати д-р Пиц і д-р Беєр. Їм самим було явно со-
ромно. 

Все ж таки з наслідків переговорів особливо був за-
доволений д-р Пиц. Він їхав до «бандитів» у ліс на явну 
смерть. Як нам звітував пор. Ковальчук, д-р Пиц перед 
виїздом в ліс написав свій заповіт і видав цілий ряд заря-
джень «смертного порядку». Яке ж було його здивуван-
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ня, коли його сторожа впровадила без роззброювання в 

культурне приміщення, де за гарним столом сиділи куль-
турні люди, які провели з ним ділову розмову і так само з 
честю, культурно, як парляментаря чужої держави, виве-
ли з приміщення і випустили на волю живим і здоровим. 
Все відбулося точно так, як було гарантовано Головною 
Командою УПА перед переговорами. 

Опинившись знову в безпечному місці, д-р Пиц зая-
вив: 

— Це не бандити, а справжня армія криштальних 
патріотів. Яка шкода, що вони не з нами! 

Розділ дев’ятий 

ПАРТИЗАНСЬКЕ РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

1942 рік вже за нами. Наша армія без держави вхо-
дить смілою ходою в Новий 1943 рік. Що він нам принесе 
— це знає один Господь Бог. Така вже традиція в глибо-
ковіруючого християнського українського народу, що він 
всяке діло розпочинає молитвою та доручає Його волі, 

отій ніким незбагненній Силі, яка, згідно з нашою вірою, 
керує долею всесвіту. Дотримуючись цієї традиції, УПА 
також розпочинає 1943 рік молитвою. 

Місяць січень в Україні — це часокрес особливих 
святкувань. У січні (через старий стиль) ми святкуємо Рі-
здво Христове, Новий Рік та Водохрещі — з церковних 
свят. І в січні ж ми святкуємо наше найбільше національ-
не свято — свято проголошення відновленої Суверенної 
Української Держави (22.1.1918 р.). Щоб не гаяти часу 
на святкування в наших тяжких партизанських умовах 

всіх цих свят окремо, Головна Команда УПА винесла рі-
шення відсвяткувати всі свята разом в один день — на 
Різдво. 

З наказу Начальника Штабу, отамана Зубатого-
Щербатюка, справою приготувань до свята зайнявся хо-
рунжий Виливайко. Місце для святкування було вибране 
у великому лісовому масиві в Рокитнянському районі. 
Там були побудовані в нас зимові землянки для рейдую-
чих відділів, в яких «залягло» кілька сотень вояків з різ-
них районів, щоб нести охоронну службу та взяти участь 
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у святі. Німців у цих околицях зовсім не було. 

Випав великий сніг. Взяли свою повну силу морози. 
Зима промовила своє законне слово, вкриваючи всю зе-
млю з її ріками та озерами і поліськими багнами білим 
«пуховим» покривалом. На широкому подвір’ї лісничівки 
вивезено сніг та збудовано чудовий польовий «Престіл». 
Подвір’я уквітчали зеленими ялинками. З обох боків за-
палили кілька великих ватр з сухої грабини. І мороз, і 
тепло… 

Шість бойових сотень партизанів стають «підковою» 
до престолу, а поза ними стільки ж цивільного населен-
ня, головним чином молоді, з населених пунктів. Це зав-

трішні наші вояки. Вони з заздрістю дивляться на своїх 
старших братів у «підкові», куди їм ще не можна ступа-
ти. Вони цілим своїм юнацьким єством також там. Точно 
о 9 годині наш партизанський душпастир о. Дем’ян роз-
починає урочисте польове Богослуження. Співає побіль-
шений хор. Голосним відлунням несеться гаряча молитва 
кращих з кращих українського народу до нашого Творця. 

Струнко! Почесть дай! 
«Підкова» виблискує хвилею живої криці: «На пле-

че! З плеча — почесть дай!» Просто в небо. Туди, де пе-

ребуває Той, чиї великі роковини Народження та криця 
святкує тепер. Вона ось тут самим присягає діяти на за-
хист тих ідеалів свободи і рівноправности «всіх родів та 
язиків», що їх приніс людству новонароджений Син са-
мого Бога… 

Незабутній наш душпастир о. Дем’ян, бувший сот-
ник Армії УНР, з більшим залізним хрестом на грудях, за-
мість священичого хреста, починає своїм потужним бари-
тоном християнсько-вояцьку проповідь, яку чує не тільки 
«підкова» та зібрана маса цивільних, але кожне живе єс-

тво і всі столітні велетні-дерева рідного лісу цієї околиці. 
Чує це й Той, що на його честь приготоване це свято. 

— Любі мої діти! Поздоровляю вас усіх з найбільшим 
святом християнського світу — Різдвом Христовим і Но-
вим Роком! А вас, лицарі лісового царства, поздоровляю 
також з нашим найбільшим національним святом — свя-
том відродження нашої Суверенної Держави, яке сталося 
в січні 1918 року. Моє щастя не має границь, що мені, 
старому воякові, доля судила ще раз сьогодні святкувати 
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ці наші найбільші національні торжества ось тут, в наших 

захисних непрохідних лісах, разом з вами, по козацько-
му звичаю. 

— Мене безмежно радує той факт, що помимо того, 
що всіх нас кругом оточує царство антихриста, де запе-
речується навіть саме існування Бога, ви, дорогі мої по-
братими, розпочинаєте свій Новий Рік молитвою. Це ще 
один доказ, що вояцтво України далі залишилося вірним 
традиціям своїх славних предків-лицарів, як Христолю-
биве воїнство, що базується на твердих моральних осно-
вах. А для цілого світу це буде доказом, що вся наша 
славна нація, не зважаючи на сильну розкладницьку бо-

льшевицько-атеїстичну пропаганду та терор, боролася, 
бореться і вічно буде боротися за ті ідеали, що їх дав 
людству його Спаситель. 

— Ви бачите в мене два хрести: цей великий, що в 
руках, мені дав наш Спаситель Ісус Христос, а цей мен-
ший, що я його ношу замість наперсного духовного хрес-
та, дав мені начальний мій провідник Симон Петлюра. 
Обидва ці хрести для мене однаково святі і дорогі. Але 
цей менший, якого я отримав за бойові заслуги раніше, 
має свою окрему історію. Тому він для мене, як смертної 

людини, є найбільшою святістю та найціннішим скарбом. 
Христос дав мені при висвяченні в духовний стан свого 
хреста, щоб я за нього Йому відслужив у майбутньому, а 
Петлюра дав мені оцей наперсний хрест за ті заслуги, що 
я їх вже виконав перед нашою Батьківщиною. Це велика 
різниця. 

— Цей скромний залізний хрест — це символ нероз-
ривної єдности українського народу з його законною 
державною владою. Він служить мені та служитиме моїм 
дітям доказом, що поміж мною й Батьківщиною була пов-

на гармонія дії. Я виконав усі свої обов’язки, а Батьків-
щина мене не забула, а нагородила своєю найвищою че-
стю. Це основа основ державної традиції. Так само буде 
й з вами. По-моєму, ви всі вже маєте таке саме право на 
цей залізний хрест. Ваш отаман напевно вам його дасть, 
отримавши від нашого Уряду. Ви маєте за собою невми-
рущу бойову славу Поліської Січі та сучасних рейдів на-
шої славної УПА. Ви продовжуєте те святе діло, яке ми 
провадили в наших Зимових Походах під командою ве-
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ликого командарма Омеляновича-Павленка та отамана 

Тютюнника. 
— Наша славна підземна армія — це не диверсія для 

самої диверсії, а збройна сила цілої української нації, яка 
діє в ім’я високих державницьких ідеалів, має свою ли-
царську традицію та підпорядкована наказам нашого за-
конного Державного Центру. У цих, власне, фактах криє-
ться її непереможність, бо вона має високу ідею, юриди-
чно-моральні основи та діє за добре продуманими пляна-
ми та має героїчно-відважне та авторитетне командуван-
ня. Україна стоїть в тяжкій борні проти таких двох тоталі-
тарних світових потуг, як Росія Сталіна та Німеччина Гіт-

лера, тільки тому, що вона глибоко вірить в свою пере-
могу. Не розчаровуйтесь, коли ви тієї перемоги не бачи-
те ще сьогодні. Вона прийде завтра напевно. На все при-
ходить свій історичний час. 

— Кров мучеників і героїв, що полягли за волю рід-
ної землі, як сказав Симон Петлюра, не засихає. Навпа-
ки, вона залишається вічно ятріючою раною, що будить 
цілу націю до дальшої боротьби, до помсти за всі народні 
кривди, до перемоги покривджених, до побудови нового 
справедливого ладу. Але цього нового справедливого 

ладу нам ніхто не дасть, тому ми повинні всіма силами 
боротися за нього самі. Щоб завести справедливий лад, 
нам треба визволити свою землю з-під чужого ярма, збу-
дувати свою вільну державу, впорядкувати її нутро, за-
безпечити її кордони або, іншими словами, — з нації-ра-
ба стати нацією-сувереном. Всі ці ідеали є у сфері наших 
можливостей, якщо ми будемо відважно і чесно за них 
боротися. Їх подарував для всіх народів наш Всевишній 
Господь, але людська імперіяльна жадоба топче ногами 
Божі закони. З таких причин навіть найкривавіша боро-

тьба за ідеали свободи — це діло, яке благословить Гос-
подь Бог. Хай же Милосердний Господь Бог благословить 
зброю нашої підземної армії та пошле їй повну перемогу 
над усіма ворогами нашої многостраждальної Батьківщи-
ни. Амінь. 

Отець Дем’ян обертається лицем до престолу. Стає 
на коліна. Падає команда: «На коліно!». «Підкова» стає 
на коліно, спираючись на зброю. За прикладом «підко-
ви» усі присутні стають на коліна. Понадтисячоголосий 
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живий орган богомольців, наче єдиними устами, посилає 

в небеса останні слова молитви: 
Боже Великий Єдиний, нашу Вкраїну храни… 
Після Богослуження замість престолу появилася ве-

лика трибуна, прикрашена зеленню ялин. Появилися 
провізоричні столи та довгі лави з дощок. Розпочався 
спільний братський обід. З трибуни виголошено багато 
патріотичних промов старшинами, вояками та цивільни-
ми діячами українського національного підпілля. Всі про-
мовці пов’язували свої виступи з вікопомними подіями 
1918 року. Вказували на велике значення акта 
22.1.1918 р. для українського народу. Підкреслювали 

особливу ролю національної армії у визвольних змаган-
нях України. Закликали все вояцтво та цивільне населе-
ння до ще більшої організованости, до зміцнення нашої 
моральної та фізичної дисципліни, до досмертної вірнос-
ти нашим ідеалам та державному і військовому проводо-
ві. Свято закінчилося могутнім «Ще не вмерла Україна». 

Військо і народ роз’їхалися на свої місця. Лише ве-
ликі ватри залишилися свідками великого свята боголю-
бивого вояцтва в січневу ніч 1943 року. Це було свято 
двох хрестів — хреста віри і хреста зброї. 

Розділ десятий 

НОВІ ЗЛОЧИНИ ПАРТИЗАНІВ ПОЛІТБЮРА 

Большевицькі партизани від початку 1943 року 
отримали нові накази та інструкції: вести активну боро-
тьбу не тільки проти німців, але й так само проти визво-
льних національних рухів України, Білорусі та Прибалти-

ки. Таким чином, партизанське становище в німецькому 
запіллі з початком 1943 року зовсім змінилося. Наша ро-
звідка почала доносити, що большевицькі партизани ро-
зпочали дуже докладне вивчення становища та відносин 
в цілій Україні. Вивчалися політичні настрої населення, 
економічні умови, і під особливо гострий обстріл больше-
вицької розвідки брались наші визвольно-революційні 
організації. Мало того, в кінці січня з переловлених на-
шою розвідкою совєтських документів ми побачили, що 
органи НКВД при партизанських відділах складають точ-
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ні списки всіх наших видатних людей по всіх районах. 

Яка мета цих списків з докладною характеристикою лю-
дей — нам було ясно. Це були «вороги народу», яких 
червона Москва мусить винищити. На списках стояли ке-
рівні члени наших організацій, духівництво, робітники в 
адміністрації та поліції. 

Наслідків нових наказів компартії не довелося довго 
чекати. Хоч офіційно большевицькі партизани всюди го-
рлали про «дружбу» з українськими партизанами та з 
українською нацією, проте по ночах почали поступово 
пропадати наші місцеві люди. Розслідування довело, що 
цих людей викрадає НКВД при большевицьких партизан-

ських відділах, робить над ними допити з найжахливіши-
ми тортурами, добиваючись зізнань про наші підпільні 
організації, а потім їх дострілює. До штабу був привезе-
ний пошматований труп керівника нашої організації з 
с. Мочулянка Людвипільського р-ну Лукаша Шрамка. Все 
тіло цієї людини було зсічене шомполами, очі повиколю-
вані, а обидві руки обсмалені вогнем. Такого варварства 
не допускалося навіть ґестапо. У німців розправа з поло-
неними та іншими в’язнями була коротка. Вони били лю-
дину «нормальним» способом до тої пори, поки вона або 

признавалася до вини, або тратила притомність. Тоді її 
викидали і, залежно від важливости підозріння, або роз-
стрілювали, або висилали в концентраційний табір. В бо-
льшевиків процедура допитів антикомуністичних та ан-
тигітлерівських партизанів зовсім інша. Більш «фахова». 
Не маючи часу на довгі допити, большевики скорочували 
цей процес дикими тортурами. 

Разом з Лукашом Шрамком «пропав» також з того 
самого села один поляк на ім’я Броніслав Ходоровський. 
Ходоровський гостро виступав проти тих поляків, які 

йшли разом з большевиками, а намагався тримати друж-
ні відносини з нами. Він видав відозву до поляків у цьо-
му дусі. Через нього Головна Команда УПА намагалася 
нав’язати контакт з польською АК (Армією Крайовою). 

Таким чином, у нас створився ще один фронт — 
проти висланців компартії та політбюра. Це була життєва 
неминучість. Як виявилось з переговорів, ми ніяк не мог-
ли воювати разом з ними, а оголосити і виграти проти 
них всесторонню боротьбу ми самі не могли. За ними 
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стояла ціла імперія та величезна регулярна армія з необ-

меженою допомогою Англії та Америки. А ми мусимо здо-
бувати кожний набій тільки власною кров’ю і маємо про-
ти себе другу потугу — Гітлера. Звідси й випливала наша 
тактика гнучкого маневру поміж комуністами та гітлерів-
цями, зберігаючи свої сили на слушний час. 

Одначе від половини лютого 1943 року наш домов-
лений невтралітет з Лукіним був остаточно, по-больше-
вицькому, односторонньо зірваний. Вони отримали з Мо-
скви наказ винищувати всіма силами та засобами всі ті 
національно-визвольні партизанські організації, яких їм 
досі не пощастило перетягнути на свою сторону. Це по-

яснювалося головним чином тим, що вже в той час чер-
вона армія почала свій наступ під Сталінградом. При та-
ких обставинах большевики намагалися розвинути масо-
ву диверсію в німецькому запіллі і готували ґрунт для лі-
квідації всього, що є антикомуністичне на тих теренах, 
що їх буде завойовувати совєтська армія. 

19.2.1943 року сталася в нас жахлива подія — на-
чальник нашого головного штабу, отаман Леонід Щерба-
тюк-Зубатий і старшина для спеціяльних доручень Голо-
вної Команди УПА, хорунжий Михайло Кваша-Рибачок та 

ще з ними 8 підстаршин і козаків, їдучи на двох санях з 
Людвипільського р-ну в Корецький р-н, влетіли в коре-
цьких лісах, де досі не було ніякого сліду совєтських 
партизанів, просто в засідку двохсотенного большевиць-
кого відділу на замаскованому постої. Пароль вже нічого 
не допоміг. Замість того, щоб розминутися на паролях, 
як це було досі, большевики окружили наших людей. 
Всякий спротив чи оборона десятка людей проти двох 
сотень комуністичних партизанів були безрезультатні. 

Наші люди попали в большевицький полон. У них не 

було жодних документів, по яких большевики могли б 
довідатись про те, хто попався в їх руки. Вони відреко-
мендували себе як звичайні партизани, що їдуть додому 
на тижневу відпустку. Одному малому хлопцеві, фурма-
нові з других наших саней, пощастило в замішанні втек-
ти. Скільки по ньому не стріляли з автоматів большеви-
ки, він швидко зник в густих хащах. Був тяжко поране-
ний, але від погоні втік. Цей момент налякав большеви-
ків, бо вони знали, що в цих околицях розташовано в 
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нас по хатах та землянках багато партизанських груп. 

Большевицький відділ пробирався на диверсійну акцію зі 
сходу на захід і не міг себе обтяжувати жодним тягарем. 
Командир відділу дав наказ негайно всіх зловлених «во-
рогів народу» розстріляти і продовжувати свій марш на 
захід. 

Обеззброєних наших людей доручено розстріляти 
екзекутивному роєві НКВД при відділі. Під час екзекуції 
ще один наш партизан, поранений, втік до своїх. Решту 
вісім людей большевики на місці розстріляли. «Багаті» 
москалі роздягли наших людей до тіла, не гребували на-
віть скривавленою білизною. Вісім трупів кинули в сіно 

на санях, відвезли до одної хати і повкидали в колодязь. 
Присипали сіном і втікли геть за своїм відділом. Всякий 
слід по «чистій роботі» органів НКВД був заметений. 

Але отаман Л. Зубатий мав велике щастя в цілком 
безнадійному нещасті. Він отримав при розстрілі аж 
шість ран, і жодна з них не була смертельною. Одна куля 
прошила лице з-під ока наскрізь і вирвала три зуби з 
другого боку. Друга протяла самі м’язи лівої руки вище 
ліктя, третя — литку, четверта — стегно, п’ята — клуб, а 
шоста пройшла дивовижно 44-сантиметровою «траєкто-

рією» попід шкірою від лопатки до самої поясниці і ніде 
не пошкодила кістки. Всі ці рани — це дива війни, а доля 
людини — незбагненна таємниця. 

Від пострілу в голову отаман Л. Зубатий втратив 
притомність. Прочуняв, коли опинився зовсім голий на 
снігу. Чув, як його кидали першим на сіно в сани, як на 
нього кидали решту трупів. Через це він цілком не застиг 
на санях — його зігрівали застигаючі свіжі трупи. Кров 
потоками стікала на нього і застигала, заливаючи йому 
очі. Йому бракувало повітря і забивало дух, але за пару 

хвилин сані зупинилися. Всі трупи вкинено в колодязь, 
його останнім. Зверху присипали сіном. Вороги, як спра-
вжні бандити і злочинці на чужій землі, поспішно втекли 
до своєї частини. 

Отаман Зубатий якось виліз з колодязя, який, на йо-
го щастя, не був глибокий і побіг на світло до найближ-
чої хати. Втрата крови довела до повного виснаження 
сил. Впав у сніг і останками надлюдської підсвідомої 
енергії доліз до хати. Зашкрябав у двері і впав без пам’я-
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ти під дверима. Селяни підібрали його і дали йому свою 

першу, примітивну медичну допомогу. Негайно відвезли 
на зв’язковий пункт УПА, а через годину ранений вже 
був у нашому польовому шпиталі, де ним заопікувався 
фаховий лікар. За 4 місяці розстріляний і втоплений Ле-
онід Зубатий знову був на своєму посту. 

По інших районах тієї ж ночі, з 19 на 20 лютого 
1943 року, большевицькі партизани пробували всюди 
масово вбивати наших людей, та це їм не пощастило. Ми 
повідомили всі сотні, щоб були насторожені, і вороги до-
рого платили за свої бандитські вчинки. Таким чином, від 
20.2.1943 року УПА офіційно вступила у відкриту бороть-

бу на два фронти — проти двох соціялізмів: німецького і 
совєтського. 

Часті бої з большевицькими бандами мали характер 
партизанської війни. Несподіваних наскоків більше не 
було. Ми мали густу мережу розвідки. По всіх районах 
був виданий наказ Головної Команди УПА до всіх бойо-
вих груп та підпільної мережі поробити негайно заходи 
якнайсуворішої обережности. Зайшло багато змін. При 
зустрічах з малими розвідувальними групами большеви-
ків наказано бити і захоплювати документи, а більші ди-

версійні групи пропускати — хай з ними воюють німецькі 
збройні та поліційні сили. 

Під весну 1943 року, коли генеральний штаб СССР 
почав масово перекидати авіошляхом свої нові партизан-
ські з’єднання та побільшувати їх шляхом примусової мо-
білізації серед українського та білоруського населення, 
становище нашої підземної армії стало загрозливе. Доте-
перішня загроза нашим партизанам від німців була міні-
мальна. Німці як традиційні вояки регулярної армії ніяк 
не знали методів партизанської боротьби. Територія була 

для них чужа і незнайома. Відносини на величезних оку-
пованих територіях також були невідомі. Натомість мос-
ковські партизани мають багатий досвід партизанської 
боротьби, та й територія не була їм чужа, бо як батюш-
ки-царі, так і безбожні комісари роками і віками топтали 
нашу землю, отруюючи наших людей старшобратською 
та комуно-марксистською пропагандою. Активна бороть-
ба з таким противником була для нас нелегкою. 

Але ми добре знаємо і знали тоді, коли взялися за 
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зброю, що шлях до національної незалежности веде че-

рез активну збройну і психологічну війну, яка пов’язана 
з геркулесовими зусиллями всього народу, з кров’ю, по-
том і нелюдськими труднощами. Ми були свідомі того, що 
лише зброя може служити запорукою перемоги над не-
прошеними «визволителями». Хай навіть наша боротьба 
під ту пору не мала виглядів на повну перемогу над дво-
ма потугами світу, проте наш спротив, наша тверда на-
ціональна постава до «визволителів» зі сходу і заходу 
демонструє перед цілим світом тепер і показуватиме на-
шим поколінням в майбутньому вічну живучість українсь-
кої національно-визвольної ідеї, вона доводить, що Пет-

люрівщина, якої так зоологічне не люблять інтернаціона-
лісти всього світу і наші «добрі старші брати» та «визво-
лителі», так невмируща, як саме життя. Ми продовжува-
ли традиції героїв наших визвольних змагань і засвідчу-
вали переємність петлюрівської ідеї в сорокових роках 
двадцятого віку. Тому й смерть і труднощі нам були не 
страшні. 

Розділ одинадцятий 

СПРОБИ ПЕРЕГОВОРІВ: 

УПА — ПОЛЬСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ 

Протягом цілого літа 1942 року та зимою 1943 року 
Головна Команда УПА всіма силами намагалася нав’язати 
контакт з польськими підпільними організаціями в Захід-
ній Україні, щоб через них зв’язатися з делеґатурою по-
льського екзильного уряду в Польщі. Мета контакту: 

— припинити українсько-польську ворожнечу, коли 

обом націям загрожує повне фізичне знищення від тих 
самих ворогів, 

— нормалізувати українсько-польські взаємовідно-
сини тимчасовою угодою на час війни, де обидві сторо-
ни, замість взаємної боротьби, мобілізують всі спільні си-
ли проти спільних зовнішніх ворогів, 

— нав’язати діловий контакт поміж УПА і АК (Армія 
Крайова). 

Посередником у цих переговорах був вищезгаданий 
польський національний діяч на волинському Поліссі 
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Броніслав Ходоровський. Я знав Б. Ходоровського ще з 

передвоєнного часу. На полі його земельного наділу був 
ґраніт, де наша спілка виорендувала ґрунт і організувала 
велике каменярське підприємство. Це було в селі Мочу-
лянка Людвипільського району. Ходоровський був поль-
ським патріотом, але не визнавав дикого шовінізму і від-
стоював дружню співпрацю між українським та польсь-
ким народами. В той час як Москва «визволила» Західню 
Україну, Ходоровський, замість того щоб їхати в Казах-
стан як «буржуй», пішов у підпілля. Він відразу нав’язав 
контакт з нашою організацією. Коли у вересні 1940 року 
я опинився в Україні, між нами відновився особистий 

зв’язок на базі спільного руху спротиву проти комуни. 
Контакт мав бути встановлений через Рівне, де у 

Ходоровського було особисте знайомство з одним керів-
ним членом польської підпільної організації Яном Камін-
ським та іншими поляками. Він їздив багато разів під 
охороною наших бойових відділів до Рівного, де за посе-
редництвом Камінського пробував пов’язати нашу деле-
гацію з польськими підпільними організаціями. Одначе 
всі ці заходи були неуспішні. Шовіністичне польське під-
пілля далі вважало Західню Україну невід’ємною складо-

вою частиною Польщі і на жодні переговори з українсь-
кими «зрадниками Польщі» не хотіло дати своєї згоди. 
Вони називали УПА «бандою», яка бореться і буде боро-
тися проти цілости кордонів Польщі. 

Таке дивне ставлення справи в зовсім новій міжна-
родній ситуації нас дуже дивувало, а Б. Ходоровський 
був дуже розчарований такою поставою своїх земляків, 
його совість палив сором за цих незрячих поляків. Події 
далі блискавично розвивалися. На очах посилювалось 
польсько-українське напруження, підсичуване з кожним 

днем шовіністичними елементами з обох сторін. 
У березні 1943 року, по смерті Ходоровського, Голо-

вна Команда УПА зробила ще одну пропозицію перегово-
рювати з польською стороною. Цим разом за посередни-
ка був польський ксьондз з польського села Степанська 
Гута Костопільської округи (прізвища ксьондза не пам’я-
таю). І цим разом поляки вперто називали всіх українців 
«бандитами» і ні на які переговори не давали згоди. Всі 
вони були загіпнотизовані «союзом» Сікорського з Сталі-
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ном. Чули, що в СССР на підставі договору «Сталін-Сі-

корський» оголошена загальна амнестія для всіх цивіль-
них і військових поляків та що там організується нова 
польська армія під командуванням генерала Андерса. Всі 
вони вірили, що спільними силами західніх союзників та 
СССР буде розбита потуга Гітлера, після чого вони мати-
муть змогу знову відновити свою державу ще в ширших 
кордонах за рахунок нових територіяльних анексій. Щоб 
не загострювати своїх «союзних» відносин з Росією, по-
ляки, замість співпраці, всюди всіма силами поборювали 
український та білоруський визвольний рух як ворогів 
Росії і Польщі. Стара концепція «рівноваги сил». 

По всіх містах України працювало в німців дуже ба-
гато поляків, як місцевих інтелігентів, так і завезених з 
Польщі. Всі вони володіли німецькою мовою і позапису-
валися як Volksdeutsch. Перекладачі, шофери, залізнич-
ники, урядовці, сторожі і навіть прибиральниці у великій 
мірі вербувалися з-посеред поляків. Це була спеціяльна 
політика Гітлера. У підбитій Польщі в 1939 році так само 
на подібних роботах були замість поляків українці, біло-
руси та різні новоспечені Volksdeutsch. Нам було відомо, 
що багато жінок колишніх польських офіцерів та навіть 

вільних жінок з вищою освітою працювали в німецьких 
установах служанками та прибиральницями. Це були па-
тріотичні люди, які давали цінні інформації про німців 
своїм організаціям спротиву. Але ці організації, маючи, 
правдоподібно, фальшиві директиви зверху, поставили 
цей цінний інформаційний, а потім диверсійний польсь-
кий апарат не на службу своїй батьківщині, а на службу 
совєтським загарбникам, які потім заплатили полякам 
комуністичною окупацією Польщі і навмисне затрималися 
за Вислою, щоб німці вигубили палких патріотів у спро-

вокованому Заходом варшавському повстанні. По поль-
ських селах і хуторах большевицька партизанка знайшла 
вірного союзника, що дав їй притулок, харчі, зв’язкові та 
передавальні пункти і засоби транспорту. А по квартирах 
польських мешканців у містах большевики мали явочні 
квартири та кур’єрів і шпигунів для совєтської розвідки 
від поляків. 

Тісна совєтсько-польська співпраця в німецькому 
запіллі була загальновідома ще весною 1943 року. Це 
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особливо відчувало наше національне підпілля, коли бо-

льшевики оголосили нам офіційну війну. Вони почали 
масово мобілізовувати в свої партизанські відділи поля-
ків, які разом з росіянами одверто почали воювати всіма 
засобами проти нас. У польських селах большевицькі 
партизани заводили своє засилля, де місцеве населення 
давало їм всесторонню допомогу замість того, щоб обме-
жуватися вимушеною ввічливістю, як це роблять, зви-
чайно, всі люди в подібних ситуаціях. Поляки все це ро-
били з ентузіязмом, бо СССР воював проти окупанта По-
льщі — Гітлера. Що буде завтра — ніхто з поляків не ду-
мав. Треба припускати, що й польський уряд в Лондоні 

мало думав про це, бо всі ці люди діяли у згоді з його ди-
рективами. 

Жахливі наслідки згаданої совєтсько-польської спів-
праці дуже тяжко відчувало на собі все населення Украї-
ни. За допомогою поляків Москва почала посилено здій-
снювати в Україні ту програму, яку пропонував Лукін 
нам. 

Ми не бачили жодної користи з тої програми для 
України, бо ясно усвідомлювали, що вона означає море 
крови для української нації на користь міжнароднього 

марксо-большевицького комунізму та російського імпері-
ялізму. Поляків так само, як і росіян, доля населення 
України (а може, і їх власного) зовсім не турбувала. Вони 
пильнували свою окрему політичну ціль: руками західніх 
союзників та СССР знищити Німеччину, а руками росіян 
та німців знищити національно-визвольний рух України, 
щоб мати змогу знову окупувати Західню Україну. 

Це була фатальна помилка польського народу та 
його екзильного уряду в Лондоні. Їх політика не довела 
до жодних позитивних наслідків «імперіяльного машта-

бу», а довела свою націю до становища совєтського са-
теліта і замість приятелів наробила і далі робить собі во-
рогів серед своїх сусідніх націй. Докладні дані про наве-
дену совєтсько-польську співпрацю та її наслідки, прав-
доподібно, суворо зберігаються у сейфах секретної служ-
би СССР. Її наслідки ми бачили вчора і бачимо сьогодні. 
Совєтська мемуаристика хоч до деякої міри освітлює пев-
ні аспекти цієї справи. Комуністичний полковник Медвє-
дєв, зрадник білоруського народу, пише про українців 
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після невдалих переговорів так: 

«Оповідаючи про всі лихоліття, дідусь дуже часто 
згадує про ―гайдамаків‖. 

— Що це за ―гайдамаківці‖, хто вони такі? — запита-
ли ми. 

— Хіба ж ви не знаєте — здивувався голова колгос-
пу. — Це продажники, головорізи. Ох, люті ж собаки! Та 
ось поглядіть на їх газети. Вони самі пишуть, як продали 
душу Гітлерові. 

І дідусь приніс кілька примірників газети під назвою 
―Гайдамака‖. Я взяв у руки число газети. В очі кинулась 
така фраза: «Може охота погуляти — когось ограбити, 

здобути собі якусь особисту користь? Не перечимо…» 
Бандити-гайдамаківці сердечно вислужувалися перед ні-
мецькими загарбниками. В нагороду за цю їх вірну служ-
бу їм дозволено грабувати. Наступила повна сваволя ба-
ндитам. Ось хто підтримує фашистський ―новий лад‖. Але 
хоробрі в наскоках на мирне населення (тобто на своїх 
рідних батьків та матерів. — Т.Б.) бандити падали в об-
морок, коли чули одне слово «партизан» (тобто больше-
вик…) («Это было под Ровно», ст. 20). 

Як бачимо, характеристика ніяк не відхиляється від 

генеральної лінії партії експлуататорів Кремля. Хто не з 
нами, той бандит і боягуз. 

Про поляків той же Медвєдєв пише так: 
«Хліб та сіль вам, дорогі гості!.. Будьте ласкаві заго-

сподаритися в нас як дома. Ми вас нагодуємо та обігріє-
мо. Ваш відділ ми добре знаємо і шануємо. Ви нас не 
скривдите і не дасте нас скривдити німцям та бандитам 
(тобто українським партизанам). А коли вже й доведеть-
ся боротися з тими заклятими ворогами, то будемо боро-
тися разом»… «Село Бобровську Рудню (польське село, 

район Березно, Костопільської округи) ми жартома нази-
вали своєю ―столицею‖. Тут був центр нашого відділу. А 
кругом по великих селах були наші ―маяки‖ (тобто розві-
дувальні пункти). Наша ―столиця‖ добре охоронялася. 
Кругом села були розставлені стійки. Разом з нашими 
бійцями на стійках стояли місцеві мешканці з молоді. Це 
було дуже безпечно. Місцеві люди відразу розпізнавали 
чужих прохожих»… (Там же, ст. 46 і 47). 

Характеристика, як бачимо, наскрізь «союзна». І 
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коли за місяць туди нагрянула велика експедиційна ні-

мецька група з Житомира, то «хоробрий лицар» Медвє-
дєв замість того, щоб обороняти свою «столицю», серед 
ночі, мов заєць, потихенько втік, а рано німці спалили 
всю «столицю» та перестріляли все її населення. Про ці 
факти Медвєдєв, звичайно, не згадує. Всі селяни з Боб-
ровської Рудні були польськими патріотами, але згинули 
за комунізм та московську імперію. Якби Медвєдєву та 
іншим большевикам лежала на серці доля польського на-
селення, то він міг примістити в цьому селі свій штаб, а 
решту сили — по інших селах. Це ще один доказ «союз-
ної» опіки большевиків над поляками. 

Щойно в 1950 році ми довідалися з спогадів Медвє-
дєва, чому всі спроби Броніслава Ходоровського нав’яза-
ти переговори поміж УПА та польськими підпільними ор-
ганізаціями, а особливо з організацією, в якій керівним 
членом був Ян Камінський, провалилися. 

Ось що пише Медвєдєв: 
«Кузнєцову пощастило познайомитись в Рівному з 

місцевим мешканцем польської національності Яном Ка-
мінським. Камінський був членом польської підпільної 
організації. Але ця організація працювала в’яло, а Камін-

ський рвався до більш активного діла. Він радо погодив-
ся співпрацювати з Кузнєцовим і скріпив своє слово при-
сягою на письмі»… (Там же, ст. 69). 

Так виглядають причини, чому в 1943 році не осяг-
нено так бажаного Головною Командою УПА українсько-
польського порозуміння. Через вороже ставлення поля-
ків до українців польсько-українські відносини ще більше 
загострювалися. Майже всі поляки пішли разом з боль-
шевиками проти українців. Наслідки цього були жахливі, 
але про це буде мова далі. Для УПА це означало 3-й від-

критий фронт — польський. 

Розділ дванадцятий 

ПАРТІЙНА БОРОТЬБА ЗА УПА 

(Розкол УПА на дві групи) 

Внаслідок всезростаючого тиску проти нашого виз-
вольного руху зі сторони німців, росіян та поляків наста-
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ла гостра потреба координації дій всіх національних під-

пільних організацій. Однак ідеологічно-програмові роз-
ходження та партійна нетерпимість діючої окремо групи 
С. Бандери не давала можливости таку координацію дій 
встановити. Ця група далі відкидала пропозиції співпра-
ці, вимагаючи від усіх інших угруповань підпорядкувати-
ся наказам тільки одного їхнього проводу. Керував тоді 
цією організацією після арешту С. Бендери його заступ-
ник Микола Лебедь, що підписувався псевдонімом Мак-
сим Рубан, як урядуючий провідник ОУН Бандери. 

Ще в кінці грудня 1942 року Головна Команда УПА 
зверталася до всіх організацій з закликом знайти спільну 

мову й організувати Революційну Раду з представників 
усіх угруповань як міжпартійного координатора дії та 
безпосереднього політичного диспозитора для УПА на мі-
сці і покликати до життя єдиний генеральний штаб повс-
танських збройних сил України. Цю пропозицію група 
Бандери відкинула тому, що, мовляв, всі подібні «зліп-
ки» ідейно-неоднорідних елементів будуть нежиттєздат-
ні. Революційна боротьба вимагає твердої руки, і тією 
твердою рукою для цілої України є тільки ОУН Бандери. 
Потребу повстансько-партизанської акції ця група далі 

послідовно заперечувала аж до кінця 1942 року. 
Щойно в січні 1943 року до нашого штабу наспіли 

секретні відомості від опозиційної групи Мітринґи в партії 
С. Бандери про те, що провід цієї останньої виніс поста-
нову змінити своє ставлення до повстансько-партизансь-
кої війни України та видав наказ своїм військовим кадрам 
всюди вливатися в ряди УПА. Докладніших деталів цієї 
постанови не було. 

22 лютого 1943 року до нашого штабу прибув член 
проводу ОУН Бандери мій особистий приятель п. Олек-

сандер Бусел. Це був земляк і шкільний товариш: секре-
таря нашої організації довоєнного часу Геннадія Янкеви-
ча, з Клевані Рівенської области. Особисто ми далі були 
приятелями, а політично — згідно з тоталітарними заса-
дами їхньої партії — ми були «ворогами». Після вступної 
промови сам на сам я скликав Головну Команду УПА, і на 
цьому засіданні О. Бусел від імени проводу ОУН Бандери 
урочисто заявив, що: 

— їх організація з якогось там дня змінила свій по-
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гляд на проблему повстанської боротьби України проти 

німців та большевицької партизанки; 
— що відтепер вони вважають цю форму нашої виз-

вольної боротьби за доцільну і необхідну; 
— що вони сердечно вітають командування та цілу 

УПА і пропонують розпочати переговори про спільну ак-
цію всіх революційних сил України в рядах УПА. 

Далі Бусел заявив, що його місія має характер тіль-
ки політичного порядку, щоб нав’язати контакт між про-
водом їх організації і Головною Командою УПА та вироби-
ти політичну лінію спільної дії. Самі ж переговори будуть 
вести інші делегати по його особистій рекомендації задля 

довір’я. 
9 квітня 1943 року розпочалися ділові переговори 

між Головною Командою УПА і військовими представни-
ками ОУН Бандери в особах: отаман Бульба-Боровець та 
отаман Щербатюк-Зубатий від УПА і пор. Сонар (псевдо-
нім «Юрко»), який виконував обов’язки команданта охо-
ронних партійних боївок під назвою «Військові Відділи 
ОУН» та його політичний референт, відомий мені особис-
то, «Омелько» (прізвища не подаю з огляду на його ро-
дину в СССР) — від ОУН Бандери. 

Пропозиції, привезені пор. Сонаром від Миколи Ле-
бедя до Головної Команди УПА були такі: 

1. Не визнавати політичної підлеглости урядові УНР, 
а підпорядкувати всю військову дію УПА політичній лінії 
Проводу ОУН Бандери. 

2. Визнати акт державности з 30.6.1941 року як 
єдину державну концепцію України і під її прапором про-
вадити дальшу визвольну боротьбу. 

3. Не організовувати ніякої політичної ради при ар-
мії, а вважати за свій єдиний Провід ОУН Бандери та без-

застережно виконувати всі його накази й директиви. 
4. Доцьогочасні партійні боївки, що мають офіційну 

назву «Військові Відділи ОУН Бандери», включити в лави 
УПА, створити спільний штаб і далі діяти під назвою УПА. 

5. Командувач УПА, отаман Тарас Бульба-Боровець 
залишається далі на своєму посту як фаховий партизан-
ський командир. 

6. Запровадити в УПА інституцію партійних комісарів 
та службу безпеки. 
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7. Оголосити загальний революційно-повстанський 

зрив цілої України проти німців та перевести масову при-
мусову мобілізацію в УПА. 

8. Очистити всю повстанську територію від польсь-
кого населення, яке всюди шкодить українській справі 
через провокаційну роботу польських урядовців у німе-
цьких установах та масову підтримку польськими селя-
нами большевицької партизанки. 

На ці монопартійні, диктаторські вимоги ОУН Банде-
ри Головна Команда УПА дала таку відповідь: 

1. УПА не має права бути військом будь-якої одної 
партії, а мусить бути всенародньою збройною силою під 

політичним проводом законного Уряду Української Наро-
дньої Республіки, де на демократичних засадах мають 
право бути репрезентовані всі партії. 

2. УПА визнає тільки ту державність, що її проголо-
сила суверенна Україна в 1918 році. Акт 30.6.1941 року 
— незаконний і не відповідає часові. 

3. Політична Рада при армії конечна як організація 
міжпартійної консолідації та допомоговий чинник Голов-
ної Команди в політичних питаннях. Політична лінія од-
ної партії — це тоталітарна диктатура, яка кожну націю 

та її армію доводить до катастрофи. 
4. По цьому пункті осягнено згоду обох сторін. Всі 

окремі військові відділи кожної партії повинні влитися в 
УПА, і може бути поширений спільний оперативний штаб. 

5. П’ятий пункт — безкоментарний. 
6. В лавах УПА не сміє бути комісарів жодної партії. 

Службу безпеки в армії провадить жандармерія УПА. 
7. Нема політичної доцільности оголошувати загаль-

ний революційний повстанський зрив всієї України проти 
німців, бо завтра вся Україна буде окупована совєтською 

владою. 
8. Звільнити якусь територію від національних мен-

шин може тільки суверенна держава шляхом обміну на-
селення, а не регулярна армія шляхом репресій. За воро-
жі польські акти карати тільки самих винуватців, а не 
все населення. Принцип колективної та родинної відпові-
дальности можуть стосувати тільки варвари, а не куль-
турна армія. 

Переговори М. Лебедь навмисне відтягав, а 22 трав-
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ня 1943 року вони були перервані, бо представники ОУН 

Бандери зовсім не приїхали на устійнене місце для даль-
ших розмов. Коли переговорами не вдалося поставити іс-
нуючу армію під накази та повний контроль своєї партії, 
М. Лебедь вибрав для цього іншу дорогу. Використовую-
чи досягнену згоду обох сторін від 9.3.1943 року по 4-му 
пункті, він видав наказ від 15.3.1943 року переіменувати 
всі свої партійні боївки — «Військові Відділи ОУН» — на 
«Українську Повстанську Армію». Організував свій окре-
мий головний штаб і зразу розпочав здійснювати вище-
згадану програму, відкинуту Головною Командою УПА. 
Таким чином, в березні 1943 року «революційним поряд-

ком» зробилося дві УПА, точно так, як це вже було в 
1940 р., коли на арені появилося «революційним поряд-
ком» дві ОУН. Група Лебедя-Бандери знову присвоїла со-
бі назву, організаційну структуру та всі статути іншої ор-
ганізації і почала її іменем та своїми силами поспішно 
здійснювати свою політичну програму. 

Командиром нової армії М. Лебедь призначував по 
черзі кількох членів своєї партії, які не мали регулярно 
військової, чи партизанської кваліфікації. Через деякий 
час на цю посаду був призначений член верховного про-

воду партії поручник Роман Шухевич, який почав підпи-
сувати всі акти псевдонімом — Тарас Чупринка. Трохи пі-
зніше йому присвоїли ранґ генерала. На начальника 
штабу був під загрозою терору мобілізований комендант 
поліційної школи в Рівному, демократ, колишній офіцер 
Армії УНР, підполковник кавалерії Л. Ступницький, який 
підписував всі документи псевдонімом — полковник Гон-
чаренко. Разом з підполковником Ступницьким був наси-
льно забраний в ліс його малолітній син як закладник. За 
кожним їх кроком слідкували партійні агенти і змушували 

здійснювати всі нові військові пляни М. Лебедя. Підпол-
ковник Ступницький виконував ці обов’язки як штаб-
спеціяліст і під кінець загинув разом з сином в таємничих 
обставинах. Після смерти М. Лебедь надав йому ранґ ге-
нерала. 

На все польське населення Західньої України в бе-
резні 1943 року винесено колективний вирок смерти і 
наказано до тла випалювати всі оселі польських селян. 
Оголошено масову примусову мобілізацію людей в армію. 
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Проголошено так званий «третій етап» національної ре-

волюції і загальне повстання України проти німців. Спро-
воковано на «революцію» майже всю українську поліцію, 
яка частково втекла до лісу, а її більша частина була 
розстріляна німцями або вивезена до кацетів. На місце 
української поліції німці привезли різних чужинців, голо-
вним чином росіян та поляків, які дуже радо гасили «ре-
волюцію» Лебедя кулеметами та віхтями. Створився пе-
кельний хаос на нашій землі… 

Весна й літо 1943 року в Україні, а особливо на По-
ліссі та Волині, мабуть нічим не відрізнялися від описів 
пекла в «Божественній Комедії» Данте. Куди не глянеш 

— незгасаюча заграва. До «революції» М. Лебедя вміша-
лися большевицькі партизани. Одної ночі лебедівці кара-
ють мечем та вогнем польське село. Вдень німці з поль-
ською поліцією карають за це п’ять українських сіл. На 
другу ніч большевики з поляками палять за те саме ще 
п’ять українських сіл та дострілюють уцілілих втікачів по 
лісах. По містах розпочався дикий терор ґестапо проти 
української інтелігенції. Ґестапо втратило всяку орієнта-
цію в ситуації. Виловлює і набиває всі тюрми свіжими 
в’язнями. Сталінські агенти вбивають і тероризують по 

всіх містах великих достойників Гітлера, викрадають се-
ред білого дня німецьких генералів. У відповідь на все це 
ґестапо розстрілює щодня всіх в’язнів по тюрмах. На де-
ревах та шибеницях цілими днями та ночами висять для 
постраху невинні українські люди. 

Сталося точно так, як вимагав від нас Лукін, вико-
нуючи директиву Сталіна: «Всюди викликати нестерпний 
стан». 

Щоб відмежувати українські демократичні збройні 
сили від масових злочинів, що їх почали робити під мар-

кою УПА непочитальні елементи українського вождизму 
М. Лебедя, Головна Команда УПА 20.7.1943 року винесла 
постанову переіменуватися на іншу назву та негайно пе-
рейти в глибоке підпілля від німців, москалів, поляків та 
своїх недорослих націонал-фанатиків. У згоді з цією пос-
тановою був виданий такий наказ: 

НАКАЗ ч. 81 
ГОЛОВНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕ-

ВОЛЮЦІЙНОЇ АРМІЇ від дня 20.7.43 р. 



242 

В зв’язку з переіменуванням Української Повстансь-

кої Армії на Українську Народню Революційну Армію, на-
казую всім командирам відділів відчитати перед фронтом 
наказ ч. 80 і дальше виступати під назвою: «Українська 
Народня Революційна Армія». 

Командувач Української Народньої 
Революційної Армії 
(—) Отаман Тарас Бульба-Боровець 

Розділ тринадцятий 

МАСОВІ ЖЕРТВИ ЛЕБЕДІВСЬКОЇ ДИКТАТУРИ 

Недарма говориться, що внутрішній ворог кожного 
народу багато грізніший від найсильніших зовнішніх во-
рогів. На сумних прикладах нашої армії бачимо, що їй не 
могли нічого вдіяти ні совєти, ні німці. Коли ж їй почали 
«помагати» весною 1943 року свої люди з-під стягу дик-
татора Лебедя, то пляномірна акція армії була у великій 
мірі паралізована. Замість боротьби проти зовнішніх во-
рогів, замість ударів по об’єктах військово-стратегічного 

значення Гітлера та по совєтських партизанах нова армія 
Лебедя заходилася винищувати національні меншини 
України. 

Поділена на дві групи в березні 1943 року, армія по-
чала діяти за новими, окремими плянами у згоді з їх 
окремою ідеологією, світоглядом та програмово-тактич-
ними засадами. Переіменована УПА на УНРА, виконуючи 
накази та директиви Уряду УНР під моїм командуванням, 
пішла по лінії самозахисту, пляномірного зменшення сво-
їх рядів та переходу в глибоке підпілля перед новою мо-

сковсько-комуністичною окупацією України. Натомість 
новоорганізована УПА, виконуючи директиви одної партії 
— ОУН Бандери — під особистими наказами диктатора 
Миколи Лебедя, пішла по лінії масового розросту, не 
враховуючи завтрішніх наслідків з такої акції під новою 
совєтською окупацією. 

Лебедь видав наказ по своїй партії та новій армії — 
організувати в лісових районах Полісся та Волині цілі 
партизанські республіки, а по селах та містечках ставити 
військові гарнізони. Цим гарнізонам наказано переводи-
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ти різні економічні реформи. Видано цілу низку «зако-

нів» про володіння землею, індустріяльну власність, ре-
месло, торгівлю і т.п. На селян наложено дуже високі ко-
нтингенти збіжжя, харчових продуктів, одягу та взуття 
для УПА. Всі ці поставки насильно стягалися з населення 
і «таємно» серед білого дня ховалися по викопуваних се-
ред поля та в лісах ямах. На ці «республіки» налітали ні-
мецькі бомбардувальники, випалювали цілі села та райо-
ни, а на другий день туди набігали большевицько-поль-
ські партизани, добивали решту населення, а все похо-
ване майно викопували та вивозили до своїх баз в Біло-
русі. Таким чином, Україна зробилася головною базою 

постачання для масової большевицької партизанки в бі-
лоруських лісах, де вона відчула велику нестачу харчо-
вих продуктів, одягу та взуття. Москва постачала своїх 
партизанів лише зброєю та іншими технічними засобами. 
Москва не постачала своїм партизанам навіть медикаме-
нтів, а наказувала здобувати їх від ворога. Тим ворогом 
був передусім український народ, від якого большевикам 
було легше видушити усе постачання, ніж битися за еко-
номічні бази по містах з німецькими гарнізонами. 

Така вже засада і закон дії у всіх тоталітаристів без 

огляду на те, чи вони комуністи, чи націонал-фашисти, 
що вони нікого не визнають, крім себе, і намагаються 
всіма силами підпорядкувати під свою беззастережну ди-
ктатуру всі сили, що діють у цілому світі. Кого їм пощас-
тить зламати та примусити виконувати їх накази, то той 
«патріот» і «герой», а той, хто їх наказів не виконує, ав-
томатично стає зрадником і бандитом. 

Цю нечесну засаду присвоїли собі також вожді укра-
їнського тоталітаризму. Коли їх переговори з Головною 
Командою УПА в березні 1943 р. не дали бажаного їм ре-

зультату, тоді вони не обмежилися організацією своєї 
окремої армії, а рівночасно з цим постановили і видали 
наказ: повністю знищити існуючу армію, до якої їм був 
вільний доступ. А щоб знищити армію, треба політично 
скомпромітувати і фізично знищити її командування. По-
чинаючи від червня 1943 року, пропаганда цієї групи по-
чала називати армією тільки свої нові військові відділи. А 
існуюча УПА з її багатим бойовим досвідом, з її високо-
кваліфікованими старшинами в їх очах стала «бандою», 
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а командування — агентами: раз Берліна, другий раз 

Лондона і, нарешті, червоної Москви. На цілий наш штаб 
Лебедь виніс заочні присуди смерти і наказав СБ ті при-
суди всіма засобами виконувати. Усіх переловлених на-
ших вояків братія Лебедя агітувала переходити на їх сто-
рону, а хто відмовлявся, того на місці розстрілювали. 

При зустрічах більших військових частин лебедівці 
відкривали братовбивчий вогонь. Всі ці непочитальні дії 
випливають з низькопробного розуміння світу і людей, з 
тоталітарної ідеології та дикої жадоби абсолютної влади. 
Мало того, що вони ведуть свою окрему політику, не ра-
хуючись з багатьма іншими угрупованнями; вони ще хо-

чуть доказати перед цілим світом, що в Україні лише їх 
партія є тією реальною силою, яка веде визвольну боро-
тьбу і має право на військово-політичний провід цілої на-
ції. А щоб так було, треба всіх своїх противників фізично 
знищити. Ця засліплена мегаломанія Бандери та Лебедя 
коштує нашій нації сотні тисяч кривавих жертв в часі 
Другої світової війни, жертв, що їх при іншій політиці мо-
жна було б уникнути. 

Командування нашої армії стояло влітку 1943 року 
перед альтернативою: 

— або мобілізувати відповідну кількість нашого де-
мобілізованого війська та дати відповідь засліпленим 
братовбивцям огнем і мечем (зброя і кадри були), 

— або маневрувати так, щоб до масового брато-
вбивства не допустити. 

Всі молоді старшини нашого штабу, а особливо на-
чальник політично-пропагандивного відділу хор. Полин 
(ред. Іван Мітринґа), обстоювали перший варіянт. По-
лин-Мітринґа ще в березні доказував, що коли наша ар-
мія не ліквідує в зародку нової диверсії Лебедя, тоді вони 

обов’язково будуть намагатися повністю знищити всіх 
нас, щоб таким чином опанувати армію. Як бувший про-
відний член тої партії, Мітринґа-Полин прекрасно знав 
психологію та всі методи дії тих людей і, очевидно, мав 
повну рацію. 

Решта наших старших офіцерів, а саме: полк. Лит-
виненко, полк. Смородський, полк. Трейко, полк. Совен-
ко, полк. Новицький, сотник Раєвський, сотник Ждано-
вич, пор. Гудимчук, д-р Турчманович та наш начальник 
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штабу отаман Зубатий-Щербатюк — обстоювали другий 

варіянт. Я особисто був за другим варіянтом, але остато-
чного рішення не виносив, поки не отримав директиви 
від Президента А. Лівицького. Президент абсолютно за-
бороняв допуститися до масового братовбивства і нака-
зував маневрувати так, щоб не доводити до жодних боїв 
з українцями. Його мотиви: 

— нема політичної доцільности збільшувати число 
армії напередодні окупації України червоною Москвою; 

— нема політичної необхідности армії без держави в 
підпіллі боротися за панівне становище серед свого на-
роду. Це допустиме тільки тоді, коли є державна влада. 

Директива Уряду УНР була для нас законом. Ми пі-
шли по лінії другого варіянту. Цю нашу постанову п. Ле-
бедь пояснив собі як слабість української «демократичної 
гнилі». Яка тактика була правильніша? На це дасть від-
повідь хіба історія України, а не ми — суб’єктивні учасни-
ки подій. 

Події розвивалися шаленим темпом. З кожним днем 
збільшувався масовий терор лебедівської отаманії проти 
свого власного народу. Всіх, хто не поділяв думки Лебе-
дя та його програми, якою нездарною вона не була, під-

давали різним, дуже гострим репресіям, їх оголошували 
«зрадниками української нації», «саботажниками україн-
ського державного ладу» і за це карали шомполами та 
розстрілами. В кінці липня 1943 р. Головна Команда УН-
РА видала відозву до українського народу, в якій протес-
тувалося проти всіх тих заходів, осуджувалося їх як не-
почитальні вчинки засліплених тоталітаристів та підкре-
слювалося, що за всі ці злочини всю відповідальність не-
се персонально урядуючий провідник ОУН Бандери, пан 
Микола Лебедь-Рубан. Відозва була підписана Головною 

Командою та всіма організаціями, які були репрезентова-
ні при нашому штабі. 

Ми цілий час ставилися до них як до українських 
національних патріотів, які через помилку стали на фа-
льшиву дорогу, і ми ніколи не тратили надії на те, що ко-
ли вони самі побачать жахливі наслідки їх роботи, то 
опам’ятаються. 10.8.1943 року наш штаб виніс рішення 
звернутися ще раз до проводу їх партії з всеохоплюючим 
листом та опублікувати цей документ без жодних змін та 
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скорочень. 

«ОБОРОНА УКРАЇНИ» 
Часопис Української Народньої Революційної Армії. 
Особливе видання ч. 1 — 10.8.1943 р. 
Відкритий Лист 
до Членів Проводу Організації Українських Націона-

лістів Степана Бандери 
«Коли в липні 1941 року Українська Повстанська 

Армія ―Поліська Січ‖ розпочала свою збройну акцію, Ви 
зайняли супроти неї негативну позицію, яка триває до 
останньої хвилини. Непорозуміння полягали в тому, що 
ми не підпорядкувалися урядові Степана Бандери, і Ви 

це вважали за прояв отаманії та анархії з нашого боку. 
Ми не могли підпорядкуватися урядові, який прого-

лосив Українську Державу за плечима німецької армії без 
офіційного визнання цієї держави німецьким урядом. Нам 
було ясно, що коли Німеччина офіційно української дер-
жави не визнала, але дозволила на її проголошення, то в 
тому факті криється провокація. Німці в перших днях 
свого походу на Схід потребували: 

— створити враження серед народів СССР, що існує 
Українська Держава і, мовляв, можуть постати також інші 

держави; 
— голосу українців до червоної армії, щоб масово 

переходили до «визволителя»; 
— українського підпису на летючках та відозвах, 

щоб населення здавало німцям зброю та зберігало для 
них майно, яке могло б залишитись у руках народу; 

— нашої крови перед фронтом, на фронті і за фрон-
том; 

— розконспірувати клітини українських революцій-
них організацій, щоб їх потім знищити. 

Крім того, непорозуміння поглиблювалось тим, що 
Ви визнаєте фашистську засаду безоглядної диктатури 
Вашої партії, а ми стояли на позиції кровної та духової 
єдности всього народу на засадах демократії, де всі ма-
ють рівні права і обов’язки. На цих засадах ми ще тоді 
знайшли площину для співпраці з багатьма націоналіста-
ми без того, щоб вони або ми зрікались своїх поглядів. 

Ми стверджуємо світоглядову багатогранність серед 
українського народу й не бачимо потреби ліквідувати її 
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штучними засобами штучної єдности, а вважаємо, що 

єдино правильна буде та концепція, яка замість того, 
щоб розпалювати внутрішню міжусобицю за владу, змо-
білізує всі сили народу до боротьби насамперед з зовні-
шніми ворогами та підпорядкує її не тій чи тій партії, а 
маєстатові нації й держави. 

Щоб цю ідею запровадити в життя, восени 1942 ро-
ку ми звернулися до Вас і до ОУН під проводом полк. Ме-
льника з офіційною пропозицією зорганізувати Українсь-
ку Революційну Раду, складену з представників усіх дію-
чих українських революційних осередків. Завданням Ра-
ди, як надпартійного органу, було б керування всенаціо-

нальною політикою, створення генерального штабу та 
надавання відповідного напрямку нашій військовій акції. 

Ця пропозиція не пройшла. Ви нашу пропозицію від-
кинули, пояснюючи це тим, що єдиним проводом україн-
ського народу є Ви. З полк. Мельником ми не могли зв’я-
затися, але місцеві чинники розпочали співпрацю з нами 
на засаді міжпартійного порозуміння. 

Коли політична співпраця виявилася неможливою, 
ми запропонували Вам співпрацю військову. В ті часи Ви 
ще партизанки не провадили й гостро проти такої акції 

виступали, а Ваші члени називали нас слугами Сталіна й 
Сікорського. 

22 лютого 1943 року відбулася наша офіційна нара-
да з Вашими політичними представниками. Нарада вия-
вила, що ОУН змінює свій погляд на партизанку й визнає 
потребу її існування та потреби збільшення повстанських 
лав. Визначено політичну лінію для партизанки, а такти-
ку й оперативні пляни мав опрацювати спільний штаб. 

9 квітня 1943 року відбулася наша перша нарада з 
командуючим Ваших військових відділів ОУН «Юрком». 

Стверджено потребу одного спільного штабу, прийнято, 
що військові відділи ОУН перестають існувати, а вся 
українська національна партизанка виступатиме під на-
шою старою назвою — Українська Повстанська Армія. 

Накреслено генеральну лінію військової акції, яка 
мала бути спрямована головним чином проти німецького 
окупанта і совєтських парашутистів як шпигунів та аген-
тів московського імперіялізму, що вже сьогодні знов роз-
почали винищування українського національного активу. 
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Згідно з нашою пропозицією, акція мала бути добре під-

готована як чинник народнього контртерору й мала бити 
сильними ударами по ворожому транспорті, воєнному 
промислі та важливих об’єктах стратегічного значення. 
За два тижні мала відбутись наступна зустріч для конта-
кту й комплектування штабу УПА. Ми приїхали на визна-
чене місце, а Ваші люди ні. Зв’язкові пояснювали це те-
реновими перешкодами і визначили другу зустріч на 
23 травня, де мали зустрітись представники трьох угру-
повань. 

23 травня приїхали на вказане місце наші люди й 
мельниківці, а бандерівці знов не приїхали. Ви перерва-

ли всякий зв’язок з нами, але попередні зустрічі, розмо-
ви та пляни Ваші люди використали, щоб прийняти нашу 
популярну назву УПА та вживати в своїх публікаціях на-
ші протифашистські гасла. 

Ще в березні цього року неконспіративною поведін-
кою організаційної мережі передчасно спровоковано на 
загальне повстання українську поліцію, чим загнано ба-
гато людей в могилу та німецькі табори, а українське на-
селення віддано під польський терор та знущання фоль-
ксдойчерів і т.д., які прийшли на місце українців. 

Вже в час переговорів, замість того, щоб провадити 
акцію по спільно накресленій лінії, військові відділи ОУН 
під маркою УПА, та ще й нібито з наказу Бульби, заходи-
лись винищувати ганебним способом польське цивільне 
населення й інші національні меншини. Замість сильного 
фахового удару по німецьких стратегічних пунктах, Ваші 
бойові коменданти дали зброю в руки дітям, які для спо-
рту почали стріляти на німців із-за кожної хати та дали 
змогу німецькій пропаганді виправдувати їхні звірства. 
Командування партизанськими відділами в багатьох ви-

падках передали не в руки фахових командирів, а в ру-
ки недосвідчених партійців, які, не знаючи ні завдань, ні 
тактики партизанської боротьби, проводять акцію з ве-
личезними втратами в людях. 

Як перед переговорами, так і після них члени Вашої 
організації ведуть дивовижну агітацію проти нас. Один 
раз заявляють, що Бульба підпорядкований проводові 
ОУН і тільки командує однією партизанською групою. А 
останнім часом розголошується, що з Бульбою не можна 
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нічого зробити і поважно говорити, бо Бульба говорить 

одне, а робить друге. Акція міжусобиці доходить до того, 
що останніми днями виявились спроби перетягнення си-
лою на свій бік та роззброювання наших відділів, викра-
дання зброї всякими підступами, перешкоди в харчуван-
ні людей, арешти наших зв’язкових, нищення нашої пре-
си, літератури і т.д. 

У Сарненській окрузі Ваші люди в Бережниці підсту-
пом роззброїли один наш відділ, відібрали і спалили всю 
літературу, людей з відділу довго агітували перейти на 
свій бік, а коли ті не погоджувались, рішили їх перестрі-
ляти. Тільки випадок нападу большевиків у селі Берв’ят-

ниця та розсіяння Вашого відділу врятувало цим людям 
життя. 

На Крем’янеччині, де наші і Ваші люди ввесь час 
провадили спільні операції і навіть створили спільний 
оперативний штаб, Ваші люди потрапили зломати підпи-
сану умову, підступом напасти та роззброїти цілих три 
сотні і знищити штаб, чим Ваша сітка хвалиться як вели-
ким досягненням, мовляв, три сотні «мельниківців» вже 
пішло пасти корови, і те саме чекає їх всіх. 

Все це пояснюється тим, що, мовляв, якийсь там по-

ліський мужик Бульба «виламався» з-під дисципліни, 
оголосив себе отаманом і хоче бути вождем України тоді, 
коли саме Провидіння призначило на це саме становище 
тільки Степана Бандеру. 

Товариші націоналісти! Як Вам не сором, і де Ваша 
національна мораль та гідність толерувати такі злочини 
та оперувати в пропаганді такими засобами? 

Хто з чесних революціонерів може розділювати сьо-
годні функції в Україні, коли вона димиться в пожежах та 
спливає кров’ю? Хто ще сьогодні може мріяти про ті Ваші 

посади, коли щоденно падають тисячі — гинуть від теро-
ру і голоду? Чи важливіше сьогодні те, хто керуватиме 
Україною, чи те, щоб її спільними силами врятувати від 
цілковитої заглади? Хто про такі речі сьогодні думає, той 
не український патріот, а професійний політик, що спра-
вді думає про Україну не як про свою батьківщину, а як 
про місце теплих посад. Перше треба визволити рідну 
землю і свій народ з-під чобота ворогів, а справа посад 
— це марнота. Державна влада — не вигідне місце, а 
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найвідповідальніша стійка тяжкої служби батьківщині. 

Ви на кожному кроці говорите про конечну потребу 
єдности серед українського народу, а насправді змагаєте 
здійснити цю єдність не шляхом об’єднання всіх сил на-
роду на підставі взаємного порозуміння і пошанування 
політичних переконань інших співгромадян, а тільки 
шляхом підпорядкування всіх собі та диктатурі однієї 
партії. 

Ваша пропаганда закидає нам як злочин те, що ми 
не хочемо підпорядкуватися Вам, як єдиному проводові. 
Ми з великою охотою ладні кожної хвилини підпорядку-
ватися, але для цього потрібна здорова політична конце-

пція і солідна плятформа. 
Чи концепція і плятформа, на якій спиняється Ваша 

праця, може стати головним чинником державного будів-
ництва? Вона могла б бути її частиною, якби Ваші люди 
не були засліплені манією величі, а провадили свою ре-
волюційну працю скромно й чесно, як це личить справж-
ньому патріотові, але у Вас, на превеликий жаль, цього 
нема. 

Жодна партія не може мати монополії на українсь-
кий народ. Боротьба за тотальний режим можлива тоді, 

коли вона в терені має відповідний ґрунт. Коли ж того 
ґрунту нема і вона затягається, тоді вона анархізує життя 
народу, і всяка така спроба в час війни — це не що інше, 
як національний злочин або перевага особистих амбіцій 
над інтересами загалу. 

Чи правдивий революціонер-державник може підпо-
рядкуватися проводові партії, яка починає будову дер-
жави від вирізування національних меншин та безглуз-
дого палення їхніх осель? Україна має грізніших ворогів, 
ніж поляки. Кожна дитина знає, що винищення кількох-

сот поляків у деяких областях не зліквідує польської не-
безпеки для України. Польський народ все одно існує, і 
як довго він буде в тій же неволі, що й ми, так довго си-
лою обставин він буде не ворогом нашим, а союзником. 
Які заміри можуть мати поляки супроти нас у майбутньо-
му і як укладуться наші взаємини — це інша річ. Сьогодні 
замість того, щоб різатись взаємно, ми мусимо монтувати 
один революційний фронт усіх поневолених народів про-
ти окупантів, а не відкривати собі зайві фронти. І якраз 
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ґестапо та НКВД того союзу поневолених народів боять-

ся, тому й нацьковують народ на народ та розбивають 
блахманом нових ідей кожний народ зокрема, ділячи йо-
го на політичних ворогів. 

Ваші люди всюди хваляться, як діти, що, мовляв, 
нас дуже багато, що в нас велика організаційна мережа 
та ціла армія, тому всі мусять нас слухати і нам покоря-
тися. 

Це правда, що Ваша партійна мережа в деяких об-
ластях Західньої України досить поширена, але чи цього 
вистачить, щоб збудувати велику самостійну соборну 
українську державу? Мало закинути сітку в глибоке мо-

ре. Важливіша річ — витягти її звідти цілою. Скажімо, що 
Ви сьогодні маєте 10, 20, 30, 40  або навіть 100 тисяч 
партизанів. Чи ця сила зможе оборонити Україну тоді, 
коли та справа вимагає щонайменше тримільйонової ар-
мії та однодушної постави всього народу? При Ваших ме-
тодах вистрілювання українців з червоної армії, колишніх 
українських комуністів, комсомольців та бичування укра-
їнського активу, як це було на Житомирщині, душення 
путом своїх найкращих людей — Ви не змобілізуєте цієї 
армії, а навпаки — знищите самі себе й тих, які єдині мо-

гли б збудувати українську державу. 
Українську державу зможемо збудувати лише тоді, 

коли об’єднаємо під одним прапором боротьби за незале-
жність весь народ, кожну гвинтівку, кожного українця, 
без огляду на його політичні переконання, без огляду на 
те, чим він був учора. І тому ми дуже тішилися б, коли б 
сьогодні наш товариш по революційній боротьбі Степан 
Бандера був на волі і мав вплив на роботу Вашої органі-
зації. Ми глибоко переконані, що цей революціонер після 
гіркого досвіду з «тотальною диктатурою» 1941 року, що 

позначилася смертю таких людей, як полковник М. Сці-
борський, сьогодні поставив би роботу Вашої організації 
на правдивий шлях, на шлях всенародньої консолідації і 
будови муру єдиного революційного фронту. Але, на 
жаль, Степана Бандери серед Вас нема, тому деяка час-
тина української революційної енергії спрямовується на 
хибний шлях. 

Ваш шпіонаж топче по моїх слідах. Дітвора всюди 
розвідує, де, хто, скільки, яка охорона. Часто чути по-
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грози, залякування і т.д. Таку поведінку Вашої українсь-

кої організації кваліфікуємо як національний нетакт. 
Охорону я тримаю тільки від німців і москалів. Від украї-
нців я ще не ховався і не думаю ховатись, без огляду на 
те, яких вони політичних переконань. Ніхто мене не за-
мурував у льох, як оголошує «шептана» пропаганда, я 
перебуваю щоденно з повстанцями і між цивільним насе-
ленням, де можете зустріти демократів, націоналістів, 
комсомольців і колишніх комуністів, яких я не боюсь так, 
як бояться Ваші командири своїх однопартійців. 

На закінчення можу сказати одно: або Ви, Товариші, 
необдумано вибрали хибну дорогу, або впали жертвою 

чужої провокації. Як в одному, так і в другому випадку 
існує дорога чесного відвороту, замість того щоб «прин-
ципово» йди в безодню і тягнути за собою інших. Чесний 
відворот — це не брак відваги і не сором, а доказ рево-
люційної чесности, цивільної відваги та реального підхо-
ду до справи. Треба вміти приймати життя не таким, 
яким ми хотіли б його бачити, а таким, яким воно є. 

Самі ж Ви бачите, що силою історичних обставин ми 
перебуваємо в трагічному становищі, що не маємо права 
марнувати енергії жодної української людини з приводу 

того, що вона має погляди, відмінні від наших. Треба 
об’єднати народні маси не на засадах насильної одно-
партійної диктатури, що отруює атмосферу і не дає змоги 
включитись у єдиний фронт боротьби за державу україн-
цям інших переконань, а стати на засадах кровної єднос-
ти та міжпартійного порозуміння, підпорядковуючи всі 
сили народу одному спільному центрові державного бу-
дівництва. Щойно тоді зможемо створити з наших роз-
бурханих народніх мас не однопартійний «моноліт», а 
однодушний народ, якого не переможе жодна ворожа 

сила. 
Цей шлях зобов’язує кожного чесного українця — 

без огляду на його партійну приналежність. 
З тих оглядів ми ще раз пропонуємо створити спіль-

но з усіма діючими революційними осередками Українсь-
ку Народню Революційну Раду, яка єдина буде спромож-
на стати справжнім політичним проводом усього україн-
ського народу, а не однієї партії, надасть відповідний на-
прям нашій всенаціональній політиці та збройній силі. За 
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назву УПА, під якою Ваші люди розпочали акцію не зав-

жди військово-державницького характеру, не маємо на-
міру сперечатись… Тим більше що по мірі поширення вій-
ськової акції на всій Україні наша збройна сила набула 
характеру всенароднього руху і тому мусіла переймену-
ватися на Українську Народню Революційну Армію. 

Уявляю собі, яку радість викличе цей лист серед на-
ших ворогів, що між українцями нема згоди, але, на мою 
думку, ліпше про зло говорити, як його промовчувати. 

Вислати цей відкритий лист до Вас змусила мене 
Ваша робота в терені, яка входить в таку стадію, коли до 
братовбивчої війни лише один крок. Про це говорять Ва-

ші провідники, відкидаючи всякі переговори та порозумі-
ння, вимагаючи абсолютного підпорядкування виключно 
проводові Вашого ОУН. Вони відверто заявляють, що для 
осягнення своєї партійної диктатури не завагаються роз-
почати братовбивчу війну, навіть коли б вона коштувала 
українському народові не сотні, а цілі мільйони жертв. 

З тих оглядів я дозволю собі запитати Вас: за що Ви 
боретесь? За Україну чи за Вашу ОУН? За Українську 
Державу чи за диктатуру в тій державі? За український 
народ чи тільки за свою партію? 

Будьте певні, що ніхто з наших людей зброї з рук не 
випустить. УНРА є осередком українських патріотів-війсь-
ковиків різних політичних переконань, для яких відбудо-
ва української держави є найвищою метою їхнього жит-
тя. І було б злочином супроти народу, коли б ми, свідомі 
того, що вибраний Вами шлях — хибний, мовчки дивили-
ся, як справа нашого національного визволення летить у 
безодню. Такої думки більша частина українських патріо-
тів, яких Ваша диктатура думає зтероризувати. Все гро-
мадянство відчуло й відчуває жахливі наслідки Вашої по-

літики. 
Для з’єднання всіх національних сил ми зробили 

все. Простягаємо до Вас ще раз братню руку. Коли Ви 
ставите справу України понад усе, коли поза Вашими 
плечима не криється спритно замаскована ворожа пру-
жина, то ми знайдемо спільну мову так, як знаходимо її з 
Вашими стрільцями не раз, лежачи разом в одному окопі 
під ворожим вогнем. 

Тому творімо Українську Революційну Раду як єди-
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ний міжпартійний орган всенаціональної політики та го-

ловний центр державного будівництва. 
Хай живе єдиний революційний фронт українського 

народу, репрезентований Українською Революційною Ра-
дою! 

Слава Україні! 
Командувач УНРА, Отаман Тарас Бульба-Боровець». 
Замість чесної відповіді на цей останній лист був пі-

дступно зорганізований органами СБ напад на наш штаб 
вночі 19.8.1943 року, що був розташований в лісі та по 
різних законспірованих квартирах. Пограбовано військо-
ве та приватне майно. Вбито багато людей на місцях. 

Оперативна частина штабу у складі: от. Бульба-Боро-
вець, от. Леонід Зубатий-Щербатюк, сот. Раєвський, сот. 
Жданович, хор. Полин-Мітринґа та інші старшини, що бу-
ли оточені в лісі Людвипільського району, проривом ви-
билася з оточення. Адміністративно-вишкільна частина 
штабу в складі: полк. Совенко, полк. Новицький з дру-
жиною, полк. Трейко з родиною, поручник Гудимчук, Ан-
на Боровець (моя дружина) та багато інших людей були 
взяті в «полон» Лебедя. Крім того, були так само взяті в 
полон полк. Литвиненко в районі Остріг, командир одної 

нашої рейдуючої бригади пор. Волинець-Яценюк з Жито-
мира та багато інших командирів і вояків. 

Всі ці люди були терором примушені деякий час 
працювати в новому війську, а потім були поголовно лік-
відовані як свідки масових злочинів. Особливо була тор-
турована Анна Боровець, щоб виявити деякі таємниці її 
чоловіка, а головним чином — де поховані магазини 
зброї та наші друкарні. Ця людина нічого не зрадила і 
була замучена на смерть. 15 листопада 1943 року партія 
Лебедя подала до відома, що: «СБ устійнила, що Анна 

Боровець, як полька по національності (вона була чеш-
ка), була польським шпигуном серед українців, і тому її 
засуджено ревтрибуналом на кару смерти та вирок вико-
нано 14.XI.1943 р.» 

Наші ряди постійно несли болючі втрати в керівних 
кадрах. Виступаючи, наприклад, з боями від пересліду-
вання нашої штабової групи під охороною відділу поруч-
ника Мухи, перед двома кременецькими батальйонами 
бандерівців, під командою «Нечуса», що брали участь в 
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окруженні нашого штабу 19.8.1943 року, ми мали дуже 

багато вбитих і ранених козаків. Вони витиснули нас на 
правий берег річки Случ, де в польських селах була офі-
ційна «совєтська влада» та стояли великі відділи совєт-
сько-польських партизанів. 6.9.1943 р. ми затрималися 
постоєм на згарищах українського села Вілія Людвипіль-
ського району, щоб дати відпочинок до півсмерти пере-
втомленим постійними боями та маршами людям. На сві-
танку там на нас напав великий совєтсько-польський 
партизанський відділ. Нам не було іншого виходу, як 
прийняти бій. Штабова група силою одної чоти стояла в 
одному кінці села, а відділ пор. Мухи силою 200 багнетів 

та 50 кіннотчиків — в другому. Ворог силою 500 вояків 
думав, що має діло тільки з нашою невеликою групою. 
Почав енергійно атакувати наші вигідні позиції в румови-
щах кількох мурованих домів та ще й захищених високим 
горбом над річкою Случ. Саме в ту мить, коли большеви-
ки вже почали обкидати наші позиції ручними гранатами, 
їх несподівано заскочили з їх лівого флангу кіннотники 
та автоматники пор. Мухи. Окружили їх півколом і прити-
снули до річки. Деякі польські цивільні люди, що на ско-
ру руку були мобілізовані большевиками, кинулися в па-

ніку й почали безладно тікати назад до лісу. Але москалі, 
як кадрові вояки, залягли, і з ними розпочався наш 
справжній довгий бій. Після втечі цивільних наші сили 
були більш-менш рівні, але місцева ситуація сприяла бі-
льше нам, бо ми були в обороні, а вони наступали і від-
ступали. 

Цей Вілянський бій тягся більше чотирьох годин. В 
його результаті нам з великим трудом вдалося таки втри-
мати наші позиції та остаточно примусити большевиків 
відступити. В розгарі цього бою ми втратили 6.9.1943 ро-

ку 8 забитими та 15 раненими. Серед забитих були: 
• Сотник Василь Раєвський 
• Хорунжий Іван Полин-Мітринґа 
• Хорунжий Петро Виливайко-Довматюк 
• Бунчужний Олександер Столярчук-Батюшка 
• Чотовий Петро Дубина 
• Козак-кулеметник «Вулей» 
• Козак-розвідувач — «Стріла» 
• Козак-фурман «Горобець». 
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Ворог втратив у цьому бою самого командира цілого 

відділу, якогось совєтського лейтенанта, що прибрав собі 
українське псевдо «Харченко», 12 інших вояків на полі 
бою та понад 40 польських партизанів, що були масово 
побиті в лісі при їх хаотичній втечі — разом 53-х людей. 
Не можна при цьому не згадати, що на совєтському лей-
тенантові були знайдені чоботи з червоної шкіри отамана 
Зубатого, що їх з нього здерли большевики, як розстрі-
лювали 19.2.1943 р. Чоботи вернулися до свого правно-
го власника аж через 8 місяців. Ми зберігали їх, як спра-
вжню воєнну святиню, в нашому архіві. 

Другою характерною рисою подій того фатального 

дня було те, що коли ми в поспіху навантажили всіх по-
битих наших товаришів на один віз та почали негайно 
назад форсувати Случ на його лівий берег, нас з другого 
боку річки взяли під сильний кулеметний вогонь «свої», 
бандерівці. Вони залягли там силою одної сотні, спокійно 
приглядалися до нашого бою з большевиками, хоч ми в 
таких випадках постійно їм допомагали. Вбито одного 
коня від воза з трупами. Трупи мало не потопилися в во-
ді. Ситуацію врятували незабутні героїчні кіннотники 
пор. Мухи. Вони в іншому місці перейшли ріку вплав і за-

скочили непомітно в тил «противника». Вибили кулемет-
ні гнізда і охоронили переправу решти людей через 
Случ. Тоді ми перевагою свого відділу розігнали їх геть. 
Всі вісім трупів поховали з військовими почестями в бра-
тній могилі на цвинтарі одного села Людвипільського ра-
йону. Вищеназвані 8 наших товаришів полягли смертю 
героїв з руки нашого ворога. Але посередньою причиною 
їх передчасної смерти була наша власна громадянська 
війна. Місяць пізніше, в ніч на 10.10.1943 року, агенти 
СБ Лебедя вбили пор. Муху в його помешканні в Людви-

полі. 
Хай буде вічна Слава всім полеглим патріотам наро-

доправної України! 
По всіх інших партизанських районах була така са-

ма ситуація. На кожному кроці нас завзято переслідува-
ли «свої». Вони добре знали всі наші партизанські шляхи 
як місцеві люди. Наші люди опинилися в дурному поло-
женні: їм наказом заборонено проливати братню кров, а 
ті «брати» на кожному кроці відкривають по них вогонь 



257 

та провокують різними негідними способами. Слабші 

одиниці почали розчаровуватися, побачивши безперс-
пективну ситуацію. Молодим людям хотілось радше па-
радувати зі зброєю по селах та містечках, ніж тинятися в 
глухих лісах глибокого підпілля. Що буде з їх «параду» 
завтра — ті люди, правдоподібно, не усвідомлювали. Де-
хто піддавався демагогічній пропаганді «великої револю-
ції», переходячи на сторону Лебедя. Нам довелося пере-
вести перевірку кадрів, очистити свої лави від слабших 
елементів, щоб з рештою випробуваного та вірного еле-
менту продовжувати далі свою роботу згідно з новим 
пляном Головної Команди. 

Мені почали сильно докоряти деякі наші молодші 
товариші, що наше рішення не поборювати збройною ру-
кою диверсії Лебедя було абсолютно фальшиве. Як армія 
ми не мали права допустити до всього того, що діється в 
Україні. Допускати до того, щоб кожна політична партія 
організовувала свою партійну армію — це національний 
злочин. З національної точки зору, мовляв, «було б куди 
правильніше, якби ми напочатку, в березні 1943 року, 
були розстріляли пару сот зачумажених тоталітаристів, 
чи навіть хай би ця акція потягла тисячі жертв українсь-

кого народу, ніж сьогодні та завтра за це все нація му-
сить платити десятками та сотнями тисяч кривавих 
жертв, абсолютною руїною економіки та терпіти ганьбу 
за чиюсь партійну сліпоту та вождівство…» 

Під впливом усіх жахливих подій подібні думки не 
були чужі й для мене в пізню осінь 1943 року. Я остаточ-
но переконався, що з українським вождизмом, так само 
як і з комунізмом чи нацизмом, в нас може бути тільки 
одна мова — повне їх заперечення. Інакше вони фізично 
винищать усіх інших політичних противників. Як кому-

нізм, так і вождівський фанатизм, що прагне сліпо і на-
стирливо тотальної влади, ніколи у світі не підуть на чес-
ну співпрацю з інакодумаючими. Це їм забороняє їх «Ко-
ран». 

Одначе зробити практичний висновок з ревізії на-
ших поглядів в листопаді 1943 року було неможливо. На 
перешкоді стояли: 

• відворотна директива нашого Уряду і 
• червона армія була вже в Києві. 
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Було вже пізно. 

Всі політичні, військові та економічні акти монопар-
тії Бандери — Лебедя можна б рахувати звичайною по-
милкою, якби тут не малося до діла з такими явними зло-
чинами: 

— Послідовна, систематична і настирлива диверсія, 
скерована на розкол і хаотизацію українського націона-
льного, державотворчого і соціяльного життя (розкол 
ОУН, впертий саботаж державотворчих починань всього 
національно свідомого українства, розкол УПА і саботаж 
військово-революційних плянів та операцій). 

— Повне порушення і заперечення встановлених 

норм людяности та загальнолюдської етики і моралі, що 
рівнозначне з бандитизмом. 

— Свідома чи несвідома допомога найлютішому во-
рогові України — світовому комунізмові та московському 
імперіялізмові. Ця допомога рівнозначна з ворожою аген-
турою серед української нації та її визвольного руху. 

За всі ці злочини їх виконавці мусять відповідати пе-
ред правосуддям українського народу. Щойно тоді може 
бути мова, чи ідеологія та програма їх партії має право 
на дальшу участь в активній політиці українського наро-

ду. 

Розділ чотирнадцятий 

КОТЛОВИНА СМЕРТИ 

Під осінь 1943 року Полісько-Волинська котловина 
зробилася ареною масової смерти. Сюди втікають всякі 
люди з цілої України, особливо інтелігенція та робітники 

з більших та менших міст. Тут і цивільне населення не 
мешкало в ще уцілілих домах, а гніздилося по сховищах 
та норах непрохідних лісів. Там же, по лісах, паслася їх 
худоба, а по ямах зберігалися рештки врятованого мізер-
ного майна. Насправді навіть велике майно вже давно у 
цій нещасній країні втратило всяку вартість. 

Зі сходу швидкими кроками наближався совєтсько-
німецький фронт. Червона армія знову окупувала поло-
вину України, перейшовши лінію нашого Дніпра. Від пів-
дня і заходу німецьке командування стягає всі резерви, 
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організує нову оборонну лінію: Мазурські багна — Кар-

пати. Кожного дня появляються щораз суворіші зарядже-
ння німців. З Білорусі натискає на нас ціла армія совєтсь-
ких партизанів. Тут скупчено понад 100 000 молодих лю-
дей на нову мобілізацію Лебедя. Бойова здатність цього 
нового партизанського війська невелика. Сяку-таку 
зброю має кожна десята людина. Решта без зброї. Нема 
фахових командирів, ні часу на вишкіл. Безоглядна тота-
літарна дисципліна не може справитись з таким же без-
оглядним хаосом. Картину пекла доповнює громадянська 
війна цих же руїнницьких фанатиків проти сил волі і де-
мократії. Ніхто не може зорієнтуватися, хто, кого і за що 

б’є. 
Штаб нової УПА отримав від партії Лебедя в червні 

1943 р. такі бойові завдання: 
— негайно і якнайскоріше закінчити акцію тотально-

го очищення української території від польського населе-
ння; 

— послідовно далі винищувати внутрішнього ворога 
України, тобто всіх демократів з-під стягу УНР та інших 
політичних угруповань; 

— всюди вести збройну боротьбу проти німецького 

окупанта; 
— на всій опанованій нашою армією території заво-

дити новий лад української державности; 
— всіма силами всюди ставити спротив совєтській 

армії, коли вона буде наступати на захід. 
Ні одного з цих завдань нова армія Лебедя не могла 

і не змогла виконати. Поляки залишилися в Західній 
Україні, поки їх не виселила совєтська влада в 1945 році, 
обмінюючись населенням з польською комуністичною 
державою. Демократи з Петлюрівського руху, націоналіс-

ти полковника Мельника та інші «вороги» України зали-
шилися в Україні, і сьогодні вони мають там, в глибокому 
підпіллі, «рівні права» з бандерівцями. Не зважаючи на 
повстанський «зрив» Лебедя, німецький фронт відступав 
на захід планомірно, жодного сліду від паніки, заподіяної 
«революцією». Совєтські партизани ходили сюди і туди 
по «державі» Лебедя-Бандери, як у себе вдома. Медвє-
дєв діяв у маленькому Цуманському ліску під Луцьком та 
стріляв і викрадав німецьких генералів, а Ковпак зробив 
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рейд від Брянська аж до Карпат, де його розбили німці. 

Всі партизанські «республіки» Лебедя були спалені німе-
цькою авіяцією. Під кінець всю територію України окупу-
вала совєтська армія, незважаючи на те, що армія Лебе-
дя ставила їй всіма силами спротив. Де ж глузд політич-
ного проводу цієї партії, яка видавала такі директиви 
партизанському війську? На жаль, досьогодні — це ще 
таємниця. Чи це було безглуздя, чи премудра провокація 
в дусі «голої землі»? Треба припускати, що одне і друге. 
Провокація має найлегший доступ туди, де тхне опорту-
нізмом і безглуздям. 

Роздуті і напівозброєні відділи УПА втратили основу 

основ партизанського війська — невловну рухомість в 
терені. Не вони мали всю ініціятиву маневру в своїх ру-
ках, як це було досі, а самі стали великим об’єктом напа-
ду ворогів у своїх «республіках» та гарнізонах. Не вони 
накидали бої, а їм почали накидати наші, німецькі та со-
вєтські противники. Ці відділи десь від липня 1943 року 
почали зводити дуже часті накинені їм бої. В цих затяж-
них боях український вояк проявив неописане геройст-
во, надприродну витривалість й особливу винахідливість. 
Ці вояки показували, як примітивними засобами поборю-

вати переважаючого ворога, озброєного найновішими 
засобами модерної війни. Та, на жаль, плоди всіх цих зу-
силь ідейного вояка зводилися до нічого. Майже кожний 
такий затяжний бій був програний, і армія несла величе-
зні втрати вбитими та раненими. Вони сотнями догнива-
ли в хатах та норах. Бракувало фахових медичних сил та 
санітарних засобів. Примітивні лазарети по землянках 
треба було часто переміщувати. Вони часто попадали в 
руки ворогів, які на місці розстрілювали всіх ранених. 
Тут знову вписалася в історію золотими буквами наша 

жінка — медсестра і товариш. Особливо знущалися над 
раненими большевицькі партизани. Вони пробували здо-
бувати різні наші таємниці. Для органів НКВД це був ду-
же бажаний «матеріял». 

Всі вояки бачили, що таким чином партія Лебедя ве-
де цілу армію на явну смерть. А за армією така сама доля 
чекає всю націю. Почалося велике невдоволення в лавах 
армії. Це невдоволення партійна СБ заходилася ліквіду-
вати системою масового внутрішнього шпіонажу, репре-
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сіями та розстрілами. Почалося масове дезертирство з 

армії в підпілля перед партією та СБ. У відповідь на де-
зертирство СБ почала тероризувати та розстрілювати цілі 
родини дезертирів. Почали брати закладників, ширити 
донощицтво і т.п. 

Ось так виглядала наша «війна» проти німців, росі-
ян, поляків, комуністів та самих нас в 1943/44 роках. Ді-
ялося це так тому, що був зірваний організаційний та 
оперативний плян первісної армії. 

Маса втікачів постійно напливала з України в полі-
ські ліси. Побачивши, що там діється, люди пробували 
вирватися з того пекла назад на південь та захід, але ор-

гани СБ переловлювали цих людей та карали на горло 
«як дезертирів» з УПА та «шпигунів». Ґестапо своїм чи-
ном ловило таких людей та на місці масово розстрілюва-
ло «як бандитів». Совєтсько-німецький фронт почав бра-
ти Поліську котловину в свої потужні кліщі в той час, як 
тут вже оперувала потужна большевицька партизанська 
армія. Вона пробиралася крізь непрохідні ліси та багна, 
готуючи великий варшавський прорив. Замкнутий в По-
ліській котловині народ був приречений на неминучу 
смерть. Це була головним чином українська інтелігенція, 

яка врятувалася від масового погрому органів ґестапо. 
Усім тоді було відомо, що НКВД всіх тих людей, які не ті-
кали разом з червоною армією за Волгу або в перших 
днях війни не пішли в совєтську партизанку, рахує воро-
гами СССР, шпигунами Гітлера та бандитами і всіх по-
сталінському тортурує і розстрілює. Лише малописьмен-
них часом відсилали до концтаборів або до карних бата-
льйонів на передові лінії фронту, щоб там кров’ю змива-
ли свою «зраду батьківщині». При самій згадці про нову 
окупацію України большевиками вся ця розбурхана маса 

народу з жінками та дітьми впадала в явний шал жаху, 
викликаючи ще більший хаос. Не було ніякої надії на по-
рятунок цього передового елементу нашої нації. 

Ще у червні 1943 року представники німецької армії 
за посередництвом колишньої директорки Українського 
Червоного Хреста в Києві пані д-р Хариті Кононенко про-
понували нам нав’язати нові переговори. Відступаючи на 
Захід, німецька армія часто не мала змоги вивозити ве-
ликих запасів воєнного матеріялу. Німецька армія не ста-
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вила нам жодних вимог, а лише хотіла передати цей ма-

теріял в антисовєтські руки, щоб його не нищити чи ли-
шити для москалів. Пані д-р X. Кононенко приїхала до 
нашого штабу. Все було домовлено, але про це якось до-
відалось ґестапо, і пані X. Кононенко була негайно аре-
штована і розстріляна в Рівному. Таким чином, до цього 
нового контакту не дійшло. 

Пані д-р Харитя Кононенко заслуговує на більше, 
ніж ця хронологічна згадка. Її розстріляли не за саму 
спробу нав’язати контакт між німецькою та нашою армі-
єю, їй було доказано, що вона, маючи різні матеріяли в 
міжнародніх харитативних організаціях, особливо меди-

каменти, велику їх частину передавала українським пар-
тизанам. І це була правда. Харитю Кононенко тяжко за-
рахувати до жінок. Це був з крови і кости хоробрий, са-
мовідданий фронтовий патріот-вояк. Ризикуючи своїм 
життям в запіллі ворога, вона врятувала життя сотням 
наших ранених вояків на партизанському фронті постій-
ним постачанням великої кількости медикаментів та сані-
тарних матеріялів. Це була палка патріотка народоправ-
ної, вільної України, заслужена діячка УНР. Перебуваючи 
в постійному контакті з нашим начальником штабу, ота-

маном Зубатим-Щербатюком та сотником Раєвським, Ха-
ритя Кононенко, крім того, виконувала багато інших тає-
мних завдань нашого штабу. Українська жінка нога в но-
гу крокує всюди в перших лавах найвідважніших і най-
хоробріших борців за волю нашої батьківщини. Таких ге-
роїнь, як Харитя Кононенко, в нас були тоді сотні та ти-
сячі. Пані д-р Харитя Кононенко — це їх уособлення та 
живий приклад українським дівчатам та хлопцям в май-
бутніх звитяжних боях християнської України з темними 
силами совєтського тоталітаризму. 

Події летіли з блискавичною швидкістю. Сили всіх 
наших партизанів було не досить, щоб нею можна було 
ставити опір російським танкам та авіяції хоч би на обме-
женій території. А якби навіть така сила була, то як дов-
го ми встоїмо, коли СССР виграє війну? Про те, щоб циві-
льним і партизанам прориватися в совєтське запілля, не 
може бути і мови. Це можуть робити тільки малі парти-
занські групи та поодинокі цивільні люди, маскуючись в 
терені. Партизани дадуть собі раду, а що має робити ма-
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са цивільних, яка заповнює наші ліси? З усіх чотирьох 

сторін з кожною хвилею звужується над усіма нами по-
тужний обруч явної смерти. Становище нашої армії без 
держави, яка опинилась не тільки без будь-якої бази, за-
пілля чи зовнішньої допомоги, але навіть без можливости 
відступу на будь-яку чужу територію, було більш ніж 
трагічне. Особливо ходило про умасовлену УПА та циві-
льне населення. УНРА була повністю приготовлена на 
планомірний перехід малими групами в совєтське запіл-
ля, але в УПА було багато примусово мобілізованих чес-
них патріотичних людей, яким грозила смерть. 

Як один з ініціяторів організації партизанської армії 

від 1939 року, а потім головнокомандуючий тієї армії від 
22.6.1941 р. аж до розколу УПА в березні 1943 року, я у 
великій мірі почував себе винним за становище нашої 
країни в листопаді 1943 року. Ми цілими днями і ночами 
обговорювали різні пляни і ні до чого конкретного не ді-
йшли. Про які пляни може бути мова, коли на півночі во-
рог, на сході ворог, на півдні ворог і на заході ворог. 
Крім того, у нас в самій котловині явної смерти лютує ще 
один наш внутрішній ворог — дикий, безоглядний, пато-
логічний вождизм. Нам було ясно, що їх «провід» своєча-

сно накиває п’ятами з Полісся, а маса нещасного народу 
загине. Так воно, на превеликий жаль, і сталося. Вели-
кий «революціонер» Лебедь з цілою своєю партійною 
верхівкою та катами СБ втік за кордон, а народ загинув. 
Ось де шукати дезертирів і зрадників народу, а не серед 
тих нещасних тисяч біженців, які шукали порятунку на 
Поліссі, а знаходили смерть від своїх та чужих тоталіта-
ристів! 

Аналізуючи нашу безперспективну ситуацію в поло-
вині листопада 1943 року, я прийшов до таких виснов-

ків: 
— ми мусимо за всяку ціну та всіма засобами нама-

гатися рятувати сотні тисяч нашого народу, а особливо 
інтелігенцію, яким від комісарів не сподіватися ніякого 
змилування; 

— німецька армія залишає Україну, і війну вона про-
грає. Під натиском таких фактів Німеччина не сьогодні, 
то завтра повинна змінити своє ставлення до всіх актив-
них антисовєтських елементів на сході Европи; 
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— головним ворогом України знову стає давній наш 

окупант — СССР. Цей ворог пануватиме аж до нового 
конфлікту. Нам треба всіма силами намагатися викорис-
тати рештки потуги Німеччини, щоб нанести якнайбільше 
шкоди новому окупантові України — безбожним больше-
викам; 

— нам треба укласти мир з падаючою Німеччиною, 
щоб її засобами далі боротися з диким окупантом Украї-
ни. 

18 листопада 1943 року була скликана нарада Го-
ловної Команди УНРА. На цій нараді я з’ясував своїм ко-
легам наведені вище міркування та запропонував схва-

лити такий конкретний плян: 
— Негайно пробувати укласти мир з німцями, щоб 

здобути від них можливість перебрати від них ті військові 
матеріяли, які вони, однак, залишають чи нищать, і до-
битися офіційного дозволу на евакуацію нашого цивіль-
ного населення з Поліської котловини на польську чи ін-
шу територію на Заході. Спершу це буде німецька чи ав-
стрійська територія, а потім, по війні, ці люди матимуть 
змогу поселитися у вільному світі. 

— Запропонувати німцям звільнити з в’язниці С. Ба-

ндеру, щоб за його допомогою припинити саботаж Лебе-
дя та щоб якнайскоріше переформувати масову УПА на 
партизанську армію, яка далі діяла б під совєтською оку-
пацією. 

— Приготовану до суворо партизанських акцій УН-
РА, згідно зі схваленим пляном, під командуванням ота-
мана Зубатого-Щербатюка як мого заступника при на-
ближенні совєтсько-німецького фронту пляномірно пере-
водити в совєтське запілля і далі діяти згідно з директи-
вами нашого Уряду. 

— З уваги на велику серйозність нашого становища, 
де кожна година рівнозначна з цілими роками мирного 
часу, для прискорення переговорів з німцями я не маю 
нічого проти того, щоб очолити нашу делегацію. Якщо 
поїде хтось інший, то буде зайва тяганина, а поїду я, то 
тоді можна буде вирішувати всі справи на місці — або 
хай діється Божа воля. Я мушу мати чисту совість, щоб 
ніхто не сказав, що я не зробив всього того, що було мо-
жна зробити для порятунку сотень тисяч наших людей. 
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Це також фронт. 

Всі ці пункти програми нашої нової дії були одного-
лосно схвалені, за винятком останнього. Отаман Зубатий 
був проти того, щоб я сам їхав на переговори. Він моти-
вував свою думку тим, що німці можуть мене вбити і на-
певно вб’ють. Він поставив пропозицію, щоб нашу деле-
гацію очолювала інша людина. 

Після довшої дискусії ми прийшли до однозгідного 
висновку, що сьогодні для німців вже нема ніякого сенсу 
вбивати ворогів СССР на території, яку вони покидають. 
Мені могла б загрожувати небезпека тільки тоді, коли ні-
мецька армія знову окупувала б Україну. Але така мож-

ливість виключається, бо сили союзників зростають, а 
резерви Німеччини вичерпуються. Війна буде наближа-
тися до кінця, і Гітлера чекає тотальна поразка. Стали ми 
на тому, що на переговори поїхав зі мною ще сотник 
Жданович як ад’ютант і перекладач. 

Розділ п’ятнадцятий 

ЗАМІСТЬ ПЕРЕГОВОРІВ — КАЦЕТ 

САКСЕНГАВЗЕН 

Вночі з 15 на 16 листопада 1943 року ми склали ме-
морандум до німецького військового командування, в 
якому пропонували німецькій стороні: 

1. З огляду на змінену ситуацію, де Україну знову 
окуповує СССР, пропонуємо припинити українсько-німе-
цьку ворожнечу і скласти договір про спільну боротьбу 
проти большевизму. 

2. Наші лісові партизанські війська реорганізуються 

на менші бойові групи і лишаються під досвідченим ко-
мандуванням для дальшої боротьби в тилах СССР. Ці вій-
ська забезпечуються воєнним матеріялом німецької армії, 
який залишається при відступі на захід. 

3. Решту партизанського війська ми або демобілізує-
мо, або пропонуємо евакуювати в дальші тили німецької 
армії і там реорганізувати його в регулярні бойові части-
ни нової Української Національної Армії при німецьких 
збройних силах. 

4. Дати українській стороні дозвіл на евакуацію сво-
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го цивільного населення з-перед совєтсько-німецького 

фронту на німецьку територію та далі на захід. 
5. Звільнити всіх українських політичних в’язнів, ре-

пресованих та військово-полонених і дати їм змогу вклю-
читися в нові регулярні та партизанські українські війсь-
ка. Звести в нову УПА військових українців, що досі по-
одинцем або окремими групами перебувають в німецьких 
військових частинах (Дивізія «Галичина» та інші військо-
ві і поліційні частини). 

6. Для здійснення цієї програми українсько-німець-
кої співпраці покликати до життя в Німеччині Українсь-
кий Національний Комітет, зложений з представників 

усіх політичних угруповань та авторитетних громадських 
організацій. 

7. Переговори прискорити, бо інакше події фронту 
паралізують здійснення наміченої програми, займаючи 
решту української території. 

17 листопада 1943 року я наказом по УНРА передав 
командування нашою армією отаманові Зубатому-Щерба-
тюкові, а ми з сотником Ждановичем виїхали до Рівного. 
Там через відповідні секретні зв’язки ми передали наш 
меморандум до штабу Головнокомандуючого Тилами Ні-

мецької Армії в Україні, генерала Кіцінгера. Половину 
пунктів нашого меморандуму німецьке військо було гото-
ве здійснити власним авторитетом. З уваги на те, що 
друга половина меморандуму мала політичний характер і 
нас найбільше цікавила, а особливо щоб добитися пози-
тивної розв’язки четвертого пункту, щоб рятувати масу 
народу — ми погодилися на розмови з політичними чин-
никами, від яких усе залежало. Треба було їхати до Бер-
ліна. 

Нам було дане чесне слово німецького офіцера, що 

нашій делегації не загрожує особиста небезпека. Про 
арешт також у новій воєнній ситуації не може бути мови. 
20 листопада 1943 р. ми виїхали в товаристві кількох ні-
мецьких офіцерів під керівництвом оберлейтенанта Гіцін-
герота в кур’єрському вагоні до Варшави, а з Варшави 
двома машинами в товаристві шістьох уже цивільних гес-
тапівців ми виїхали до Берліна. Вночі 30 листопада 
1943 р. ми вже були в Берліні. Ніякої ревізії нам ніде не 
робили. У Варшаві ми самі віддали свою зброю оберлей-
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тенантові Гіцінгеротові, жартуючи, що тепер, мовляв, 

нам уже нема чого боятися, що зброя — це «зайвий рек-
візит». 

Ще вдома нам обом було ясно, що, погодившись на 
переговори з політичною владою Райху, ми напевно бу-
демо перед тим арештовані. Коли переговори дадуть по-
зитивні наслідки, тоді нас можуть звільнити, в протилеж-
ному випадку — пиши «амінь!» На цей «амінь» ми з ко-
легою Ждановичем рішилися з повним душевним споко-
єм і йшли далі своєю новою дорогою згідно з наміченим 
пляном. Що записано людині долею на її життєвому шля-
ху, того не оминути ніякими заходами обережности та 

безпеки. 
До переговорів з українцями в розрізі пропозицій 

меморандуму німці тоді були зовсім неприготовані ні пси-
хологічно, ні політично, ні мілітарно. Навпаки, нашим 
кроком вони були заскочені і самі не знали, що робити. 
Вони ще мали надію відтиснути східній фронт назад. Як 
виявилося потім, Гітлер ще й тоді був проти організації 
будь-яких національних армій при німецьких збройних 
силах, хоч німецька армія та деякі члени уряду Гітлера 
давно відстоювали таку концепцію. Про те, що там була 

розбіжність поглядів, свідчить той факт, що ми в Познані 
чекали цілий день, бо наш керівник не міг добитися те-
лефонічної директиви Берліна, куди нас привезти. Щой-
но ввечері він отримав директиву відставити нас в кон-
центрак Саксенгавзен біля Берліна. Про цю директиву 
ми, очевидно, не знали, але поведінка «дипломатичних 
спутників» після телефонної розмови хоч не цілком пев-
но, але про це говорила. Вони стали більш обережні і 
черстві, чого не було до цього часу. Ми зробили висно-
вок, що наша дипломатична місія йде по лінії «амінь!». 

Але людина, коли потопає, то хапається і за соло-
минку. Такою соломинкою була наша спроба почати нові 
переговори з німцями на переломі 1943/44 років. Пропо-
нуючи переговори, ми вважали на те, що противник на 
очах слабне і тому він може стати більш податливим і по-
чне переговори, які принесли б нам певну користь. Коли 
б Гітлер виграв війну, доля нашої нації була б така сама, 
як під Сталіном. Ця істина була нам добре відома, але ми 
вирішили ризикувати і ризикували. 
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1 грудня 1943 року нас замкнули в поодинках Сак-

сенгавзенського кацету. Саксенгавзен — це було окреме 
царство есесів в царстві Гітлера. Там, в лісі, побудоване 
ціле місто з власними бараками, бункерами, великими 
будовами, військовими фабриками, шпиталями, кремато-
ріями та газовими камерами. Там були великі бараки для 
звичайних в’язнів, окремі бункерні бараки для спеціяль-
но ізольованих груп в’язнів і навіть невеликі домики для 
різних високопоставлених осіб з-посеред німців та інших 
націй Европи. Нас примістили в одному з окремих бун-
керних бараків, що мав офіційну назву «Целленбау». Я 
попав у камеру 77. 

Хоч в бараку «Целленбау», що мав біля 90 камер, 
розміщених з обох боків трьох коридорів на зразок літе-
ри «Т» з продовженими раменами, панував режим повної 
ізоляції в’язнів в поодинках, ми вже першого дня ув’яз-
нення довідалися «мовою мурів», що тут же, на іншому 
коридорі, сидить Степан Бандера (камера ч. 73), а деін-
де — Ярослав Стецько, д-р Стахів та інші члени ОУН Бан-
дери. Пізніше ми довідались, що тут сидить також д-р 
Лапічак та колеґа Кок з ОУН Мельника. З інших націона-
льностей там були: польський командувач АК генерал 

Ровєцкі («Грот») та Люблінський єпископ, бувший мініс-
тер Франції Дельбо (мій сусіда в камері ч. 76) та інші 
французи, кілька англійських офіцерів, серед яких був 
майор Фальконер та капітан підв. човна М. Кембрідж. Бу-
ли тут румуни, болгари, серби і хорвати. Словом — ціла 
Европа. Ми вже знали числа всіх камер та навіть розпо-
чали «кореспонденцію» поміж собою на повирізуваних 
полях газети «Volkischer Beobachter», яку нам давали 
читати. 

Вийшовши вперше на одногодинну прогулянку по-

між раменами нашого бараку та інших споруд, я зорієн-
тувався в розміщенні всіх камер та в будові «кошів» над 
вікнами. Есесівський вахмайстер випускав людей на про-
хід і слідкував за ними з вікна канцелярії або магазину. 
Часом він там дрімав, а часом відходив від вікна, полаго-
джуючи різні справи. Я почав користатися з цих момен-
тів, щоб хутко забігти з прохідної доріжки на квітник під 
вікна і кинути в «кіш» з матового скла маленьку писуль-
ку у камеру д-ра Лапічака та Бандери, даючи рівночасно 
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їм про це знати маленьким камінцем. Д-р Лапічак мав 

уже спосіб передавати записки далі. Так почала регуляр-
но діяти наша «кібель-пошта». Деяких в’язнів випускали 
на прогулянку більшими групами. Вони могли обмінюва-
тись писульками та іншими новинами за допомогою зна-
ків Морзе, хоч у вахмайстрів було переконання, що в’яз-
ні перебувають у «повній ізоляції» так, як має бути. Не-
має нічого гіршого для осамітненого в’язня, як ізоляція. 
Тому по всіх тюрмах всі в’язні ведуть запеклу боротьбу з 
цим прокляттям. Ця боротьба часом дає позитивні наслі-
дки. Навіть при найсуворіших режимах ізоляції в’язні за-
вжди своєю винахідливістю знаходять способи для това-

риського контакту. 
На третій день ув’язнення, тобто 3.12.1943 р., роз-

почалися поліційні допити, які з перервами тривали по-
над два тижні. Допити провадив слідчий Головного Уряду 
Безпеки Regierungsrat і «штурмбанфюрер» есесів д-р 
Вольф при співучасті гестапівця Шульце, який мав від-
знаки «гауптмана». Перекладачем був один балтійський 
німець Вірзінґ, який розмовляв російською мовою. Дру-
гий ґестапівець не брав активної участи в допиті, а тіль-
ки все нишком стенографував для подвійної контролі 

протоколу. 
Прізвища д-ра Вольфа і Вірзінга були нам відомі. 

Допити, очевидно, велися з кожним з нас окремо, при 
повній ізоляції. Ми з колегою Ждановичем були на це го-
тові і тому мали наперед устійнену лінію поведінки. Реш-
ту доповнювали «поштою». Починаючи від «Адама і 
Єви» аж до останніх днів — все більш-менш сходилося. 
Поведінка гестапівців була наскрізь ввічлива і протягом 
усього часу ув’язнення на наших особистих картках сто-
яв напис: «Sonderbehandlung»1. Слідчий д-р Вольф — це 

була молода людина високої інтелігенції та доброї фахо-
вої поліційної школи. При першому нашому «знайомстві» 
я йому заявив, що його прізвище мені давно відоме. Це 
його трохи здивувало. Потім я «для годиться» склав свій 
протест проти такої форми «дипломатичних переговорів» 
української армії з Третім Райхом. Мовляв, ми їхали на 
переговори, а попали до слідчого в концтаборі (!?). 

На моє щастя, мене тоді ні на хвилину не покидав 

                                                           
1 Sonderbehandlung — спеціальне трактування (нім.). 
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мій найбільший життьовий приятель — постійний гумор, 

що його ми потім назвали шибеничним. При першій роз-
мові з д-ром Вольфом я, жартуючи, заявив, що, власти-
во, при ось такому обороті справи, я вважаю зайвими 
всякі розмови та довгі допити. Свою «дипломатичну мі-
сію» я вважаю закінченою. Сам я вліз їм у руки, і вони 
мають без допитів досить матеріялів для того, щоб мене, 
як «бандита Бульбу», негайно повісити. Одиноке, що я їх 
просив би, це те, щоб мене замість того щоб вішати, — 
розстріляли, бо хоч по їхньому я бандит, та по нашому я 
вважаю себе фронтовим вояком української національної 
армії. 

Д-р Вольф сердечне розреготався з таких «методів 
дипломатії» і, як кожний добрий поліцай чи слідчий, по-
чав мене переконувати, що мені не загрожує в них ніяка 
небезпека, що в них ніколи не може бути навіть подібних 
думок, щоб я не перебільшував трагедії, що вони мене 
тут ізолювали виключно для моєї «безпеки», що вони 
примушені до цього тільки тим, що я досі гостро боровся 
проти них і що вони самі не мають жодного пляну щодо 
нашого меморандуму. Справа розгляду меморандуму та 
відповідних рішень їх урядових чинників вимагає довшо-

го часу. Тепер вони перебувають під тяжким бомбарду-
ванням англо-американців. Всі вони дуже перевантажені 
працею і тому вирішили «тимчасово» примістити мене 
ось тут. Це ні в’язниця, ні кацет, а тільки «почесна» ізо-
ляція. Йому подобається моя «лицарська постава», як 
бувшого ворога Німеччини, який шукає шляхів до поро-
зуміння. І цього порозуміння не доведеться довго чека-
ти. Пункти нашого меморандуму він вважає за абсолютно 
правильні і буде їх обороняти перед своїми вищими чин-
никами. Для цього він потребує перевести більш доклад-

ні «розмови» (у формі поліційного допиту), щоб мати 
змогу добре цю справу обороняти. Це не є поліційний 
допит, а лише «розмова». 

Потім він заявив, що в його поліційній практиці він 
зустрічає вперше людину, яка перед слідчими органами 
чужої держави виявляє ось такий гумор і ставить усі 
справи в подібну площину. Це йому дуже подобається, 
він все це високо цінить, а особливо мою готовість на 
найгірше — з піднесеною головою. Але це — перебільше-
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ння з моєї сторони, мені нема чого боятися, а коли хо-

дить про нього особисто, то я можу рахувати його від 
сьогодні своїм приятелем. Він бачить, що я йому не вірю, 
а приймаю цю заяву як поліційний трюк, але він докаже 
мені на ділі, що він не є і не буде моїм особистим чи на-
ціональним ворогом, а навпаки — приятелем. 

Допит був закінчений. Розмови дійсно йшли по всіх 
пунктах нашого меморандуму: як я собі уявляю практич-
не здійснення всіх варіянтів, хто міг би очолювати новий 
комітет та командування армією і що хотів би далі робити 
сам я. На це я заявив, що у справі комітету та регулярної 
армії їм треба говорити з усіма українськими політичними 

партіями та угрупованнями, а я сам, як ще житиму, хотів 
би якнайскоріше вернутися до лісу до своїх партизанів, 
щоб далі вести активну боротьбу проти комуністичної де-
спотії та московського імперіялізму. Протягом другої по-
ловини грудня 1943 року д-р Вольф ще кілька разів «від-
відував» мене в камері або викликав до переслухової кі-
мнати, щоб доповнити та узгіднити величезний протокол 
допитів. Він кожний раз запевняв мене, що справа, з 
якою я приїхав, стоїть на добрій дорозі. Мені тільки зали-
шається терпеливо «почекати»… 

І я почав… «терпеливо чекати»… 
Така вже має бути основна прикмета усіх «диплома-

тів», що вони повинні вміти передусім терпеливо чекати. 
Всі заяви симпатичного д-ра Вольфа я вважав поліційни-
ми «ходами навколо своєї безборонної жертви», що так 
легко попала в його руки. Так, як ото кіт, перш ніж заду-
шити мишу, він пробує з нею наче по-дружньому бавити-
ся і жартувати. Замкнена в тюремній камері людина вся 
перемінюється в «слух». Особливо тоді, коли нема ніяко-
го присуду і людина нічого не знає, що їй несе кожна на-

ступна хвилина. В таких умовах секунда стає вічністю. 
Це найгірша психологічна тортура, якою злославляться 
всі концтабори тоталітарних систем, де мучаться маси 
людей без законного судового присуду, не знаючи, коли 
і який кінець їх чекає. 

* * * 

Так закінчився 1943 рік. Минав місяць за місяцем 
новий, 1944, рік. А рішення чи наслідків ніяких. І чекав 
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я не того, що обіцяв мені д-р Вольф, а зовсім чогось ін-

шого: я чекав лише смерти. Коли ж, нарешті, прийде кі-
нець цим мукам. Нерви напружуються до неможливого. Я 
всією істотою реагував на найтихіший шелест на коридо-
рі, а кожний ляскіт та бряжчання замків на моїх дверях 
автоматично ставили мене на ноги: «нарешті кінець»! 

Але минали дальші віки-місяці, а той кінець все ще 
не приходив. Замість очікуваного щоденно кінця прийш-
ли неочікувані нові поважні переговори, про що буде мо-
ва далі. 
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ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА 

ДАЛЬША БОРОТЬБА УКРАЇНИ ПРОТИ 

КОМУНІСТИЧНОЇ МОСКВИ (1944–1951) 

Розділ перший 

МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ В 1944 РОЦІ 

1944 рік приніс Гітлерові та всім державам осі Рим 
— Берлін — Токіо дуже багато катастрофічних фактів. На 
заході армії союзників під командуванням ген. Д. Айзен-
гауера висадили десант в Нормандії та розпочали пляно-
мірну дію другого фронту з великими успіхами. На сході 
після «Сталінграда» далі продовжувався відступ німець-
ких армій під натиском переважаючих сил совєтської ар-
мії, озброєної англо-американськими союзниками. На Да-

лекому Сході союзні армії під командуванням ген. Мак-
Артура розпочали великі пляномірні операції проти япон-
ських армій з такими самими великими успіхами для 
зброї союзників. Такі воєнні події змінили співвідношення 
сил у світовій політиці. Воєнна авіяція союзників почала 
чимраз більшою силою бомбардувати саму Німеччину. 
Добившись переваги над авіяцією Герінга, союзна авія-
ція почала систематично і успішно нищити найважливіші 
стратегічні пункти Німеччини, її воєнну індустрію, шляхи 
сполучення і транспорту. 

В Італії король силою відіпхнув від влади диктатора 
Муссоліні, доручаючи маршалові Бадоліо укласти мир з 
союзниками. На Гітлера німецька армія зробила невда-
лий атентат 20.6.1944 р. Коли ще рік тому Гітлер мріяв 
про перемогу, то тепер вся його надія була в «відплат-
ній» атомній зброї. Всі сили сконцентрувалися проти де-
спотії німецького фашизму і наносили йому щораз силь-
ніші удари. Потужний обруч смерти на очах звужувався 
над царством Гітлера. 

Цей самий 1944 рік створив також нову політичну 
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ситуацію в Україні. Німецька армія була повністю витис-

нена з української землі совєтськими «визволителями». 
По п’ятах червоної армії сунуло нове лихо для українців: 
комісари, енкаведисти, терор, вішання — всі атрибути 
системи, яка виросла на духовних, чи радше бездушних, 
принципах Маркса та Івана Грозного. Відступаючи на за-
хід, німецька армія безоглядно винищувала всі проми-
слові підприємства, які були раніше знищені большеви-
ками, а пізніше відбудовані під німецькою владою. Цим 
разом «голу землю» залишав такий самий диктатор, як 
Сталін, — Гітлер. Це особливо стосується тих місцевос-
тей, де міста та села переходили «з рук до рук». 

Вся національна економіка України була або спале-
на вогнем, або вивезена з України в Росію та Німеччину, 
або пограбована воюючими арміями та різними анархіч-
ними бандами. Всі міста були в руїнах, з тисяч осель за-
лишився лише попіл. Всюди панував голод, брак предме-
тів широкого вжитку, брак житлової площі, санітарної 
опіки і загальна нужда трудового люду. Багато наших 
людей були вивезені німцями на роботу в Німеччину. Де-
яка частина населення, а особливо інтелігенція, побоюю-
чись нового скаженого терору НКВД, сама втікала з свої-

ми мізерними пожитками перед німецькою армією на За-
хід, світ за очі, не знаючи, що їх там чекає. В запіллі нім-
ці вивозили їх на працю в Німеччину. Всі ці люди, разом 
взяті, тобто ті, яких німці примусово вивозили до Німеч-
чини протягом 3-х років і втікачі, становили пізніше го-
ловну масу так званих «переміщених осіб» в союзниць-
ких зонах окупації Західньої Німеччини та Австрії. Сього-
дні вже можна одверто сказати, що понад 80 відсотків 
тих переміщених осіб з усіх держав Східньої Европи були 
не ті, що їх насильно вивозив Гітлер, а ті, що вже в 

1943/44 роках самі втікали від терору комуністів. 
Які б не були соціяльно-економічні умови українсь-

кого народу під новою окупацією большевиків — вони 
були ніщо в порівнянні з новою політичною трагедією 
України. Слідом за червоною армією вернулася в Україну 
зграя комуністичних нероб з їх органами абсолютної дик-
татури. Відновилася сваволя комуністичної партії з її то-
талітарною деспотією, масовим терором та дивовижним 
шалом помсти. Перше питання, яке ставили всі больше-



275 

вики кожній зловленій людині, було: «Чому не відступав 

разом з совєтським народом або не йшов у совєтську 
партизанку?» Яка б не була відповідь, людей головним 
чином розстрілювали на місці, депортували на тяжку 
працю в диких нетрах Росії. На Північному Кавказі енка-
ведисти змели з лиця землі цілі республіки — інгушів, 
чеченців, осетинів та інших неросійських націй. А в 
Україні, де комуністична гільйотина не могла проковтну-
ти великої української нації, розпочався пляновий гено-
цид, розрахований на довший період часу. Терор, висил-
ки, наповнювання України чужинцями, головним чином 
москалями, — ось чого дочекалася «визволена» Україна. 

Про ті страхіття, що їх зазнали українці, особливо в 
західніх областях, в перші тижні большевицького вар-
варства, не можна спокійно писати. Наших молодих юна-
ків та дівчат, запідозрілих в участі в УПА, комуністичні 
генерали веліли вішати цілими десятками по селах Воли-
ні, Полісся та Галичини. Тих, що не поз’їдала комуністич-
на звірина, дрючками заганяли до товарових вагонів і, 
голодних та холодних, пакували на явну смерть в «не-
объятной родине». Очевидці розповідали пізнішим відві-
дувачам України, що навіть московські червоноармійці 

плакали, спостерігаючи сцени дикого садизму марксо-
комуністичних виродків над безборонним населенням. 

Світова історія знає дуже багато воєн. Ціле цивілізо-
ване людство знає дуже багато випадків окупації в часі 
війни території одної нації збройними силами іншої дер-
жави. Для всіх цих процесів людський геній створив між-
народне воєнне право з різними законами та конвенція-
ми про засоби ведення війни, опіку над воєннополонени-
ми і про захист прав людини під чужою військовою та 
політичною окупацією. Але всі ці закони не писані для 

Кремля та світового комунізму. Вони їх потоптали ногами 
і викинули на смітник, а самі запроваджують свої нові 
закони насилля і терору. Пересічна людина на Заході не 
може собі навіть уявити, що значить попасти під больше-
вицьку окупацію. Большевицька окупація — це не те са-
ме, що світ називає окупацією. Найстрашнішою окупаці-
єю є окупація тієї нації, що її московсько-комуністична 
імперія вважає за свою давню колоніяльну власність. З 
новоокупованими колоніями вони вже трохи навчились 
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поводитись спочатку ліберальніше, а згодом експлуата-

ційну «шрубу» щоденно підкручують аж до повного раб-
ства та геноциду. Совєтська окупація — це повільна 
смерть народів. 

Перший «ліберальний» період большевицької оку-
пації Україна перейшла за часів непу в 1920-х роках. 
Власне тоді компартія допустила так званий націонал-ко-
мунізм, щоб виявити, вивести на денне світло все, що 
дихає самостійництвом, — від крайніх лівих до крайніх 
правих, щоб потім могти ліквідувати все, що мало до діла 
з українським самостійництвом. Цю ліквідацію українсь-
ких самостійників Москва закінчила в 30-х роках, але 

духа українського сепаратизму не знищити їй ніколи. 
З приходом большевиків в Україну всяке політичне, 

громадське та культурне життя української нації було за-
боронене і нищилось на кожному кроці. До влади знову 
прийшла агентура всесоюзної компартії — так звана КП-
БУ з усіма її прибудівками, особливо НКВД. Появилися 
нові московські золотопогонники в Україні на чолі з гене-
рал-губернатором Хрущовим та іншими катами українсь-
кого народу. Весь воєнноздатний та працездатний люд-
ський елемент обох статей був мобілізований в карні ба-

тальйони і висланий без зброї на першу лінію фронту (на 
десять чоловік — одна вогнепальна зброя), а решта — в 
індустрію на Уралі та Сибірі. Замість соціяльного забез-
печення населення, серед якого ширились різні епідемії, 
на це населення посипалися жахливі репресії, смертні 
присуди та масові «втихомирення» цілих областей. Для 
«зрадників» — не опіка, а помста і кара — така була від-
повідь червоного окупанта українцям. Большевики авто-
матично підпорядкували Українську Православну та Гре-
ко-Католицьку Церкви російській «православній патріяр-

хії». Єпископат та духівництво українських церков були 
виарештовані, а на їх місце прислано з Москви ризофор-
них енкаведистів. Так виглядає свобода віри в СССР. 

Для дальшого вияву волі нашої нації залишилася ті-
льки одна можливість — це підпілля. В підпіллі опинили-
ся не тільки активні політичні, військові, громадські, ку-
льтурні та церковні організації, але насправді ціла украї-
нська нація. Кожна людина мусить назовні показувати 
своє захоплення окупантові, тоді як в її душі кипить за-
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перечення всього, що є большевицьке, і спрага помсти 

за всі кривди і лихоліття, заподіяні українському народо-
ві безбожним большевизмом. Цей гігантський рух пасив-
ного спротиву не має централізованого керівництва, але 
саме життя спрямовує його куди треба: всіма силами са-
ботувати всі починання окупанта, а в слушний час знову 
розпочати активну боротьбу проти ворога більш реаль-
ними засобами. Цей ніким не реґульовании антикомуніс-
тичний рух багато страшніший ворогові, ніж багато рухів 
спротиву, на які Україна також не бідна і черпає з них 
снагу і силу для виявлення спонтанних акцій. 

В особливо тяжкому становищі опинилася наша ар-

мія. УНРА, під командуванням отамана Щербатюка-Зуба-
того, тримаючись лісисто-багнистих теренів північної 
України, від Підляшшя через поліські простори та Черні-
гівщину, хоч і з великими втратами в боях, але пляномір-
но, малими групами переходила в совєтське запілля. На-
томість побільшена УПА під командуванням її нового ко-
мандира отамана Шухевича-Чупринки була змушена зво-
дити затяжні бої з більшими частинами совєтської армії, 
щоб перейти в совєтське запілля. Пізніше ті самі, значно 
проріджені, але великі для партизанської боротьби відді-

ли були постійною, добре помітною ціллю спеціяльних 
поліційних військ СССР. З уваги на те, що наші намаган-
ня нав’язати нові переговори з німцями та реалізувати 
схвалений Головною Командою УНРА плян від 
16.XI.1943 р. не приніс бажаних наслідків, при зміні оку-
пації з німецької на совєтську ми понесли болючі втрати 
в цивільному населенні, яке було сконцентроване в ото-
ченій з усіх сторін Поліській котловині. З наближенням 
совєтсько-німецького фронту ці нещасні люди намагали-
ся рятувати життя, ховаючись в лісах або хаотично тіка-

ючи на захід. Багато цих людей загинули від німецьких 
та совєтських куль під час «прочісування» лісів збройни-
ми та поліційними силами, а решта попала до рук НКВД, 
де з худобою поводяться краще, ніж з людьми. 

Все місцеве населення в районах масової партизан-
ки винищувалося большевиками без допитів чи судів. 
Ось що пише про цей жахливий період переходу України 
під большевицьку владу в 1944 році об’єктивний очеви-
дець усіх тих подій, один євангелистський пастор, аме-
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риканський громадянин пан Лев Бучак в американській 

«Свободі» від 7 серпня 1946 р.: 
«Я пишу про ці події, як той, що жив на Україні від 

1930 до лютого 1946 року. Багато про все це чув та де-
що бачив. Про Українську Повстанську Армію за німець-
кої окупації в офіційних часописах в Україні нічого не пи-
салося, а за большевиків дуже мало, однак народ знав 
та оповідав багато. Українська Повстанська Армія, як ко-
жна жива істота, не прийшла на світ нагло, несподівано, 
в такім стані, в якім вона є тепер. 

Коли не помиляюсь, початок свій УПА має в Україн-
ській Військовій Організації (УВО), то знов Організації 

Українських Націоналістів (ОУН) ще за Польщі. Відтак во-
на стала під різними назвами, як бандерівці, мельниківці 
і бульбівці (від імени їхнього отамана, що прибрав собі 
призвище Тарас Бульба), аж поки зрослась в одну суці-
льну повстанську армію. 

Від 1941 року до 1943 року про УПА в Галичині не 
чулося, а чулося все про бульбівців на північній Україні. 
В 1944 році всі в Галичині зацікавилися поголоскою, що 
Українська Повстанська Армія переноситься з Волині на 
галицький терен. З приходом УПА до Галичини почалася 

боротьба. Від німців УПА, звичайно, відбирала харчові 
магазини, авта, від полонених німців — зброю, амуніцію, 
одяг тощо. Німці мстилися за це на українському населе-
нні: палили села, розстрілювали людей. 

В 1944 році, з окупацією большевиками міста Льво-
ва, громадянство вперше побачило урядовою дорогою 
назви УПА та УНРА (себто Українська Народня Револю-
ційна Армія). Були це плякати, а радше домагання від 
совєтських військових властей, розліплені на мурах 
м. Львова та інших міст, щоб Українська Повстанська Ар-

мія та Українська Народня Революційна Армія перестали 
провадити свою боротьбу з радянським військом, щоб 
поверталися додому, а тоді їм минуле буде прощене. В 
тих плякатах було сказано, що в противному разі могут-
ня червона армія, яка розтрощила гітлерівську Німеччи-
ну, знищить їх до ноги. Дещо пізніше з’явилися подібні 
ультиматуми в урядовім большевицькім часописі ―Вільна 
Україна‖. 

УПА не думала капітулювати. Тоді большевики пове-
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ли проти повстанців, а тим самим і проти всього україн-

ського населення на Західній Україні, сильний наступ: 
арештування, розстріли, палення сіл, вивіз на Сибір, та 
все те не відстрашило Української Повстанської Армії… 
УПА не піддалася, її не розбито. УПА не є регулярна дер-
жавна армія, а підпільна. Ані противник, ані свої не мо-
жуть сказати про її дійсний стан». 

Поза малими неточностями в питанні генези нашої 
армії, — що вона була організована в сорокових роках з 
наказу екзильного уряду УНР при активній співучасті 
ОУН полк. Мельника, а потім в 1943 році долучилися й 
бандерівці, — всі інформації пастора Бучака про ситуа-

цію в Україні 1944 року відповідають об’єктивній дійсно-
сті. Перебуваючи постійно у Львові як чужий громадя-
нин, пастор Бучак, очевидно, не мав змоги докладно орі-
єнтуватися в розбіжностях української політики та орга-
нізації повстанських сил, але все те, що там робили німці 
та большевики, він мав нагоду добре бачити. Ці моменти 
й видно з його об’єктивних спогадів. 

Розділ другий 

ТРАГІЧНА ДОЛЯ НАШОЇ АРМІЇ 

Опинившись під новою совєтською окупацією, наша 
підземна армія була автоматично позбавлена усіх тих мі-
ражних перспектив відновлення української державнос-
ти, що їх пропагувала партія Лебедя і Бандери. Жорстока 
життєва дійсність диктувала свої нові закони. Всім було 
вже ясно, що війну виграє американська «каса» та совє-
тська «кляса». Справа відновлення нашої суверенної 

держави відкладається на довгий і нікому невідомий час. 
Протягом цілого літа 1944 року менші та більші відділи 
армії були примушені зводити дуже часті затяжні бої з 
збройними та поліційними силами СССР, які часто кінча-
лися дуже трагічно для нас. Сили ворога були невичерп-
ні, а наші сили постійно вичерпувалися. Ворог мав свої 
великі бази та необмежену допомогу від союзників, а ми 
не мали баз і були повністю ізольовані від зовнішнього 
світу. Треба добре знати тактику дії совєтського режиму 
супроти поневолених націй, щоб мати бодай поверхове 
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уявлення про все те, що діється в різних періодах окупа-

ції, та закріплення влади СССР над іншими країнами. Ми 
боролися за принципами демократії проти деспотизму, а 
світова демократія була союзником деспота Сталіна. Орі-
єнтуватися в такій заплутаній ситуації було тяжко навіть 
політично виробленим людям. Що ж тоді говорити про 
звичайну людину в повстанському війську, яка не бачить 
ніякої перспективи для продовження боротьби? 

Весною 1944 року політичний провід партії Банде-
ри-Лебедя та верховне командування УПА таємно пере-
несли свою штаб-квартиру з Волині в Карпатські гори. 
Всі військові частини отримали наказ залишатися на міс-

цях, переходити під совєтську окупацію та далі боротися 
проти росіян. Політичне керівництво УПА на Волині і По-
ліссі було доручене членам партії нижчих рангів. Майже 
всі вони були службовцями Служби Безпеки і мали право 
беззаперечних наказів для найвищих фахових команди-
рів армії. Через це було чимало конфліктів поміж партією 
та армією, бо командири були непартійні і оцінювали 
всякі справи так, як їм диктувала загальнонаціональна, а 
не засліплено-партійна рація. Майже всі вони були проти 
репресій супроти національних меншин та братовбивчого 

терору. Цими командирами в більшості були примусово 
мобілізовані старші колишні вояки армії УНР та молодші 
офіцери-українці з червоної армії, які вступили до лав 
нашої армії добровільно. Майже всім їм був відомий реор-
ганізаційний плян Головної Команди УПА, який вони вва-
жали більш раціональним, ніж нова «масова» тактика 
Лебедя. Одначе терор та шантаж з родинними закладни-
ками СБ був такий сильний, що кожна окрема людина, 
так само як під диктатурою та терором Гітлера чи ком-
партії, мусіла виконувати всі накази Лебедя, включно з 

шкідливими. 
Літом 1944 року пан Лебедь під впливом нових лю-

дей з совєтської України, що появилися на заході в 
1943/44 роках і влилися до УПА та ОУН Бандери — особ-
ливо літератора Івана Багряного, проф. Анатолія Ряби-
шенка та журналіста Василя Гришка (пізніше вони чо-
мусь очолили найлівіше крило українського самостійни-
цького руху), — вирішив одягнути свою партію в плащик 
універсальности. Коли ще рік тому ця монопартія зовсім 
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відкидала запропоновану Головною Командою УПА кон-

цепцію створення політичної ради при армії, зложеної з 
представників усіх партій, називаючи таке тіло «зліпком 
демократичної гнилі», то тепер монопартія Лебедя прого-
лосила створення Української Головної Визвольної Ради 
при УПА, як її зверхнього політичного органу. 

Не нам тут судити, звідки така Овідієва метаморфо-
за? Чи не вітри та оракули зі сходу? Згідно проклямації 
цієї УГВР, її мали покликати до життя всі українські полі-
тичні угруповання та надати їй прерогативи революцій-
ного парляменту, а її генеральний секретар мав би вико-
нувати функції підпільного уряду України. 

В проклямації УГВР, одначе, не подається назв полі-
тичних угруповань та їх відповідальних людей як спів-
асигнаторів нового політичного, ніби парляментарного, 
тіла. Натомість, всі активні українські політичні угрупова-
ння заявили, що вони в організації УГВР ніякої участи не 
брали і її плятформи (якої?!) не підписували. Таким чи-
ном виявилося, що проклямація політичної консолідації 
на плятформі УГВР була такою самою фальсифікацією, 
як проклямація подібної консолідації в червні 1941 року, 
як було повіяли вітри з заходу. УГВР — це одна і та сама 

ОУН Лебедя-Бандери. Цю «Раду» проголошено як нову 
форму тієї самої групи людей в особах: Лебедя, Стецька, 
о. Гриньоха, Романа Шухевича, Стахова, Ленкавського, 
Врецюна, Охримовича, Ребета та ін. Хоч УГВР закриває-
ться повною анонімністю з уваги на конспірацію в підпіл-
лі, всю відповідальність за її роботу несуть вичислені 
конкретні люди, а не якісь аноніми. 

Восени 1944 року ця група допустилася ще більш 
нечесного фальшування фактів. В цивілізованому світі 
прийнято за нормальну річ, що головні керівні центри 

визвольних рухів — політичні партії, екзильні уряди, ко-
мітети та різні організації перебувають в екзилі, а в їх 
країнах діють їх відповідні низові організації, які викону-
ють директиви своїх центрів за кордоном, але не так во-
но діється в сфері патологічного вождизму. Під натиском 
большевицької армії, що займала Карпати, вся ця група 
на чолі з верховним шефом УГВР, ОУН, УПА та СБ М. Ле-
бедем в жовтні 1944 року цілком організовано виїхала на 
еміграцію в Німеччину через Словакію. Там вона з’єдна-
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лася з Бандерою і Стецьком, які були звільнені з німець-

кого ув’язнення, і проголосили себе не як УГВР та ОУН, а 
тільки… як «Закордонні Частини ОУН» та «Закордонне 
Представництво УГВР». Проголошено, що головний про-
від УГВР далі перебуває в Україні як революційний пар-
лямент і підпільний уряд всієї України, а ОУН Бандери — 
це одинока партія, на якій стоїть вся визвольна боротьба 
цілої української нації, а УПА виконує їх накази, як націо-
нальна армія. Таким чином, як кажуть, вийшло дивне ди-
во: головний провід УГВР та ОУН далі, згідно з заявами 
цієї партії, регулярно робить свої «парляментарні сесії» в 
підземних бункерах України, а панове Бандера, Лебедь, 

Стецько, Стахів, Ленкавський, Врецьона, Охримович, Ре-
бет, о. Гриньох та інші члени того ж самого головного 
проводу хвилево in corpore записалися до… «дипломати-
чної служби» за кордоном. Чиї ж директиви цей «дипло-
матичний корпус» виконує, коли він сам у повному скла-
ді уособлює все те, що носить назву ОУН та УГВР? Яка 
неправда і блеф! Ці люди допустились до такого фаль-
шування фактів не без причини. Це випливає з їх світо-
гляду та моралі. Вони не визнають ні Уряду УНР, ні полі-
тичного центру монархістів, ні проводу колишньої своєї 

націоналістичної організації, що її очолює полковник Ме-
льник, ні будь-кого іншого. Вони самі собі уявили (а мо-
же, хтось допоміг і допомагає їм так уявляти), що можуть 
бути і парляментом, і урядом, і генеральним штабом, і 
армією, і дипломатичним корпусом. Вони також пробують 
переконувати цілий світ, що тільки вони одинокі далі пе-
ребувають в Україні та зі зброєю в руках, як партизани, 
ведуть чинну боротьбу проти нового окупанта України. В 
дійсності ніхто з цих людей, поза Романом Шухевичем, 
ніколи в нашій армії не був, пороху не нюхав і не знає, 

що таке окоп. Повстанська армія зробилася для них пре-
дметом політичної спекуляції та торгівлі кров’ю українсь-
кого народу. 

Втеча цілого проводу групи Бандери за кордон ви-
кликала в лавах УПА величезну констернацію. Люди по-
бачили, що їх політичний провід, збунтувавши маси на-
роду на «революцію», — коли прийшла грізна година — 
зрадив народ, а сам утік, лишаючи цілу армію та свою 
політичну організацію на волю стихії. Це було явне де-
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зертирство з фронту галасливих «революціонерів». В ар-

мії зростало обурення проти лінії партії, і низові клітини 
СБ пробували втихомирювати невдоволених ще сильні-
шим терором. Військо почало ділитися на партійне і без-
партійне. Навіть фанатики-вожді Бандери самі побачили, 
куди їх допровадив Лебідь. Всім вже була явно видима 
чужа провокація в роботі їх партії та нечесна зрада своїх 
«вождів», яких їм силою накинуло їх командування, а те-
пер повтікало з фронту. В багатьох відділах УПА коман-
дири повиганяли всіх партійних «політруків» та самі по-
чали рятувати військо, як де хто міг. В інших відділах 
війська, де було більше партійців, вони робили різні «чи-

стки» (хіба не так, як Сталін чистив генералів або Гітлер 
своїх?) та своєю партійною дисципліною тримали маси 
народу далі в послуху. 

У цей самий час большевики повели сильну вини-
щувальну акцію проти української армії. Оголошено «за-
гальну амнестію» всім партизанам. Деяка частина менше 
свідомого і менше витривалого елементу заломалася в 
безперспективному становищі і повірила в большевицьку 
«амнестію». Цих людей НКВД деякий час показово по-
тримало на свободі, а потім всіх таємно знищило. Части-

на з них попала в карні батальйони, частина була роз-
стріляна, а решта попала в кацети. Большевики під мас-
кою «мобілізації» масово вивозили людей з їх місця за-
мешкання, а на їх місце пакували в Україну чужинців, го-
ловним чином москалів. 

Лави майже 100-тисячної армії проріджувалися. 
Слабші одиниці кидали армію, а духово сильні вояки ма-
сово падали на полі бою з ворогом. Це були глибокоідей-
ні офіцери, підофіцери та вояки, що жертвували своє 
життя на вівтар Батьківщини. Вони перевели реорганіза-

цію армії з великих з’єднань на малі групи. Самі обстави-
ни диктували їм найбільш реальну стратегію дії. Деякий 
час вони ще зводили бої з меншими та більшими силами 
енкаведистів, а потім пробували перейти в глибоке підпі-
лля. Крім нашого війська по всіх лісових районах України 
було багато чужих людей, які не сподівалися помилуван-
ня від большевиків, як також не бракувало там різних 
грабіжницьких банд. Все це разом дуже утруднювало 
становище нашої армії. Не лише ворогам, але й нашому 
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народові було тяжко орієнтуватися, хто є хто. 

Слід зазначити, що крім УПА та УНРА в різних місце-
востях України під час Другої світової війни діяли ще й 
інші партизанські формації. Вони стояли на державно-са-
мостійницьких позиціях і боролися на два фронти — про-
ти німецької та совєтської диктатури. Майже всі вони 
пробували нав’язати контакт з Головною Командою на 
Поліссі і вважали Полісся своєю базою. Звідти одержува-
ли вони літературу, а часом і конкретні накази і директи-
ви. Велику ролю відіграла українська поліція та окремі 
поліційні батальйони. Ці збройні сили не розросталися, 
бо на це не було політичної доцільности. 

На Холмщині, що була включена в польське гене-
рал-губернаторство ще в 1939 році, була організована 
окрема від польської українська поліція. Ставлення поля-
ків до українського населення цієї території було цілий 
час вороже і нестерпне. Вони постійно, де лише могли, 
провокували наших людей. Починаючи від 1942 року, 
польсько-совєтська партизанка заходилася безоглядно 
винищувати не тільки німецькі транспорти та урядовців, 
але також і українське населення Холмщини як «зрадни-
ків Польщі». Українська поліція не могла утримувати по-

рядок. З дозволу німецької влади там був організований 
Леґіон Національної Самооборони під командуванням 
полковника армії УНР Войнаровського-Гальчевського. 
Штаб Леґіону зв’язався з Головною Командою УПА на По-
ліссі. Леґіон Національної Самооборони був контрпарти-
занським військом, але сам був територіяльно організо-
ваний на партизанський лад. Різниця була тільки та, що 
це було офіційне військо. Полковник Войнаровський-Га-
льчевський був видатним спеціялістом партизанської вій-
ни з часів наших визвольних боїв в двадцятих роках на-

шого століття. Довший час командував подільськими по-
встанцями як отаман «Орел», виконуючи особливі нака-
зи Головного Отамана Симона Петлюри з еміграції. Його 
новий Леґіон був дуже добре організований і мав фахове 
керівництво. Потім полковник Войнаровський-Гальчевсь-
кий був убитий польськими партизанами. Командування 
Леґіоном перебрав його заступник Юрій Лукашук. Протя-
гом зими 1943–44 року до цього Леґіону влилося багато 
нових кадрів з Полісся та Волині. При окупації Холмщини 
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москалями частина його виїхала на захід, а частина за-

лишилася далі боротися проти польсько-совєтських зайд 
на лінії Керзона. Ці люди, таким чином, маніфестують 
приналежність Холмської землі до Матері-України та обо-
роняють інтереси свого населення перед чужими заво-
йовниками. 

Становище нашої армії в новій комуністичній дійсно-
сті стало безперспективним. Одначе героїчний українсь-
кий вояк не скапітулював, а навпаки, далі продовжує бо-
ротися за здійснення Заповіту нашого національного ге-
нія Т.Г. Шевченка: «У своїй хаті — своя правда»… Ця бо-
ротьба не обіцяє нам сьогодні перемоги, але вона потріб-

на для того, щоб показати всьому світові, що українці не 
визнають накиненої їм комуно-московської окупації, що 
ця боротьба рано чи пізно з Божою допомогою увінчаєть-
ся Рідним Українським Урядом в Золотоверхому Києві. 

Розділ третій 

НОВІ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ПЕРЕГОВОРИ 

Починаючи десь від половини березня 1944 року, 
до нашого «Целлєнбау» у Саксенгавзені поступово при-
возили нових українських в’язнів. Це були головним чи-
ном провідні члени ОУН з полковником Андрієм Мельни-
ком на чолі. Полковник Мельник був ув’язнений разом з 
дружиною. Потім привезли його секретаря Михайла Му-
шинського, інж. Дмитра Андрієвського з Бельгії, проф. 
Є. Онацького з Італії, мґр-а Мацяка з Югославії і під кі-
нець поета О. Ольжича-Кандибу з підпілля в Україні. У 
цей самий час привезли також багато в’язнів інших на-

ціональностей. Внаслідок переповнення в’язниці та бра-
ку поодиноких камер для нових в’язнів адміністрація по-
чала приміщувати деяких в’язнів з закінченим слідством 
по два в камері. Таким чином, до мене в сімдесят сьому 
камеру в травні привели мого товариша по нещастю 
сот. Ждановича. Нашій радості не було границь: коли 
вже вмирати, то разом… 

Від нових товаришів по ув’язненні ми довідалися 
про новини у вільному світі. Ці новини були дуже сумні 
для нас. По всьому Reich-у та його колоніях шалів жах-
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ливий терор проти українських патріотів. Всюди прохо-

дили арешти наших людей, яких або розстрілювали, або 
замикали в кацетах. 10.6.1944 року ми довідалися, що 
цієї ночі замордовано Олега Ольжича-Кандибу. Для нас 
це означало, що всіх нас чекає ліквідація. Особливо пе-
реживав смерть Ольжича сот. Жданович, бо вони особи-
сто приятелювали. Хоч ми вже й були вдвох, але нерво-
ве напруження зростало хвилинами. Минали безконечні 
дні та ще довші безсонні ночі. Нашу монотонність пізніше 
почали порушувати масові щоденні рейди союзницької 
авіяції на Берлін та його околиці. Ввесь наш «Целлєн-
бау» хитався разом з землею, наче корабель на морсь-

ких хвилях, але залишався цілий. Есесівці ховалися в 
бункер, а всі в’язні сиділи під час бомбардування, наче 
тигри в клітках, коли горить зоопарк. В околицях Сак-
сенгавзену було багато різних заводів, що знаходилися 
під адміністрацією концтабору. На ці заводи авіяція ва-
лила щоденно сотні фугасних та тисячі запальних бомб. 
При кожному налеті вибухали кругом десятки великих 
пожеж. Замасковані зенітки, в свою чергу, гатили цілими 
годинами в небесні простори, пробуючи створити засло-
ну для авіяції. Рев моторів, вибухи бомб, канонада арти-

лерії, завивання сирен, крики та голосіння побитих та 
поранених людей зливалися в таку страшну какофонію, 
що доводила до шалу людей з найсильнішими нервами. 

Треба з великим признанням ствердити, що союзни-
цькі пілоти добре орієнтувалися, кидаючи свої бомби. 
Незважаючи на те, що вони були дуже високо і ховалися 
від зеніток, протягом всіх численних налетів ні одна фу-
гасна бомба не впала на концтабір. Падали лише запаль-
ні бомби, що викликали масу пожеж. 

Після вибуху польського повстання в Варшаві в пер-

ших днях серпня 1944 року нам стало відомо, що голов-
нокомандуючий польської Армії Крайової (АК), генерал 
Ровєцкі-Грот, який був ув’язнений в нашому коридорі в 
«Целлєнбау», був автоматично розстріляний. В цей час 
були розстріляні також якісь серби і хорвати та інші то-
вариші, яких національності нам не довелось устійнити. 
Машина розстрілів діяла ввесь час. Ми всі чекали з хви-
лини на хвилину нашої черги. Життя зосередилось в од-
ній точці — у вухах. Всі страхіття при повсякденних бом-



287 

бардуваннях та описуваних вже сценах — це психологіч-

ний рай в порівнянні з безконечними безсонними ноча-
ми. Коли наставав світанок, входила якась радісна надія: 
може, нарешті, якась бомба визволить від нескінченних 
мук. Може, нарешті, прийде кінець тортур… 

Але жаданий кінець не приходив. Довгі літні дні 
пролітали, мов блискавка, а короткі ночі здавалися вічні-
стю. Найтихіший мишачий шелест на коридорі видавався 
нам кроком кованого есесівського чобота. Коли ж дійсно 
появлявся чобіт, ми з камери вгадували, котре «число» 
забирає. А поки він від канцелярії доходив до наших 
дверей — для нас було вічністю. Вічність невідомого в 

секундах: по нас, чи не по нас?.. 
Так проходила доба за добою, тиждень за тижнем, 

місяць за місяцем. Вдень — бомбардування, вночі — роз-
стріли. Нас почав помалу опускати наш найбільший друг 
— шибеничний гумор. Перестав виходити наш журнал 
«Параша». Хоч як ми проти того боролися, проте в на-
ших душах почала все глибше і глибше загнізджуватися 
найгрізніша небезпека для в’язня — апатія. Я постійно 
майстрував пляни втечі з кацету, але по деякім часі вия-
вилося, що з моїх плянів нічого не вийде. Це ще більше 

посилювало апатію. Знову якийсь плян, знову якась нова 
надія на кілька днів. А потім повна безпросвітність — хоч 
би промінь надії. Саксенгавзен — це ціле місто з десятка-
ми мурів, покритих наелектризованим колючим дротом, 
вартовими башнями з кулеметами, прожекторами та пат-
рулями з сотнями собак-шукачів. 

Остаточно побачивши, що всяка спроба втечі є не-
реальна, ми самі себе викреслили з списка живих істот. 
Людям нашого типу смерть не страшна. Ми привикли ди-
витися їй в очі. Але що найгірше для вояка — це вмирати 

«бараном», вмирати без можливости поборотися з смер-
тю, це — ганьба, що гірше сірчаної кислоти палить душу 
вояка. Ось чому ми воліли згинути нагло від бомби, ніж 
наставляти потилицю під дуло паршивого пістоля. 

Цілий час поміж в’язнями курсувала «пошта». Ми 
заприязнилися з багатьма чужинцями. Особливо заціка-
вилися нами, як українськими партизанами, англійські 
офіцери — майор Фальконер та капітан підводного човна 
Майкел Кембридж, як також його ад’ютант лейтенант 
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Стілл з п’ятої камери. 

З Фальконером тримав контакт інж. Андрієвський, а 
з капітаном Кембриджем — я. В депозиті в нас були гро-
ші і ми мали змогу купувати «Вінницьку махорку». За па-
пір служив клозетний папір з «Volkischer Beobachter». Ми 
крутили з махорки грубелезні «сигари» і на проході або 
через «пошту» передавали своїм англійським товари-
шам. Капітан Кембридж, як моряк (син пенсіонера-адмі-
рала), до останнього дня не тратив гумору. Знаками Мо-
рзе долонею на проході дякував нам за відомості з преси 
та «гавану». Кожного разу жартував, мовляв, як ми на-
решті вийдемо звідси, то зразу затягнемо по дві великих 

справжніх «гаван» нараз. Це був надзвичайно добрий 
товариш по недолі. Постійно веселий, чимось новим зай-
нятий, дуже товариський, винахідливий, чесний, скром-
ний, витривалий і загартований на всі тюремні муки і не-
сподіванки. Коли раз в лютому на проході йому порвали-
ся дерев’яні ходаки, то він їх закинув і цілу годину «тан-
цював» по снігу босий. Свіже повітря для в’язня заступає 
хліб та одяг. 

Наш «Майкел» цей закон дуже добре розумів. Чіп-
лявся за життя голими зубами в порожньому просторі. 

Доля не судила йому, одначе, побачити волю. З усіх на-
ших англійських товаришів з «Целлєнбау» лише майоро-
ві Фальконерові пощастило врятуватися. Доля решти не-
відома. Є припущення, що вони під кінець війни були 
розстріляні. Точно ніхто не знає. Може, ще дехто з них 
десь живе. Кожна війна має мільйони різних несподіва-
нок. Тисячі людей віднаходяться по довгих літах. Дай то, 
Боже, щоб таким чином віднайшовся й наш незабутній 
друг «Майкел» та інші товариші недолі. Всі кацетники 
колись будуть становити окрему велику родину братньої 

дружби як живі свідки кошмарного тоталітаризму. 
Під кінець жовтня 1944 року до нашої камери за-

бряжчали замки. Це було після обіду. В дверях показав-
ся усміхнений д-р Вольф. Тепер він вже підполковник 
есесів та одним чином вищий по фаховій службі. По-пер-
ше, він дуже чемно попросив вибачення за те, що так 
довго до нас не «заходив», бо, мовляв, він не мав нічого 
доброго нам сказати. А тепер він приніс нам дуже приєм-
ну новину: ми будемо за пару днів звільнені. Ця вістка 
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була настільки неправдоподібна і нереальна, що я його 

одразу попросив не глузувати над нами перед смертю, а 
скорше перейти до діла. Тобто дати нам ту вістку, яку ми 
так нетерпляче очікуємо. На це Вольф, як звичайно, роз-
реготався, а потім цілком поважно повідомив нас про те, 
що німецька влада звільняє арештованих провідників 
всіх українських угруповань, дає їм змогу порозумітися 
між собою і що найближчими днями мають розпочатися 
нові українсько-німецькі переговори. Досі цього не було 
тому, що справу порозуміння німців з іншими націями 
хтось в їх уряді саботував. Тепер започатковується нова 
політична лінія. Вони хочуть розпочати переговори на 

широкій базі згідно з нашими пропозиціями з листопада 
1943 р. Треба забути сумне минуле і спільними силами 
будувати нове майбутнє. 

Нам було ясно, що тут немає мови про будь-яку змі-
ну політичного курсу Третього Райху, а просто воєнні по-
дії за останній рік ґрунтовно змінили все становище. Вся 
територія України опинилась в руках комуністів. Ми вва-
жали, що якраз ця обставина головним чином врятувала 
нам життя. Замість того, щоб винищувати ворогів СССР в 
Німеччині, німцям краще їх звільнити і перекинути в со-

вєтське запілля. Для нас такий вихід також був на руку. 
Ожила нова надія будь-якою дорогою повернутись на рі-
дну землю. Я сам по трьох місяцях ув’язнення додатко-
вою запискою до протоколу мого слідства подав таку 
пропозицію з таким самим мотивом, а саме, що було б 
нерозумно з боку Німеччини винищувати ворогів СССР і 
Німеччини, коли вся територія України переходить під 
комуністичну окупацію. Я також пропонував у цій запис-
ці, щоб дали мені змогу вибрати в кацетах та серед вій-
ськовополонених від одної до п’яти тисяч відповідних 

людей і щоб перекинули нас авіашляхом для боротьби з 
комунізмом в запіллі СССР. Цей проект тепер, аж за рік, 
почав прибирати реальні форми, коли німці втратили на-
дії на повернення в Україну. Лише тому вони нас досі не 
розстріляли. 

Друге, що нам заявив Вольф, — це те, що вони мон-
тують спільний бльок всіх народів, поневолених комуніз-
мом, і що на чолі цього бльоку вже поставлений російсь-
кий генерал Андрей Власов як голова визвольного комі-
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тету «народів Росії» та головнокомандуючий Російської 

Визвольної Армії (РОА). Потім він запитав мене, чи я не 
погодився б на розмову з генералом Власовим і чи даю 
свою згоду на спільну антикомуністичну боротьбу окре-
мої української армії, але під верховним командуванням 
генерала Власова? На це я відповів, що я готовий кожної 
хвилини говорити з генералом Власовим або з ким іншим 
з росіян, але я можу зараз його, Вольфа, запевнити, що 
з нашої розмови не вийде нічого. Я знаю політичну плят-
форму генерала Власова, який стоїть за «єдіную і нєділі-
мую» російську імперію і бореться за визволення «наро-
дів Росії». Таких «народів Росії» вже давно нема. Є росій-

ський народ і є український, білоруський, грузинський, 
вірменський та інші, які давно вже хочуть жити без налі-
пки «народ Росії» і без її опіки. Хай росіяни визволяють 
себе, а ми себе. Мусять бути окремі національні комітети 
та їх армії. Може бути мова про координацію операцій у 
спільній антикомуністичній боротьбі. А про «народи Ро-
сії» москалям вже давно час забути. А врешті, всі ці пи-
тання вирішуємо не ми — військовики, що німці повинні 
звернутися до всіх українських угруповань. 

Почувши таку відповідь, д-р Вольф аж підскочив: 

— Donnerwetter!.. Що це за комедія? Кого з вас не 
запитай, всі дають ту саму відповідь. Невже ви маєте тут 
змогу зговорюватись? Лівицький у Варшаві говорить те 
саме. Скоропадський в Берліні говорить те саме, Мель-
ник, Бандера і ви тут, в Саксенгавзені, говорите те саме. 
Що то все це має означати? Ми хочемо змонтувати як-
наймогутніший спільний фронт проти комунізму, а ви йо-
го нам розбиваєте. Я даю вам три дні часу подумати над 
цим питанням. 

На це я йому відповів, що якраз над цим питанням 

нам нема потреби думати. Воно вже передумане кожним 
з нас, починаючи від колиски. Це не є жодна змова, а 
політична концепція. Всі неросійські нації ведуть бороть-
бу насамперед за своє національне визволення з-під 
будь-якої Росії, а вже на другому пляні стоять у нас соці-
яльні проблеми. Кожна нація побудує у своїй суверенній 
державі таку систему, яка відповідатиме її життєвим по-
требам та історичним традиціям. Всі ці нації вважають 
комуністичну систему за антибожу, шкідливу і злочинну. 
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Тому й готові поборювати її всіма своїми силами, коорди-

нуючи свою боротьбу з іншими антикомуністичними си-
лами. Коли росіяни стануть на плятформу суверенности 
всіх цих націй і не рахуватимуть їх «народами Росії», то-
бто колоніями, тоді вони можуть бути нашими союзника-
ми проти комунізму. Коли ж вони далі будуть великоро-
сійськими імперіялістами, тоді вони автоматично стають у 
табір практичних та потенціяльних союзників комунізму. 
Ми певні, що чи білі, чи червоні росіяни добровільно не 
зречуться колоніяльно-імперіялістичної політики. Зречу-
ться вони лише тоді, коли їх імперія буде розбита зовні-
шніми силами. 

Побачивши наше ставлення до концепції Власова, 
німці довго намагалися різними заходами зламати нашу 
поставу. І тут тверда одностайність усіх українців пере-
креслила всі німецькі та власовські заходи. Так само бу-
ло й з іншими неросійськими націями. Ані одна поважна 
національна організація не погодилася на імперіялістич-
ну концепцію Власова. Тоді поруч комітету та армії Вла-
сова були організовані окремі національні комітети та їх 
військо. Особливо тут була виявлена повна солідарність 
поміж українцями, білорусами, козаками, кавказцями та 

всіма тюрками-мусульманами. Дуже цікаву відповідь ге-
нералові Власову в гумористичній формі дали грузини. 

Вони через свого делегата ген. Захаріадзе сказали, 
що коли їм вже конче треба підпорядковуватись російсь-
кій імперії, то вони воліють слухати наказів Сталіна, а не 
Власова. По-перше, тому що Сталін їх земляк, а по-дру-
ге, тому що Власов тільки генерал-лейтенант, а Сталін — 
їх земляк та ще й маршал. Цей дотепний жарт показав 
німцям та Власову, що їх затія з новою формою «народів 
Росії» — це безперспективний анахронізм. 

Через кілька днів, десь в останніх числах жовтня 
1944 року, нас випустили з кацету. Звільнили також Сте-
пана Бандеру з його товаришами, полковника Мельника 
з його співробітниками і сот. Ждановича. Ми домагалися 
звільнення всіх наших політичних в’язнів в Німеччині та 
підвладних територіях, але це питання німці тимчасово 
відтягали, пояснюючи це «технічними труднощами». Ми 
рахували цей маневр як засіб шантажу при переговорах. 
І при всіх розмовах, що потім розпочалися, ми постійно 
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ставили цю вимогу. Пізніше цю вимогу німці частково за-

довольнили. Ґестапо, однак, далі тримало частину наших 
людей як закладників, щоб могти сильніше натискати на 
нас. 

Від українців до переговорів між німцями та іншими 
націями спочатку був уповноважений полк. Мельник. По-
тім, коли вже створився Український Національний Комі-
тет, на голову Комітету та Головнокомандуючим майбут-
ньої української армії при німецьких збройних силах був 
делегований всіма угрупованнями генерал-хорунжий Па-
вло Шандрук. Проти кандидатури ген. Шандрука висло-
вилися українські монархісти, але вони були переголосо-

вані. Монархісти пропонували на голову комітету та на 
головнокомандуючого нової армії бувшого Гетьмана 
Української Монархії з 1918 р. ген. Павла Скоропадсько-
го. Інші групи вважали, що на голову цього тимчасового 
комітету не можна пропонувати кандидатури людей, що 
в минулому чи тепер займали чи займають якесь офіцій-
не становище в українському громадсько-політичному 
житті. Потрібна невтральна особа, якою й був генерал 
Шандрук, який не належав ні до якої політичної партії. 

Переговори розпочалися в листопаді 1944 року і тя-

гнулися до кінця лютого 1945 року. Головною перешко-
дою були москалі, які встигли переконати німців, що 
концепція Власова є найбільш пригожою формою нової 
організації всіх «народів Росії». Німецькими дорадниками 
в цьому питанні були головним чином балтійські аристо-
крати, знання яких про сучасну Росію базувалися на то-
му, що вони перед 1917 роком займали у царській Росії 
високоплатні посади та розуміли російську мову. Від усіх 
соціяльно-політичних процесів останніх 25 років вони 
були так само далеко, як усі інші західні європейці. Вони 

мріяли тільки про знищення комунізму та поворот до 
своїх теплих місць в небольшевицькій Росії. 

Не маючи іншого виходу, німці були змушені остато-
чно визнати Український Національний Комітет в Німеч-
чині як єдиного репрезентанта українського народу пе-
ред німецькою владою та верховний керівний орган для 
всіх українців на території Німеччини та її підвладних 
країнах. Комітет був умандатований всіма політичними 
угрупованнями та громадськими організаціями і отримав 
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прерогативи законодавчої та виконавчої влади для всіх 

українців і їх досі існуючих та новоорганізованих війсь-
кових частин. Переговори закінчилися в кінці лютого 
1945 року, а в перших днях березня німецька влада за-
твердила Комітет і видала дозвіл на організацію нової 
української армії. 

Так само був затверджений Комітет Кавказьких на-
цій під проводом Михайла Кедії та ген. Захаріадзе, ви-
знана Білоруська Центральна Рада під проводом проф. 
Островського, Комітет Козаків під проводом інж. Глазко-
ва та незалежні комітети мусульманських народів. Зовсім 
окремо, з великою помпою, був проклямований чомусь 

не в Берліні, а в Празі Комітет генерала А. Власова. Не 
зважаючи на тверду антиімперіяльну поставу представ-
ників усіх неросійських націй, він далі називав себе виз-
вольним комітетом всіх «народів Росії». Всі ці народи че-
рез своїх представників офіційно запротестували. З ува-
ги на те, що неросійські комітети були майже силою ви-
борені від німців, всі німецькі симпатії були по стороні 
Комітету Власова. Для нього робилася велика пропаган-
да в пресі, в радіо та у фільмах. Власов мав величезні 
матеріяльні засоби, розкішні приміщення для штабів, на-

че абсолютний феодал. Всі інші національні комітети за-
лишалися майже невідомими, душилися по малих розби-
тих готеликах, без приміщень і без засобів. Фінансову 
кризу Українського Комітету рятували евакуйовані з 
України громадські установи. 

Одначе, які б не були труднощі, новонароджений 
Український Комітет під проводом ген. Шандрука в бере-
зні 1945 року розпочав свою громадсько-політичну та 
військову роботу згідно з його власним пляном. Цю пози-
тивну роботу Комітет виконував так довго, як довго на 

це дозволяли об’єктивні умови. 

Розділ четвертий 

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ В НІМЕЧЧИНІ 

У перших днях березня 1945 року Український На-
ціональний Комітет в Німеччині видав відозву до всіх 
українців, перебуваючих на німецькій території та в кон-



294 

трольованих Німеччиною країнах, з повідомленням про 

своє заснування. Цією відозвою Комітет проголосив свою 
програму та організацію нової української армії при німе-
цьких збройних силах. Нова армія за схемою складалася 
з двох основних частин: 

— регулярної наземної армії, що мала завдання бо-
ротися на східньому фронті проти ворога України — 
СССР, та 

— іррегулярної частини, що мала офіційну назву — 
Група «Б» Української Національної Армії. 

Група «Б» мала завдання перекинутися на східній 
фронт для диверсійно-партизанської акції проти комуніс-

тів в Україні. Армія підлягала наказам генерала Шандру-
ка. Начальником штабу армії був призначений полковник 
Аркадій Валійський. Командиром Групи «Б» — отаман 
Тарас Бульба-Боровець. Начальником штабу Групи «Б» 
— полковник Андрій Доллуд, а потім полковник Іван Ко-
валь з нової еміграції. 

Згідно з опрацьованим пляном штабу ген. Шандрука 
до складу регулярної частини УНА мали входити: 

— організована в Галичині заходами Українського 
Центрального Комітету в 1943 році одна піхотна дивізія 

«Галичина», що отримує назву Перша Дивізія УНА; 
— всі наявні менші та більші українські добровольчі 

військові частини при різних німецьких з’єднаннях, що 
досі носять назву Українське Визвольне Військо; 

— всі особи української національности, які доброві-
льно служать при німецьких військах, технічних та тран-
спортних колонах; 

— всі добровольці української національности з-по-
серед військовополонених польської та совєтської армій, 
а також з-посеред цивільних робітників в Німеччині та 

амнестовані кацетники; 
— всі добровольці української національности, що 

вже досі включені в ряди Російської Визвольної Армії ген. 
Власова, які виявляють бажання перейти в свою націо-
нальну армію; 

— всі українські поліційні батальйони, що по виході 
з України були приділені до різних німецьких військових 
з’єднань. 

Згідно з пляном, опрацьованим штабом Групи «Б», в 
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склад цієї іррегулярної частини мали входити доброволь-

чі кадри за індивідуальним підбором та вибором штабом 
групи з усіх існуючих готових формацій УНА, а також 
шляхом амнестування кадрів з кацетів. Група була спо-
чатку заплянована на 5 000 вояків. Потім штаб обмежив 
її силу до 1 500 людей, розбитих на малі бойові одиниці 
силою роя воєнного часу, керовану офіцером. В парти-
занських операціях окремі рої могли, на випадок потре-
би, з’єднуватися в чоти та сотні, діяти більшими відділа-
ми, рекрутуючи на місцях нових партизан в Україні. 

На підставі попередніх підрахунків Штаб УНА міг на-
брати до 250 000 воєнноспосібних українських кадрів з 

числа тих, що зимою 1944 року опинилися в Німеччині та 
ще були на східньому фронті. Чверть мільйона готових, 
добре вишколених вояків усіх родів зброї. Згідно з орга-
нізаційним пляном армії, затвердженим Комітетом та 
Штабом УНА, Перша Дивізія мала якнайскоріше перерос-
ти в корпус, а інші нові частини мали організовуватись в 
багатьох пунктах в окремі бриґади за родами зброї. По-
тім готові бригади мали бути зведені шляхом їх реоргані-
зації в нові дивізії. База кадрів для армії була колосаль-
на, але знову так, як в 1941 році в Україні, не було спри-

яючої політичної кон’юнктури для творення армії. Війна 
наближалася до кінця. 

Намічені військові пляни Українського Комітету не 
були повністю здійснені з двох головних причин: 

— тому що німці одною рукою наші пляни затвер-
джували, а другою рукою на кожному кроці їх саботува-
ли; 

— і тому що в травні 1945 року наступила капітуля-
ція Німеччини. 

Навіть перекинення першого батальйону Групи «Б», 

що вже в квітні 1945 року був готовий і з яким я мав на-
мір відлітати з своїм штабом в Україну, не відбулося, бо в 
німецькій авіяції вже не вистачало на такі операції паль-
ного. Нам натомість запропонували робити короткі деса-
нти зараз за фронтом — на польсько-чеську територію, 
— на що ми не дали згоди. Так операція відкладалася аж 
до капітуляції Німеччини. 

Поштовхом до німецького саботажу українських вій-
ськових плянів були провокаційні антиукраїнські заходи 
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москалів. Вони виступали дуже гостро проти Українсько-

го Комітету взагалі, а проти нашого військового пляну 
зокрема. Вони навіть доносили на українців, називаючи 
«комуністами». Така поведінка москалів випливала з їх 
імперіялістичного чаду, а також тому, що Український 
Комітет домагався переведення вояків української націо-
нальности з армії Власова в українську армію, а там їх 
було понад 70%. Люди вмирали з голоду по таборах вій-
ськовополонених. Української армії не було аж до весни 
1945 року. А Власов почав вербування людей серед по-
лонених ще влітку 1943 року, тобто ще довго перед про-
клямацією його Комітету. Замість голодової смерти в та-

борах багато українців записалося добровільно в армію 
Власова. На цій підставі росіяни переконували німців, що 
концепція Власова єдино правильна, бо він має 70 від-
сотків українців. Коли ж в березні 1945 року появилася 
українська національна армія, майже всі українці з армії 
Власова почали домагатися переходу в українську ар-
мію. Ця акція загрожувала Власову повним банкрутст-
вом, бо так могла б розвалитися його армія, що склада-
лася не з росіян, а з «народів Росії». Росіяни взагалі не 
дуже здавались в полон, а ті, що й попали в полон, то за 

винятком одиниць, як патріоти СССР, гнали камінням з 
своїх таборів агітаторів Власова як зрадників. Вони чека-
ли, що ось-ось «батько Сталін» визволить їх. Після капі-
туляції тисячі їх поїхали автомобілями, уквітчаними чер-
воними прапорами, годувати воші в Сибірі. 

Формування української армії в Німеччині не було 
закінчене через капітуляцію. Була оформлена Перша Ди-
візія як частина УНА, одна протитанкова бригада під ко-
мандуванням полковника Петра Дяченка та два баталь-
йони Групи «Б». Перша Дивізія була передана німецьким 

командуванням під команду генерала П. Шандрука. 
Йшла активна робота по організації нових окремих бри-
гад та відділів Групи «Б». 

Український Комітет розвинув широку пропагандив-
ну роботу в терені, для чого ще перед заснуванням Комі-
тету був організований спеціяльний штаб української 
пропаганди під керівництвом майора Дацька. Пізніше 
цей штаб був підпорядкований Українському Комітетові. 
Майор Дацько розгорнув активну пропаганду серед 
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українських вояків в армії Власова, щоб вони боролися 

за свободу своєї батьківщини України, а не Росії. Проти 
цього гостро виступали росіяни, а допомагали їм німці. 
Все це разом взяте та нестабільність німецького фронту, 
який швидко наближався до Берліна, викликало великий 
хаос, в якому було тяжко орієнтуватися. 

Погляди українців на справу організації Комітету та 
армії були поділені. Одна частина, тобто група Бандери, 
голосно говорила, що нам з німцями вже нема чого гово-
рити, а треба їх тільки поборювати. Тому вони ні до Комі-
тету, ні до штабу армії не послали своїх представників. 
Але самі, окремо, постійно вели переговори з німцями. 

Проте друга, більша частина, тобто республіканці, націо-
налісти полк. Мельника, монархісти та представники гро-
мадських комітетів — д-р Доленко з Харкова, проф. Ку-
бійович з Галичини вважали, що навпаки, перебуваючи 
на німецькій землі, нам треба організувати офіційний ко-
мітет та якусь збройну силу і разом з німцями боротися 
проти СССР до кінця війни. Передусім організація Коміте-
ту й армії дає нам змогу наносити більше ударів головно-
му ворогові України — комуністичній Москві, а по-друге 
— Комітет і армія дають нам змогу організовано рятувати 

сотні тисяч наших людей, отримання подорожніх паперів 
та змогу організації евакуаційних транспортів на захід. 
Ця більшість вважала, що війна наближається до кінця 
тільки між Німеччиною та СССР, але війна України з Мос-
квою не припиняється, а буде вестися далі. Кожна свіжа 
куля проти безбожного комунізму — це союзник України. 

Передбачаючи скору капітуляцію, генерал П. Шанд-
рук видав таємний наказ Першій Дивізії та всім більшим і 
меншим частинам УНА: відповідними маневрами відірва-
тися від ворога на східньому фронті і всіма засобами 

транспорту та форсованими маршами негайно перекину-
тися на західній фронт і там здатися в полон союзниць-
ким військам. Цей наказ був пляномірно виконаний. 

Не маючи ніякого вигляду на здійснення плянів Гру-
пи «Б», я також видав в кінці квітня 1945 року наказ по 
нашій Групі з такою самою директивою. Полковник Дол-
луд і полковник Коваль, виконуючи цей наказ, розбили 
наших готових два батальйони на менші групи, які стаці-
онували в горах, в районі Йоганесберґа, і форсованими 
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маршами вивели всіх людей в Баварію, де наші люди ча-

стково здалися в американський полон, а інші розсіялися 
серед німецького цивільного населення. 

В цей самий час, напередодні німецької капітуляції, 
вибухло чеське повстання в Празі, скероване проти нім-
ців. Коли взяти під увагу, що все підпілля та партизансь-
кий рух в Чехо-Словаччині були тоді явно під керівницт-
вом совєтських парашутистів, закинених з Москви, то 
треба припускати, що це повстання чехів було також 
спровоковане Москвою. Якраз в околицях Праги була 
розташована одна дивізія армії генерала Власова під йо-
го особистою командою. На заклик чехів про допомогу 

ген. Власов видав наказ своїй дивізії обернути зброю 
проти німців. Ця дивізія допомогла чехам звільнити Пра-
гу від німців, але за пару днів Прагу «визволила» совєт-
ська армія. Війська генерала Власова відступили, деяка 
частина вояків перейшла до большевиків, де їх на місці 
поголовно розстріляно як зрадників чи подвійних зрад-
ників. Генерал Власов з рештою дивізії втік і здався в 
американський полон. Американці обіцяли йому «безпе-
чний» полон, але при перевезенні Власова «в інше міс-
це» на американців «напали» в дорозі большевицькі лю-

доїди, які і «викрали» Власова. Через деякий час радіо 
Москви подало до відома, що генерала Власова засудили 
на смерть через повішання. Так закінчив своє існування 
рух Власова. Армія генерала Власова, хоч була започат-
кована в 1943 році, так само як наша, мала тільки дві 
дивізії війська, хоч пропаганда голосила про «півмільйо-
нову армію». 

Мені стало відомо ще в Берліні восени 1944 року, 
що німці не мають повного довір’я до генерала Власова, 
як визначного совєтського офіцера і фанатичного росій-

ського імперіяліста. Події в Празі показали, що німецькі 
сумніви і підозріння не були безпідставні. Що було осно-
вною причиною віроломства союзу зброї ген. Власова — 
трудно сказати. В кожному разі його останній чин в Празі 
не можна віднести до лицарських вчинків. Він знав усі 
стратегічні пляни Москви, добре бачив, що Німеччина 
так чи інакше програє війну і міг спокійно залишити хід 
подій самій історії, не зраджуючи свого союзника. Чи со-
юзник був добрий чи поганий — про це Власов міг поду-
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мати багато раніше, а не в обличчі його катастрофи. Че-

хам Власов нічого не допоміг: їх країна з німецької коло-
нії стала совєтською колонією. 

Щойно після закінчення війни з деяких таємних до-
кументів стало відомо, що Гітлер до останньої хвилини 
був проти організації будь-яких окремих військових час-
тин при німецькій армії, сформованих з східньоевропей-
ських націй. Проте німецька армія всіма силами намага-
лася організувати цілі національні армії. В Берліні по 
цьому питанні була постійна і гостра розбіжність поглядів 
між ґестапо та командуванням армією. Тепер нам стало 
ясно, чому ми мали стільки перешкод та явний саботаж з 

боку німців при організації нашої армії. Згідно з таємною 
директивою Гітлера організація національних військ була 
нарешті дозволена, але ці формації не повинні переви-
щувати одної-двох дивізій. Дії цих дивізій повинні були 
бути обмежені і мати більше політично-пропагандивний 
характер, ніж військово-стратегічний. Про цю директиву 
ніхто не знав. 

Ясна справа, що німецький уряд міг мати свої пля-
ни, а національні комітети — свої. І ці пляни не завжди 
були однозгідні. Але ми вважаємо роботу Українського 

Комітету наскрізь позитивною, бо вона була підпорядко-
вана високій меті: служити ідеї збройної боротьби Украї-
ни проти Росії та большевизму, під якими знову стогне 
наш народ. 

Офіційне визнання німецькою владою Українського 
Національного Комітету та його програми діяльности бу-
ло повною перемогою української національної політики 
щодо Німеччини. Нам невідомо, як розвивалися б події, 
якби Німеччина так скоро не капітулювала. 

Але якби, наприклад, в Німеччині в міжчасі відбувся 

державний переворот проти Гітлера, українська політика 
вже мала б в Німеччині готову політичну базу та свою 
збройну силу, якими вона мала б змогу відстоювати жит-
тєві інтереси України. Коли українські політичні чинники 
добивалися від німців визнання Комітету та дозволу на 
організацію армії, то вони мали на увазі цілу німецьку 
державу та німецьку націю, а не режим Гітлера. Проти 
цього режиму українська національна політика та її 
збройна (іррегулярна) сила в Україні зайняли таке стано-
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вище, на яке той режим заслужив. Ідеологія нацизму бу-

ла для нас чужа і явно ворожа. Але серед німецького на-
роду ми мали нагоду побачити протягом Другої світової 
війни дуже багато людей, які так само ненавиділи на-
цизм і прихильно ставилися до ідеї та програми нашої 
національно-визвольної боротьби. Всі ці люди в майбут-
ньому можуть мати голос в новій Німеччині. Німеччина, 
як одна з великих держав, буде завжди відігравати вели-
ку ролю в світовій політиці. 

Український Національний Комітет в Німеччині зали-
шив сліди своєї праці для майбутніх поколінь. Особливо 
серед німецького вояцтва, яке високо цінить лицарські 

прикмети українського вояцтва. Про ці високі лицарські 
прикмети німці мали нагоду переконатися в багатьох 
кривавих боях, де український вояк хоробро та вірно бо-
ровся пліч-о-пліч з німецьким вояком. Політика своєчас-
но зміниться, а бойові традиції вояків будуть служити 
тривким мостом для нормалізації українсько-німецьких 
відносин як двох окремих суверенних держав в новій ор-
ганізації європейського континенту, базованій на христи-
янськім пошануванні волі людини і волі народу. 

Розділ п’ятий 

ЗАКІНЧЕННЯ 

Так закінчився ще один етап боротьби українського 
народу за свою вільну і незалежну державу. Закінчився 
ще один етап, та не закінчилася боротьба за «бути чи не 
бути» козацькій нації. 

Під час Другої світової війни український повстансь-

кий рух вписав ще одну героїчну сторінку в історію пер-
манентної революції 50-мільйонового українського наро-
ду проти двох апокаліптично-тоталітарних формацій 20-
го віку — гітлерівського расизму та марксо-большевизму. 
І якраз у тому, що українці заманіфестували перед усім 
світом і перед своїми ворогами свою крицеву рішучість 
виконати заповіт свого національного генія і пророка 
Т.Г. Шевченка — «у своїй хаті — своя правда і сила і во-
ля», — полягає головне значення партизанської війни 
цього періоду. 
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Головною наукою партизанського руху з часу Другої 

світової війни, яку повинні вивчити і запам’ятати «месни-
ки дужі» нашого завтра, є гіркий і болючий факт перене-
сення ідейно-політичної роздрібнености мирного часу на 
бойові фронти визвольної війни за волю України. Так бу-
ло в 1917–1920 роках і так було в 1941–1945 роках. Та-
ка трагічна історія не має права повторитися в 198..? чи 
199..? роках, бо це принесло б трагічну безнадійність 
для всього нашого народу. 

Партизанський рух 1941–1945 років показав, що 
будь-яка партія з хворою концепцією хлоп’ячого боно-
партизму неодмінно приносить лише диверсію і шкоду 

визвольному рухові. Так було з гітлеризмом, який не по-
будував «Нової Европи», але зруйнував Німеччину, і так 
буде з усякими імітаторами тоталітарного бонопартизму. 

Я думаю, що кожний читач моїх «Спогадів» сподіва-
тиметься, що я кину хоч кілька променів-прожекторів у 
те наше невідоме, велике, що називається майбутнім. 
Або словами великого поета-патріота, свідка й учасника 
відродження держави в 1917–1920 років Олександра 
Олеся: 

«Що нам лишилося тепер? 

В сльозах стояти на колінах, 
Тужити, битись на руїнах, 

На трупах наших мрій — химер?» 

І цей же невмирущий О. Олесь дає нам готову від-
повідь, закон, заповіт на завтра: 

«Ні, ні! О, ні! Дзвонити в дзвін! 
Усіх, хто є живий, скликати, 

Знов храм наново будувати 
На диво-подив всіх країн». 

Ми не можемо ні на хвилину припиняти нашої боро-

тьби. Нам треба спостерігати, вчитися, читати, змага-
тись, маючи перед собою одну велику ціль: «Знов храм 
наново будувати». 

Але це нова велика тема, яка, на жаль, не вміщуєть-
ся у рамки моїх «Спогадів» і, як проекція на майбутнє, 
до «Спогадів» не належить. Нас вивів Господь на волю 
не для того, щоб займатися міжпартійними суперечками 
чи роздувати ворожнечу всередині нашого народу — це 
за нас роблять майстри руїни і клясової боротьби — ко-
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мунари та марксисти. І вони та їхні прислужники роблять 

це досить успішно. Наше завдання — вчитися всього, що 
є краще та конструктивне в інших народів, вчитися спо-
стерігати явища, шанувати один одного, пройнятися 
справжньою любов’ю до свого брата і спільно, як одна 
велика нація, як сини одного поневоленого народу, кла-
сти цеглинку за цеглинкою у величну будову нашого на-
ціонального храму — Української Держави. 

Якраз цій темі — темі нашого завтра — присвятив я 
наступну свою працю, яка з Божою допомогою побачить 
світ у недалекому майбутньому. 

Там буде мова про перегляд наших усіх визвольних 

концепцій, аналіза наших поразок, міжнародні фактори, 
які впливають на стан нашої бездержавности, про світо-
ву змову, яка безупинно працює, щоб накласти ярмо на 
шию всіх народів світу у формі світового уряду, про спів-
звучні нам сили серед народів світу, про потребу прав-
дивої консолідації цих співзвучних нам сил та інші питан-
ня, від яких залежить розгром ворогів свободи і незале-
жности не лише України, а й інших народів світу. 
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ПІСНЯ ПРО ПОЛІСЬКУ СІЧ УПА 

(Співається як народна пісня «Ой наступила та чо-
рна хмара») 

Ой наступила та чорна хмара 
На козацький край… 

Ой то не хмара — вража навала 
Йшла в наш тихий рай. 

Зайди-чекісти, хижі нацисти 
Ще й нещасний лях 

Від хліба-солі, рідної волі 
Йшли нас визволять. 

Ворог грабує, палить, мордує 
І в ясир веде… 

Хто ж за Вкраїну, проти руїни 
В бій нас поведе? 

«Ой не журися, рідная мати — 

Ще нам не кінець» — 
За рідну волю, кличе до бою 

Бульба-Боровець. 

Ми ще розвієм чорнії хмари, 

Безпросвітну ніч — 
Вся наша сила, наша надія 

Це — Поліська Січ! 

Ой загриміли визвольні громи, 

З ночі стався день — 
Це Тарас Бульба, батько-отаман 

Січ у бій веде. 

Ой не забудуть райхскомісари, 

Ні політруки, 
Як за свободу свого народу 

Йшли поліщуки. 

Ой не загине вічная слава 
Про нашу УПА — 

Рухне навіки вража комуна — 
Червона Москва. 

Ой не забудуть нашої Січі 
Німці й москалі — 

Ми ще поставим жовто-блакитний 
На самім Кремлі! 

Слова С. Кандиби 
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