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РЕЙДИ ПІДКАРПАТСЬКОГО КУРЕНЯ ПІД КОМАНДОЮ „ПРУТА” 1945 
РОКУ 
 

Від осени 1944 р. до пізнього літа 1945 р. я мав честь бути вояком Підкарпатського 
куреня, одного з найславніших куренів УПА, що діяв під командою таких визначних 
командирів, як полк. Василь Андрусяк („Грегіт”, „Різун”) і май. Павло Вацик („Прут”). 
Зима 1944-1945 рр. була тяжка. Вже тоді більшовики кинули на Чорний ліс, де ми 
діяли, великі сили військ НКВД — цілі дивізії, з різними допоміжними батальйонами, 
загонами та з’єднаннями. Тож ми були в постійних боях, маневрах і рейдах, щоб 
ухилитися від ударів великих сил ворога. Головніші з цих боїв уже описані в коротких 
споминах учасників, які були надруковані в журналі Чорний Ліс, що його 
передруковано у 3 і 4 томах „Літопису УПА”. Я хочу написати про пізніші часи — про 
рейд нашого куреня в Дрогобицьку область, а після того — на Лемківщину, що була 
під Польщею, і на Словаччину. При тому хочу дещо написати про наших старшин, про 
організацію куреня і про свої щоденні переживання, які ілюструють життя куреня. 
 

Дещо про наш курінь і його старшин 
 

Найвизначнішим нашим командиром був Василь Андрусяк, псевдонім „Грегіт”. 
Звичайно, я тоді не знав його справжнього прізвища. Населення знало його під його 
давнішим псевдонімом „Різун”, якого він уживав під німецькою окупацією. Він був 
організатором і командиром одного з перших відділів УПА в Карпатах влітку 1943 р. 
Цей відділ відразу вирізнився численними успішними боями з німцями й 
більшовицькими партизанами. Скоро цей відділ розрісся в курінь. Коли курінь діяв 
спільно з іншими відділами УПА, цілістю завжди командував Василь Андрусяк, як 
найбільш досвідчений й авторитетний старшина. В січні 1945 р. Василь Андрусяк був 
важко ранений. Тоді командування куренем перебрав Павло Вацик („Прут”), що 
командував першою сотнею. Скоро після того Василь Андрусяк був назначений 
командиром 22 тактичного відтинку УПА „Чорний Ліс”, якому підлягали всі курені та 
сотні УПА, шо діяли на терені Станиславівської округи. Посмертно Василь Андрусяк 
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дістав ступінь полковника. Це одинокий відомий випадок, що командир відтинку УПА 
дістав ступінь полковника; звичайно командири відтинків мали значно нижчі ступені 
— від хорунжого до майора. 

Особисто я вперше побачив Василя Андрусяка на початку грудня 1944 р., коли я 
вже був у його курені, на присілку Майданик у Чорному Лісі. Він був середнього 
росту, але кремезної будови. Тоді він мав німецьку уніформу й узброєння — МП й 
пістолю, на грудях носив далековид і через плече — шкіряну торбу з мапами. 
Безпосередніх справ з к-ром В. Андрусяком я не мав, тож скажу лиш загально про 
нього. 

Василь Андрусяк („Грегіт”) втішався великим авторитетом і довір’ям серед вояків. 
Всі ми були б пішли за ним „в огонь і у воду”. Він був дуже відважний, у боях ніколи 
не хвилювався, швидко орієнтувався й опановував кожну ситуацію. В бою звичайно 
був у такому місці, з якого можна було обсервувати перехід бою. Любив несподівані 
наскоки й засідки, все підбираючи місця, вигідні також для відступу. Для постоїв 
завжди підбирав догідне для оборони місце, при тому не занедбував відповідного 
забезпечення заставами й вартами. Також не було випадку, щоб ворог застукав його 
відділ, непідготованим до бою. Він докладав усіх зусиль, щоб курінь був належно 
забезпечений зброєю, одягом і харчами. Говорив він короткими реченнями, чітко, так 
що ніхто не мав труднощів його зрозуміти. Він старався все похвалити вояків за добрі 
вчинки, але за недоліки він ганив безпардонно кожного, не зважаючи на ступінь чи 
функцію. Не любив неробів і мудрагелів, а передусім дезертирів, яких звичайно суворо 
карав. 

Новий курінний Павло Вацик („Прут”) у багато дечому, навіть зовнішним 
виглядом, був подібний до командира „Грегота”. Так само тоді він мав німецьку 
уніформу, МП, далековид і мапник. Проте він, трохи нижчий і молодший — біля ЗО 
років, мав струнку поставу й гарне обличчя, так що всякому відразу впадав в очі, 
особливо жінкам. Був жонатий і мав маленьку донечку. Його дружина жила, мабуть, в 
с. Заріччя на Гуцульщині. Про це я довідався у лютому 1945 р. Тоді наш курінь був у 
цьому селі на Гуцульщині, щоб разом із сотнями УПА Коломийського тактичного 
відтинку УПА взяти участь у наскоку на гарнізон НКВД в Космачі. Тоді вояки 
говорили, що к-р „Прут” відвідав свою дружину. Вийшов він зі школи Василя 
Андрусяка й тому був до деякої міри неначе в тіні свого командира. Проте, коли він 
діяв самостійно, показав себе знаменитим партизанським командиром, що вмів 
лявірувати між ворожими силами, підбирати вигідні місця для постоїв, уникати 
затяжних боїв, як теж умів організувати несподівані наскоки й засідки на ворога.  
Звичайно, ми воювали з ворогом тоді, коли ми хотіли, і там, де ми хотіли, а не де хотів 
ворог. Старався він, щоб полегшити службу вояків у відділі. Ті, хто був ближче нього, 
оповідали, що він дуже переживав і довго тужив за поляглими вояками, особливо за 
тими, що відзначалися бойовими подвигами. Стрілецтво ставилося до нього з повним 
довір’ям, бо знали його вже довго, як успішного бойового командира. Про справжнє 
прізвище „Прута” я довідався щойно на еміграції, де я зустрів його брата. Від його 
брата я довідався, що в час вибуху війни Павло Вацик служив у польському війську 
артилеристом і 1939 р. „відбирав” від Чехословаччини Цєшин. 

Згадаю тут ще про свого сотенного „Сокола”, що перебрав сотню в січні 1945 р. 
після призначення к-ра „Прута” курінним. Походив він з Коломийщини. Належав до 
„Греготової” „старої войни”, тобто — до перших кількох десятків його вояків, що 
стали зав’язком пізнішого куреня. Він мав тоді двадцять кілька років, був високий, 
стрункий і вродливий, так що вирізнявся вже зовнішнім виглядом. Мав він також 
німецьку уніформу, але вже радянський офіцерський плащ, „мейд ін Ю. С.”, ППШ і 
револьвер. Всю військову карієру від рекрута до сотенного, він перейшов в УПА. 
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Весною 1945 р. наш підкарпатський курінь мав повні три сотні. Першою сотнею 
(„Змії”, відділ 69) командував уже згадуваний „Сокіл”. Другою сотнею („Заведіїв”, 
відділ 70) командував „Павло”, що був важко поранений у квітні 1945 р. під час 
наскоку більшовиків на с. Посіч біля Чорного Лісу. Він відійшов на лікування, а 
командування сотнею тимчасово перебрав чотовий „Морозенко”. Трохи згодом к-р В. 
Андрусяк назначив сотенним „Бровка”, що був мабуть у його почоті. Сотенний 
„Павло” походив, мабуть, із с. Павлівки Станиславівського району. Про нього багато 
не знаю. Був він сотенним від січня 1945 р. після сотен. „Бойка”, що помер тоді від 
серцевого приступу, і вояки його сотні висловлювалися про нього добре. Мав він 
близько 30 р., був стрункий, вродливий і гарно презентувався в колі старшин. Новий 
сотенний „Бровко” походив з Товмацького повіту й був десь по 30-ці. Він був 
середнього росту, говорив мало, але був рішучий і відважний у бою. Він також 
належав до „старої войни” „Грегота”, що були при ньому вже в липні 1943 р. 

Третьою сотнею („Чорні чорти”, відділ 71) командував „Пиріг”, що в 
протилежність до згадуваних старшин був тихої й скромної вдачі. Проте в бою він був 
відважним, рішучим і енергійним. Мені не відоме його минуле, проте він мабуть 
найдовше з усіх був сотенним і мав свій власний стиль співжиття з вояками. Він радше 
не командував, а немов батько синам говорив воякам, що і як мають робити, 
турбуючись про кожного. Вояки не тільки його поважали, але й любили. Був він 
середнього росту, мав близько ЗО років. 
Всі наші сотні мали тоді по три чоти, а майже кожна чота мала три рої. Рої 
нараховували тоді 12-16 вояків. Загальне озброєння роя — два кулемети, кілька 
автоматів і десятизарядок та рушниці. Крім цього, вояки мали гранати й дехто міг мати 
пістолю. Наша третя чота мала рій гранатометників на чолі з рой. ,,Білим”. Був у нашій 
сотні ще німецький крісовий гранатомет, яким під час бою любив стріляти сам чотовий 
„Хмара”. Інші сотні тяжчої зброї, здасться, не мали. Тяжку зброю курінь замагазинував 
ще на початку зими, бо вона рідко коли була потрібна та дуже обтяжувала 
маневрування сотень. Отже, вся наша сила була в рушницях, автоматах і легких 
кулеметах, яких курінь мав понад 50. 

На весну настрій вояків і старшин був дуже добрий. Зиму ми перебули щасливо, з 
відносно невелекими втратами, хоч мали багато боїв та сутичок з ворогом і перенесли 
багато труднощів. Відбули ми теж тяжкі зимові рейди, в тому також по Дрогобицькій 
області (тепер у складі Львівської обл.). Вояки раділи весною, що принесла з собою 
теплі дні та ночі й прибрала ліси в зелені шати, що були надійною охороною також для 
нас. Кожний сподівався, що літом будемо знову панами й буде легше воювати з 
ворогом. 

Два інші чорноліські курені мали значно тяжчу зиму. Ще в листопаді 1944 р. курінь 
„Гамалії” мав великий бій з військами НКВД в Чорному Лісі. В цьому бою в Чорному 
Лісі впав курінний „Гамалія” з 34 вояками. Більшовики розбили курінь „Благого” в 
березні 1945 р. В бою коло Чорного Лісу — впали курінний „Благий” і сотенний 
„Шум” з 73-ма вояками. Хоч більшовики в 1944-45 роках воювали з Німеччиною, але 
вони ще мали досить спеціяльних частин НКВД, що їх використовувано для боротьби 
проти УПА. Вони робили бльокади й облави на села та ліси. В боях більшовики 
понесли великі втрати, але й нам завдали втрат. Крім того, їх було пропорційно 
стократно більше. 
 

Наш рій транспортує харчі на Великодні свята 
 

Всі вояки і командири з цікавістю чекали, як нам доведеться відсвяткувати наше 
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українське свято Христового Воскресіння. Приготуванням до свята зайнявся, як усе, 
курінний харчовий. Тому що населення біля Чорного Лісу було досить убоге, а крім 
того, там квартирували відділи УПА, щоб не обтяжувати місцевих селян, теренові 
господарники збирали харчі в заможніших господарів в селах дальше положених від 
Чорного Лісу. Курінь „Прута” в той час квартирував у присілку Майданик в Чорному 
Лісі, роями по хатах. Першою чотою першої сотні командував „Бородатий”, а другою 
чотою чотовий „Хмара” (не мішати з курінним „Хмарою”), а третьою чотою — 
чотовий „Журба” („Коник”). 

30-го квітня 1945 р. пополудні прибув на нашу квартиру зв’язковий сотенного 
„Сокола” й передав нам наказ, щоб перший рій ройового „Бурлаки”, другої чоти 
„Хмари” зголосився негайно в повному виряді в сотенного „Сокола”. Ми швидко 
зібралися і зголосилися в сотенного. На квартирі, крім сотенного „Сокола”, зустрінули 
курінного „Прута” й гостей — сотенного „Чорноту” та чотового „Сапера”. Чотовий 
„Сапер” тількищо прибув з відпустки, а радше він був на лікуванні ран, що їх дістав у 
бою з німцями 1944 р. Він лікувався в своєму рідному селі Дубівці, над Дністром біля 
Галича, Станиславівської области. Говорив нам про бої його підвідділу, що його він 
сам зорганізував і всіх привів до куреня „Хмари” („Дзвони”). Сотенного „Чорноту” ми 
добре знали, бо його сотня раніше входила до нашого куреня. В лютому 1945 р. 
командування Станиславівського Т.В. „Чорного Лісу” зробило реорганізацію. Сотню 
„Чорноти” прилучили до куреня „Хмари”. Сотенний „Чорнота” восени цього року 
перебрав командування куреня, а курінний „Хмара” був перенесений в Коломийський 
тактичний відтинок УПА. Курінний „Чорнота” перебув щасливо бльокаду 1946 року, а 
1947 року він з краєвим провідником і охороною переходили на наказ до 
Американської зони в Німеччині. Але їм не пощастило добитися. Всі впали, за 
винятком двох вояків — др. „Вихора” — (Є. Остаповича) з Єзуполя (мій шкільний 
товариш) і др. „Комара” з с. Тязева, який улітку 1949 р. відійшов до Чорного Лісу. 

Командири „Сокіл” і „Прут” знали, що наш рій складався з вояків, що походили 
родом із сіл біля Станиславова. Кількох нас походило з Ямниці, два кулеметники з с. 
Підпечари, а я був родом з Єзуполя (Жовтень), Д. Коваленко з с. Крилоса, двох з с. 
Повенне (Павитівка), один з Тязева. Власне йому командир наказав, щоб ми відійшли 
до с. Ямниці та зайнялися перевозом харчів з Ямниці до присілка Майданик. 
Командири перестерігали нас перед небезпекою, і наказували нам, щоб наш рій 
придержувався строго конспірації. 

Ми ще за дня залишили відділ і перейшли лісами до с. Рибне. Зв’язкових ми не 
брали, бо зв’язки по селах були нам знані, а дорогу ми знали, бо нам доводилось сотки 
разів переходити Чорний Ліс. Ямничани дуже тішилися, бо вони матимуть змогу бути 
в своєму селі та відвідати своїх рідних. Дорога до Ямниці була досить небезпечна. 
Більшовики приготовлялись до 1-го травня, що його вони гучно святкували. Вони 
боялись, щоб ми не мінували мостів на залізничному шляху Станиславів — Стрий — 
Львів, тому часто переходили цим шляхом більшовицькі стежі й голосно говорили. Ми 
дуже обережно перейшли залізничний шлях, а другий залізничний шлях, Станиславів 
— Галич — Львів, перейшли дуже легко, бо він не був тоді урухомлений ще від 
знищення німцями під час відступу 1944 р. 

Вже зачало світати, як ми увійшли в с. Ямницю. Господарі вже повставали й 
приготовлялися до весняної праці на полі. Побачивши нас, вони радо віталися з нами. 
Коли ми вийшли з лісу, відразу відчули сухе свіже повітря полів. Узимку ми майже 
цілий час перебували о сирих, вогких лісах. В Ямниці наш ройовий зв’язався зі
 станичним, що нас порозділював по двох до хати, де були криївки. Ми скоро 
поснідали й на день пішли до криївок. Більшовики цілий день переїзджали через с. 
Ямницю з Єзуполя до Станиславова. Єзупіль у той час був районовим центром. Село 
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Ямниця положене 7 і пів км на північний схід від Станиславова. 
Пізно пополудні ми вийшли з криївки й подякували Богові, що врешті сидження в 

криївці скінчилося. Я і мій друг „Коваленко” не могли заснути в криївці. Нам той день 
здавався роком, бо ми до криївки не привикли. Входячи в криївку, мій друг 
„Коваленко” жартуючи сказав: „Брате, нас живих хоронять!” У відділі УПА ми до 
криївки ніколи не заходили. Крім того, господиня хати часто інформувала нас про 
довколишні події. В той день більшовики переводили облаву в сусідньому селі Тязів. 
Ми всі вістки тривожно приймали. У відділі чоловік чувся досить безпечно. На постою 
командири все забезпечувалися заставами, зорцями, розвідкою і алярмуванням. А у 
Ямниці — ми не могли нікуди показати носа. 

Увечорі, я збирався відвідати своїх рідних, але сумнівався, чи я матиму змогу 
когось зустрінути. Мої мама, тато і два молодші брати були призначені на вивіз на 
Сибір ще в листопаді 1944 р. Але вдень вивозу вони вдома не спали й тому їм 
пощастило обминути вивіз. Поки я рішився відвідати родину, старався дістати вістки 
про Єзупіль від людей з Ямниці, що там діється. Я діставав таку саму відповідь: „Там 
багато НКВД”. Також майже всі колишні радянські урядовці й комуністи поверталися 
зараз по переході фронту. Багато людей скривалися від арешту. В той час НКВД вже 
досить точно знало, хто чим займався за німців, хто пішов до дивізії, а хто до УПА. 
Єзупіль по „визволенню” більшовиками з „польсько-поміщицького ярма” 1939 р., 
перейменували на Жовтень і так він офіційно називався до 1941 р. По „визволенню” 
брунатними „іберменшами” єзупільчани вернулися до попередньої назви Єзупіль, а 
літом 1944 року знову радянські „визволителі” зайняли Єзупіль і знову вернулися до 
назви Жовтень. Таким він залишився до сьогодні. 

Діставши вістки про обставини в Єзуполі, щоб не відійти до св. Петра, я рішився не 
відвідувати своїх рідних. Тепер жалую цього рішення, бо я вже більше не мав такої 
нагоди. У вечорі ми рішилися ще одну ніч перебути в Ямниці. Ямничани були дуже 
вдоволені нашим рішенням, бо хто не радів би бути вдома. Ночами ми не були зайняті, 
бо нам все приготовляв станичний. Нам тільки залишалося романсувати з синьоокими 
дівчатами. А в Ямниці дуже гарні були дівчата, як також молодиць не бракувало. Але 
час був короткий і небезпечний, так що нам багато користи з тих залицянь не вийшло. 

У вечорі третього дня станичний приготував нам підводу з харчами — яйця, паски, 
шинки, ковбаси та різні смачні ласощі. Перед відходом з Ямниці наш рой. „Бурлака” 
захворів. Так він нам сказав, але мабуть тяжко йому було розпращатися з коханою. 
Його заступник „Грім”, родом з Ямниці, перебрав рій. Поки ми вирушили в дорогу, 
місцеві підпільники поінформували нас точно про обставини в терені. Ми, як звичайно, 
подякували населенню за їхню жертвенність і гостинність, а також щиро дякували 
станичному за щедрі великодні дари для цілого нашого куреня УПА. Поки ми рушили 
підводою до сусіднього села Угринів, рой. „Грім” вислав двох стрільців, як переднє 
забезпечення, а за ними у віддалі кілька метрів кулеметну ланку, а тоді їхали підвода за 
підводою, ішла друга кулеметна ланка, а решта стрільців — праве й ліве забезпечення. 
Ніхто зі стрільців не їхав, за вийнятком цивільних погоничів. 

Нам було дуже спішно, бо ми мусіли ще вночі прибути до Чорного Лісу. 
Переїхавши щасливо залізничний шлях Станиславів — Стрий, ми швидко доїхали до с. 
Угринів, де на нас чекала ще одна підвода з харчами. Раненько нас привітав Чорний 
Ліс своїми розлогими соснами і смереками. Коли ми в’їхали в ліс, кожний з нас з 
полегшею віддихнув. В той час мені пригадалася пісня: „Ліс наш батько, нічка наша 
мати”. Було багато правди в цій пісні. Перед присілком Майданик „Грім” задержав 
підводи й вислав двох стрільців на розвідку. 
 Розвідка швидко вернулася й повідомила, що більшовики в сусідньому селі Посіч 
проводять облаву. Ми, не гаючи часу, швидко в’їзджаємо до Майданика, харчі 
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заховали зі станичним у селі, а порожні підводи відпустили додому. Самі відійшли до 
лісу і зв`язалися з куренем ,,Прута”, який зайняв розстрільною становища на краю лісу. 
При зустрічі з сотенним „Соколом”, рой. „Грім” зголосив наш прихід і про наше 
виконання наказу. Командири „Сокіл” і Прут” були дуже вдоволені, що ми так точно 
та без клопоту виконали наказ і привезли стільки святкових харчів. 

Командир „Прут” дуже серйозно придержувався повстансько-військової тактики. 
Він ніколи не квартирував без належної охорони й забезпечення. Того дня він увесь час 
висилав стрільців на розвідку, щоб ствердити, що роблять більшовики. Ми в гострому 
поготівлі перебули цілий день, бо наша розвідка приносила невеселі новини. 
Розвідувачі повідомили нас, що більшовики підтягнули більші сили спецвідділів 
НКВД і намагалися забльокувати Чорний Ліс. Другі розвідувачі вияснили стрілянину, 
яку ми чули. То у віддалі 2-3 кілометри від нашого постою більшовики заатакували 
одну сотню з куреня „Дзвони”. Проте, сотня завдяки нашим зорцям, що помітили в час 
енкаведистів, ударила по них і щасливо відступила від ворога без втрат. 
 

Наш Великдень 1945 року 
 

Більшовики все робили облави на наші свята. Увечері службовий старшина зарядив 
збірку нашого куреня. Ройові зголосили про стан роїв чотовим, чотові сотенному, а 
сотенні курінному. Курінний „Прут” говорив, що може нам доведеться святкувати в 
бою, але покищо спокійно, то можемо поділитися традиційними великодніми 
пасочками. На закінчення побажав нам веселих свят і щоб другі свята нам Всемогучий 
Бог поміг святкувати у вільному золотоверхому Києві. На кінець він привітав нас 
привітом: „Христос воскрес — воскресне Україна!” Ми у відповідь гукнули: „Вовіки 
воскресне!” Наша відповідь, понад 400-та голосів, відбилася ген-ген далеко по 
Чорному Лісі. Ми ділилися яйцями й один одному бажали веселого Христового 
Воскресіння. Кожний полинув думками в минуле, як то ми святкували торжество — 
традиційно біля наших церков. По богослуженнях, виводили хлопці й дівчата гагілки, 
танки, різні забави. Було радісно, весело. А тепер — все змінилося. Червоно-
більшовицька Москва зі своїми яничарами знищила все, що було національними 
українськими святощами. Не один з нас полинув думками за своїми рідними, що були 
десь у далеких замерзлих тайгах, тундрах, вмирали з голоду й холоду, вмирали за те, 
що хотіли бути вільними, як інші народи світу й жити у. своїй Українській Самостійній 
Соборній Державі. Червона безбожницька Москва, на чолі зі звироднілим Джугашвілі 
жорстоко нищила все, що українське. 

У вечорі ми зайшли до присілка Майданик на вечерю. Вечеря була добра, бо було 
чим ділитися. На день, як звичайно, ми знову відійшли до лісу. Перебувши щасливо 
день, під вечір службовий старшина зарядив збірку куреня і зголосив про стан 
командирові „Прутові”. К-р „Прут” позвітував командирові В. Андрусякові 
(„Різунові”), а к-р „Різун” командирові Карпатської воєнної округи УПА „Громові”. К-
р „Грім” короткими словами розповів про завдання нашої боротьби, побажав нам 
веселих свят і привітав нас словами: „Христос воскрес — воскресне Україна!” 

Потім впала команда: „Струнко! На плече кріс! Почесть крісом дай!” Три 
командири відбули інспекцію. По інспекції впала команда: „До стопи кріс! Спочинь!” 
Тоді курінний політвиховник прочитав нам святкові побажання і привіт від нашого 
проводу УГВР, від командира УПА-Захід „Шелеста” і від проводу ОУН. 

Далі виступив з короткими словами командир Станиславівського відтинку УПА 
„Різун” („Грегіт”). Він носив ліву ранену руку на перев’язі. Рану він дістав на Різдвяні 
Свята 6-го січня 1945 р. в с. Рибне, біля Чорного Лісу. Більшовики його ранили тому, 
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бо був він дуже відважний і не завжди обережний. Тоді, по довшому маршуванні з 
присілка Майданик, наш курінь раненько приблизився до с. Рибне на святкування 
Різдва Христового. Перед селом командир переднього забезпечення дав наказ цілому 
відділові спочити й вислав двох стрільців на розвідку до села. 1945 р. зима в січні на 
Україні була дуже холодна, було багато снігу, а також був тоді сильний мороз і ще до 
того віяло снігом. Ми по довшому марші були зігріті і спочені, а тут наказ — „Стій!” 
Тож ми тряслися в холоді та в голоді й стукали закаблуками, щоб не замерзли ноги. 
Курінний дав наказ, щоб ніхто не сідав на пеньки і щоб часом не заснув, бо можна було 
не тільки простудитися, але замерзнути чи відморозити руки або ноги. Час від часу 
старшини перевіряли нашу колону й казали нам рухатися. 

Розвідувач довго не вертався. Тоді командир „Різун”, з чотовим „Бейом” пішли самі 
яром до горішньої хати села, щоб довідатися, що там сталося. Село було покрите 
мрякою. Більшовики були в хаті. їм з хати було видно наших, а нашим вдалося 
запримітити більшовиків щойно тоді, коли вони вискочили з хати й почали стріляти. 
 Командири відступали яром. Більшовики таки вбили чотового „Бея”, а тяжко 
раненому командирові „Різунові” пощастило добігти до лісу. Почувши стріли, к-р 
„Прут” вислав нашу чоту рятувати к-ра „Різуна”. Незабаром ми принесли раненого 
командира до куреня. Він був дуже ослаблений, бо втратив багато крови, поки лікар з 
медиками зробили йому перев’язку. 

Більшовики до лісу не пішли, але села також не залишали. По перев’язці ран, ми 
поклали к-ра „Різуна” на кожухи та кожухами накрили, щоб він не замерз. Цей день, 
самі Різдвяні свята, ми перебули в лісі, холодні й голодні, бо в околиці бушували 
емведисти. До того, майже безперестанно йшов сніг. Увечері перевели раненого 
командира на лікування до повстанської лічниці. В той час к-р „Різун” ще був 
курінним, а к-р „Прут” — його заступником і сотенним першої сотні. Згодом В. 
Андрусяк („Різун”) став к-ром Станиславівського тактичного відтинка УПА „Чорний 
Ліс”, а сотенний „Прут” став к-ром нашого „Підкарпатського” куреня. Тоді к-р „Прут” 
не наступав на більшовиків у селі, бо це недоцільно. Потерпіло б село, а ми й так там 
би не були. Більшовики в бою в селі дуже жорстоко мстилися на невинному населенню 
— вбивали й різали невинних дітей, жінок і селян; вбивали всіх, кого там знайшли, а до 
того ще палили господарства. Щоб не допустити до знищення села, ми ввечері 
відійшли голодні й холодні до присілка Майданик. Командування сотні перебрав 
чотовий „Сокіл”. 

Десь при кінці січня прибув до нас ройовий „Бородатий”, що був на лікуванні, і 
привів з собою цілу чоту, яку він зорганізував у своєму родинному селі Тязів. З ними 
прийшов також чотовий „Коник” („Журба”). Курінний „Прут” підвищив ройового 
„Бородатого” до чотового першої чоти, а третю чоту передав чотовому „Коникові”. 
Командування Т. В. „Чорного Лісу” зробило реорганізацію. Від нас тоді забрали сотню 
„Чорноти”1  і прилучили її до куреня „Хмари” („Дзвони”). Підкарпатський курінь діяв 
тоді трьома сотнями. 

По інспекції лікар з медиками перевели медичну провірку вояків. К-р В. Андрусяк 
„Різун” провів знову реорганізацію.  
На місце сотенного „Павла” він приділив сотенного ,,Бровка”. Нашим медиком були 

                     
1Пізніше, від 21 грудня 1945 р. „Чорнота” став курінним куреня „Дзвони”, 

що належав також до 22 тактичного відтинку УПА „Чорний Ліс”. Він був 
стрункої будови й виший середнього росту. Вдачею був дуже товариський і 
лагідний. Був відважний і добрий командир, бо в боях мав невеликі втрати. 
Вояцтво його любило й ставилося до нього з довір’ям. Забрав від нас кількох 
стрільців, а до нас приділив нових. 
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тоді італієць „Михась” і медик „Співак”. Медик „Михась” любив оповідати дотепи, 
чим він нас розвеселяв. Ми сміялися з його дотепів і з його чудернацької мови. 
Напримір, він сказав: „він пішло, воно пішов” або, „Друже командиро, „Михась” 
зголошує своє прийшло!” По реорганізації відділу, курінний „Прут” зарядив збірку 
куреня і зголосив к-рові В. Андрусякові про стан куреня. Після звіту к-р В. Андрусяк 
сказав, що ми відходимо в далекий рейд! Але нічого нам не сказав, куди маємо йти чи 
хоча би напрям рейду. Він лише сказав: „Я хочу чути про вас добру славу, що ви чесні 
воїни УПА.” Потім командир „Прут” подав команду: „Струнко!” і зголосив, що курінь 
готовий гідно виконати доручений командою УПА рейд. Командир попрощався з нами 
словами: „Слава Україні!”, а ми всі відповіли: „Героям слава!” Так попрощалися ми зі 
своїм улюбленим к-ром В. Андрусяком, якого, вернувшись з рейду, вже не застали в 
живих. 
 

Вирушаємо в рейд 
 

Потім к-р „Прут” дав наказ: „Праворуч” і „Свобідно! Стрілецьким рядом руш!” Три 
сотні відразу рушили в похід, щоб ще за дня перейти лісом на північний захід, в 
Галицький район. 

Під час рейду погода змінилася, зачали падати дощі. Лісами й бездоріжжями було 
тяжко маршувати і скоро ми були виснажені. Головно важко було переходити яри, биті 
шляхи й залізничні дороги. Наприклад, перехід яру забирав нераз багато часу. Наперед 
передня сотня сходила в яр, а решта чекали, поки вона видряпається з яру на другий 
бік, на рівне. Тоді вона забезпечувала другий бік, або помало ішла далі, а друга сотня 
проходила яр. Переходячи яр, треба було вважати, щоб не перервався зв’язок, треба 
було часами сповільнити хід, бо задні ще не долучилися і т. д. Щоб обминути нарікань 
та непорозумінь і щоб була „вівця ціла й вовк ситий”, командир „Прут” опрацював 
точний плян чергування сотнями, чотами й роями. Напримір, одного дня перша сотня 
йшла першою, на другий день вона йшла останньою, а друга сотня йшла першою і т. д. 
Всі були задоволені, тільки треба було пам’ятати свою чергу. Правда знаходилися 
мудрагелі, які мудрували й хотіли б усе йти першими, але вони теж мусіли триматися 
устійненого порядку. 

Пізно ввечері ми перейшли горішний кінець с. Викторова, а на ранок зайшли до с. 
Мединя, Галицького району. В тому селі ми заквартирували по роєві в хаті. Командири 
сотень повиставляли застави, стежі, зорці і кожний рій мав свого алярмового коло 
хати, а решта вояків святкували з населенням Великдень. Населення села Медині було 
дуже національно свідоме. По сніданню кожний вояк чистив зброю, взуття й одяг від 
болота. Ми старалися виглядати пристійно в цей другий день Великодніх Свят. Потім 
ми пішли спати. 

В полудень нас збудили наші алярмові з криком: „Алярм! Виходити надвір!” Ми 
готові до бою вибігаємо з хат. В селі було чути стріли. Кожний з нас був збуджений, 
бурмотів, проклинав „куфайників-шміраків”; а деякі казали, що от „ванюшка” пхає і 
тут своє рило. Одначе кожний був свідомий, що війна війною і треба воювати. 
Незабаром розвідка донесла, що то місцеві парубки стріляли біля церкви після 
богослуження. Командир наказав заборонити стріляти, щоб обминути зайвих 
непорозумінь. У відділах було суворо заборонено стріляти „на віват”. Раз впав стріл, 
значить небезпека, ворог і цілий курінь буде заалярмований. Наші відділи старалися 
оминати боїв у селах. Ми часто відступали з сіл, щоб не наражувати населення на 
знищення. З відкликом алярму ми вернулися на свої квартири. 

У вечорі попрощалися ми з селянами, а місцевий перевізник перевіз нас човном, чи 
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радше малим пороном, через річку Лімницю. Річка була досить глибока й вода була 
дуже бистра по весняних дощах. Тому наш перевіз тривав дуже довго, поки всі ми 
переплили. До того ми ще мали кілька коней. Тієї ночі, ми далеко не зайшли. На день 
ми заквартирували в лісі, коло села Селище. У вечорі ми пішли до села Селище на 
вечерю. По вечері ми вели гутірки з селянами. Населення с. Селища було дуже 
свідоме, часто відділи УПА рейдували по тих теренах. Рано ми залишили с. Селище й 
по короткому марші заквартирували в с. Блюдники, біля Галича. Село Блюдники мало 
дуже гарний вигляд. Населення було в ньому дуже свідоме й заможне. Господарі 
ставилися до нас дуже щиро. Підпільна організація працювала там знаменито. 
Станичний села приготовив нам харчі. Була чарка й до чарки. Наше братство 
забавлялося. Нам дуже було приємно мати змогу по довшому часі, по тяжкій зимі, по 
боях і рейдах, позволити собі на такі люксуси. Кожний з сумом раненько залишав село 
і йшов до лісу. Перед вечером знову з приємністю ми зайшли до с. Блюдники. 
Наступного ранку ми не виходили до лісу, а заквартирували на день у селі. Останній 
день ми були в с. Блюдники тоді, коли проголошено капітуляцію Німеччини. Рано нас 
збудили стріли. Розвідка донесла, що це більшовики йдуть і стріляють з нагоди 
,,побєди над Германією”. Надворі випогодилося, стало сухо і тепло, але не гаряче. 

Того дня ми залишили с. Блюдники й помаршували в напрямі Стрия. Вдень 
квартирували в лісах, а вечерами заходили до сіл на вечерю. Кухні ми під час рейду не 
вживали, бо було непрактично. По приході більшовиків у другій половині 1944 р. ми 
на початках в лісах вживали похідні кухні, в яких варили собі їсти. Але більшовицькі 
літаки запримічували дим і бомбили наші табори. Були випадки, що декотрим відділам 
розбили котел з юшкою. Кухню також треба було возити дорогою й вона залишала 
слід, а нам нераз треба було маневрувати бездоріжжям і дебрами. Ми по вечері як 
можливо було, ще мали т. зв. залізну порцію. Кожний стрілець діставав порцію хліба й 
кусник звареного м’яса, чи сала. 

Курінний „Прут” говорив, що нашим обов’язком було відвідати якнайбільше сіл й 
вести гутірки з людьми. В цих гутірках ми вияснювали, хто ми й за що ми боремося. 
Більшовики вели тоді проти нас завзяту пропаганду. Вони проголосили „амнестію”, а 
потім продовжили її речинець. На мітінгах вони говорили про наше „безвихідне 
становище”; казали, що ми збаламучені „націоналістично-фашистськими 
запроданцями”, „спекулянтами”, закликали жінок і наших матерів, щоб вони 
намовляли нас голоситися на „амнестію”, а „радянська влада нам все простить”. 
Більшовики обіцяли нам рай на землі, скидали з літаків летючки, відозви. Проте вони 
успіху не мали. Та, як мені відомо, то з відділів УПА ніхто не зголосився на 
„амнестію”. Голосилися ті, що на власну руку крилися, бо не хотіли йти до червоної 
армії, а до УПА також не голосилися. На початках їх не карали, але згодом майже всі 
вони опинилися на Сибірі. 

Чим дальше в гори, тим тяжче було нам з харчами. З Баличів Подорожніх ми 
попрямували рейдом у сторону м. Сколе. Щоб улегшити рейд, к-р „Прут” розчленував 
курінь на сотні. Ми користувалися з того, бо у ворога витворювали паніку, що в один 
час відділи УПА появлялися у багатьох селах. Дуже нам було невигідно без технічного 
сполучення. Багато часу ми витрачували на зв’язки. 

Населення Скільщини було дуже свідоме. Ми часто, як була можливість, 
квартирували по селах. На початку червня ми заквартирували в с. Труханів біля міста 
Сколе. Селяни того села дуже щиро і прихильно ставилися до нас, ненавиділи 
більшовиків. Увечорі пішли ми вниз і перейшли р. Стрий. Вода була дуже холодна й 
бистра. Ми переходили річку до пояса у воді. 

По переході річки Стрий ми рейдували в сторону Борислава. Рано зайшли до 
довгого села — Тустанович. Це село положене на південь від Борислава. В горішньому 
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кінці села були нечинні нафтові „шиби”2. Хоч населення було близько міста 
Борислава, але сексотів у ньому не було, а якщо  й були, то в той час не діяли. Ми в 
тому селі квартирували три дні. Вдень і вночі у вільний час ми всі вели гутірки з 
населенням. Після трьох днів перебування в с. Тустановичі, ми рано залишили село й 
попрямували попри Довбушеву Яму, лісом у Турчанщину. 

Чим дальше в гори, тим бідніше було населення й рівночасно нам було гірше з 
харчами. Поки ми перейшли в Турчанщину, ми переходили р. Стрий удруге через 
місток, що його збудовано на дротяних линвах. Під час переходу місток дуже гойдався. 
Треба було дуже обережно переходити, бо, якби хтось був упав з цього моста, то 
напевно був би попрощався з цим світом. Найгірше було з нашими кіньми. Вони дуже 
тряслися й боялися під час переходу. Ми переходили мостом удень і вже не зробили 
після того довшого маршу, тож заквартирували в селі по правому боці р. Стрия. Назви 
того села не пригадую собі. Населення було дуже свідоме і трохи заможніше від інших 
сіл у тому терені. Пополудні к-р „Прут” зарядив збірку сотні, по звіті наказ — 
„Спочинь”. Потім ми затягнули пісню: „В світі широкому, у морю глибокому, я бачив 
різні чудеса”. Населення, почувши пісню, — дівчата, молодиці, діти, дядьки і бабуні — 
всі повиходили та оточили нас. Вони всі раділи, що в їхньому селі співало українське 
військо. По закінченні пісні посипалися компліменти від жіноцтва. Дівчата, молодиці 
вміли чарувати своїми очима. При тій нагоді дали волю своїм язикам. Проте, довго нам 
не довелося залицятися до них, бо ще за дня зв’язковий повідомив нас, щоб готуватися 
до відходу. Ми з сумом залишали село, а люди маханням рук прощалися з нами. Не в 
одного з нас залишилися тільки мрії. 

Населення біля Турки різноманітне: бідне й не всі свідомі під національним 
оглядом. Наприклад с. Ластівки було дуже свідоме, а села на південь від нього в горах 
були дуже занедбані під національним оглядом, і зокрема дуже вбогі. Рейдуючи по тих 
селах, ми навіть не мали зв’язку з місцевим підпіллям. Там, мабуть, не було підпілля. 
Сумніваюся, чи хтось був з тих сіл в УПА. Заквартирувавши в селі, ми виставляли 
застави, стійки та зорців і наказували голові сільради, щоб він зібрав нам харчі та 
повідомив населення, щоб ніхто не пробував виходити зі села, або втікати, бо він 
далеко звідси не втече. Вартівнича служба мала наказ усіх цивільних впускати в село, 
але нікого не випускати з села, за винятком тих, хто мав дозвіл від наших командирів. 
Кожний вояк нашої сотні був зобов’язаний вести гутірки з населенням і вияснювати, 
хто ми, за що боремося, та переконувати селян, що ми не бандити-голодранці, такі, як 
нас представляє більшовицька пропагандивна машина. Вартівничу службу ми міняли 
що дві години, а часом, як були перемучені, то щогодини. Ніхто не користувався 
привілеями. Раз прийшла черга, то треба було виконувати свої обов’язки. Населення 
Турчанщини харчувалося картоплею й вівсяними коржиками, а дехто то й того не мав 
досить. До того ми були там на переднівку, перед жнивами, в другій половині червня, 
якраз у найтяжчий час. Погода теж підвела. Зачали падати дощі, було хмарно і мрячно. 
Ми використовували мряку, як заслону й переходили днями, а ввечері заходили до сіл. 
Рейд нас дуже виснажував у переході горами й ярами. Нам у поясах вже не ставало 
дірок. Ми мусіли робити нові дірки, щоб стягти пояси. Ніхто з нас не журився, що 
„прибував” на вазі, як також не морочив собі голови дієтою. 

Командир „Прут” запобігав, як міг, і кожну можливість використовував, щоб 
облегшити рейд. Тому, десь при кінці червня, він підібрав село недалеко Турки й ми 
заквартирували раненько в ньому. Селяни в цьому селі були трохи заможніші. Він 
плянував у тому селі зробити дезинфекцію нашого убрання, бо в нас під час рейду в 

                     
2 Копальні. 
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дощ множилися „комірники”. Наші сорочки від поту виглядали, як кінські верети. Всі 
білі сорочки стали наче кольоровими. До того в нас на ногах, між пальцями, були рани. 
Ми не мали змоги вимочити ніг і зміняти шкарпетки, або онучі. Командир підбирав 
села до квартирування завжди близько ярів, щоб у час небезпеки було вигідно 
відступити. Всі у відділі заснули, за винятком вартівничої служби. 

Одначе не так нам повелося, як було запляновано. Ми тільки що заснули, а тут 
нараз пробуджують нас кулеметні стріли нашої застави. Заалярмовані шмигали яром 
до відступу. Командир наказав стягнути застави, зорців і відступити з села до лісу. 
Більшовики, побачивши нас в час відступу, ударили кулеметним вогнем по нас. Але 
їхні серії з кулеметів нас не разили. Ми відступили до лісу й зайняли вигідні позиції, бо 
сподівалися наступу більшовиків. Та більшовики покрутилися по селі й за нами не 
пішли, як також села не чіпали, Коли ми запримітили групу більшовиків на 
відкритому, чотовий „Хмара” взяв від одного стрільця довгий більшовицький кріс, 
намірився й поранив більшовицького офіцера. Більшовики забрали раненого та 
від`їхали назад до Турки. Командир не давав наказу йти в погоню за більшовиками, бо 
боявся, щоб більшовики не спалили села. Крім того, нам удень вести бій з 
більшовиками було недоцільно й непрактично. Найголовніше й найдоцільніше було 
робити на них нічні наскоки, а потім відступити. Також практично було робити у 
вигідних місцях засідки. Перебувши в лісі цілий день у гострому поготівлі, ми вночі 
перейшли село Ластівки й попрямували в село Недільна. 

Погода змінилася. Доші перестали падати, зачало припікати. Ночі стали дуже 
короткі. Ми використовували ліси й часами переходили днями, як була можливість. 
Раненько ми прибули до села Недільна і, як звичайно, заквартирували роями в хатах у 
горішньому кінці села. Тому що ми прийшли до с. Недільної без зв’язку, селяни 
прийняли нас дуже стримано, бо боялися більшовицької провокації. Ніхто до нас не 
хотів говорити. Ми говорили до селян, а вони нічого нам не відповідали, мов би всі 
були німі. То була якраз субота Зелених Свят. Господині приготовлялися до свят, 
чистили й мили хати, а господарі маїли липами й осоками обістя, хати і плоти. В нас 
було кілька стрільців, які рейдували цими теренами 1944 р. Вони старалися 
сконтактуватися зі знайомими людьми, але не мали успіху. Командир побачивши, що 
нам не вдасться порозумітися з населенням, наказав ройовому „Громові” піти зі своїми 
стрільцями до голови сільради, щоб голова зібрав нам харчі. На початку голова зачав 
мудрувати й викручуватися, але побачивши, що ми не жартуємо (ми приложили цівку 
кріса до його плечей), він рад-не-рад зібрав нам харчі. Ми поділили харчі по роях. 
Господині відмовлялися нам варити. Ми довго їх не переконували, а почали варити 
собі самі. 
 

Зустрічі з командиром Я. Вітовським (,,Зміюкою”) 
 

Перебувши в селі цілий день і ніч, над ранком ми відійшли до лісу. В лісі 
заквартирували, обезпечилися заставами та стійками, а решта стрілецтва спали. 
Пополудні наша стежа запримітила кілька військових людей, але то було на досить 
далекій віддалі, так що нашим було трудно розпізнати їх. Коли ми це зголосили 
командирові „Прутові”, він вислав кулеметну ланку на розвідку. Через деякий час 
нашій розвідці вдалося сконтактуватися з цією групою. Ми були дуже раді, бо між 
ними був к-р „Зміюка”, к-р Дрогобицького відтинка УПА („Маківка”), 24). Врешті нам 
вдалося сконтактуватися з командиром місцевого тактичного відтинку УПА. Кожна 
рейдуюча частина УПА зобов’язана сконтактуватися з місцевим командиром УПА та 
підпорядкуватися його наказам. Сам командир „Зміюка” („Андрієнко”) був високої 
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постави. Він був сином полк.  

УСС-ів Вітовського, що 1918 р. 
перебрав команду українських військ у Львові. Він умів гарно говорити, добре 
виконувати канцелярські справи, а в боях передав ініціятиву своїм підлеглим 
старшинам УПА. 

Наш курінь знову зібрався разом, зійшлися тоді всі наші сотні. Командир 
Вітовський („Зміюка”) був зі своїм почотом і однією сотнею УПА в лісі, де мали свою 
кухню. Сотня „Зміюки” була чисельно меншою від наших, але умундурування мали 
краще й не були такі виснажені походом, як наші сотні. К-р Вітовський („Зміюка”) 
запросив нас до себе й гарно погостив нас своїм гуляшом. Пополудні цілий наш курінь 
довів себе до порядку, хлопці помилися, сяк-так почистилися. Командир „Прут” 
зарядив тоді збірку цілого куреня для формальної інспекції командиром дрогобицького 
Т.В. УПА. Після формальностей збірки, к-р Вітовський („Зміюка”) мав коротку 
промову. Він познайомив нас з обставинами в його терені; говорив також про нашу 
жорстоку боротьбу з більшовиками. Його вже повідомили про прихід нашого куреня в 
його терен і він шукав нас. Він заявив нам, що наш „Підкарпатський” курінь — один з 
найкращих куренів УПА-Захід. Він теж вияснив нам, чому селяни села Недільна так 
нас боялися. Село Недільна було одне з найсвідоміших сіл у тому терені. Тому 
більшовики кілька разів перебиралися за УПА, приходили в село й потім катували тих, 
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хто їх приймав. Щоб запобігти жорстоким більшовицьким репресіям, чи дикому 
теророві, населення стало дуже обережне. Без зв’язку люди нікого чужого не 
приймали. 

Пополудні, а це була неділя Зелених Свят 1945 р., наш курінь з місцевим відділом 
„Зміюки” увійшов знову до с. Недільна. Тепер місцеві підпільники вже повідомили 
селян і господарі приготовляли нам їду по хатах. На квартирах люди перепрошували 
нас і просили вибачення за негативне вчорашнє ставлення до нас. Ми у відповідь 
казали, що ми їх розуміємо й що вони дуже добре робили, бо в такий жорстокий час 
обережність конечна, вона нікого не заведе в біду. Повечерявши, ще за дня, 
перемаршували ми селом чотирма колонами, з піснею на устах, на могилу за селом, де 
були спільно поховані полеглі повстанці в бою в лісі з німцями 1943-44 р. 
 Біля могили зайняли призначені куреневі місця; з другої сторони стояли в лавах 
відділи УПА „Зміюки” та місцеві збройні підпільні групи. Могила була прикрашена 
майовими гілками й шуваром, а великий березовий хрест сумно вдивлявся на нас. На 
машті повівав блакитно-жовтий прапор, тріпотів і шелестів, кликав нас до помсти на 
ворогові за полеглих друзів. 

Свято відкрив к-р Я. Вітовський. Він закликав нас вшанувати загиблих героїв 
однохвилинною мовчанкою, а тоді сказав коротку промову. Після нього політвиховник 
з Дрогобицького тактичного відтинку УПА виголосив доповідь, в якій говорив про 
важливість боротьби УПА за самостійну українську державу. Після його промови була 
ще деклямація, а тоді всі проспівали гімн ,,Ще не вмерла Україна”. З цим 
політвиховником я зустрівся багато років пізніше в США. Був це Данило Міршук з 
Вінниччини, що власними засобами видав кілька романізованих спогадів під 
псевдонімом Степан Федорівський3, в яких описує також своє перебування в УПА й 
мандрівку на Захід по Чехословаччині. Він разом з нашим куренем і відділами 
Вітовського були в рейді на Словаччині, звідки він відійшов на Захід, бо вже був 
старший і хоровитий. Помер Д. Міршук 1988 р. в Каліфорнії. 

По закінченні свята сотня „Пирога” відійшла у рейд на Лемківщину, на Закерзоння. 
Наших інші дві сотні стрілецьким рядом ще за дня відійшли лісом до с. Кульчиці, коло 
Самбора — над Дністром. По кількох годинах ходу ми ввійшли в село Кульчиці. Це 
село дуже довге. Воно положене на рівнинах на північ від Карпат. Населення було 
свідоме й багате, в порівнянні з селянами біля Турки. Підпільна організація в тому 
терені працювала знаменито. Населення вже знало про наш прихід і господині чекали 
на нас з вечерею, з налисниками. Таке диво я зустрів уперше за час перебування в 
УПА. Дві сотні дістали однаковий обід — знамениті налисники. Ми були дуже 
заскочені такою зміною. Ми думали, що всі бойки живуть картоплею й вівсяниками. 
Нам прямо не хотілося вірити, що це дійсність. На день ми залишилися в селі. 
Командири, побільшили кількість зорців, а решта вояків проводили грунтовну 
дезинфекцію — милися, чистили взуття, зброю, латали та прали білизну й одяг. 

                     
3 Данило Міршук видав такі книжки: Нотатки повстанця (1962), Молоді 
паростки (1968) і У смертельному колі (1977). Це мемуарні повісті, основані 
на власних переживаннях. Тематично вони зосереджені на часах німецької 
окупації й перебування автора в УПА, проте він також робить дигресії в 
минуле й описує більшовицьку дійсність у 1920-1930 роках. У Молодих 
паростках автор описує німецьку окупацію на Вінниччині та свою участь у 
діяльності підпільної ОУН. У Нотатках повстанця автор пише про свою участь 
в УПА в Карпатах. Темою У смертельному колі описана мандрівка автора через 
Чехословаччину. Данило Міршук був також автором багатьох статтей в 
українській пресі, передусім про ситуацію в Україні, і наукової праці 
Русифікація України, що ще не опублікована. 
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Перебувши спокійно день і ніч, рано ми вийшли до лісу. 
Командир „Прут” часто в ці дні залишав відділ, і з командиром Вітовським 

(„Зміюкою”) й охороною відходили на зустрічі з вищими командирами чи з відділами 
УПА. Від командування УПА він дістав наказ перейти р. Сян на Закерзоння. 
 

Наскок на НКВД в с. Чайковичі 
 

Поки ми перейшли кордон, ми дістали доручення зробити наскок на НКВД в с. 
Чайковичі над Дністром, точніше на лівому березі Дністра. На початку липня було 
дуже гаряче, а до того були дуже короткі ночі. Увечері ми залишили с. Кульчиці і 
прямували в сторону с. Чайковичі. Поки ми зайшли до с. Чайковичі, ми на день 
заквартирували в лісі коло сіл Татарова й Білина. Увечері ми зайшли до села Білини. 
Після вечері чаші місцеві зв’язкові повели нас попри білинські болота в сторону 
Чайкович. 

Раненько ми заквартирували на правому березі Дністра, у вільховому лісі, 
зарослому високими осоками. Перебувши день, увечері долучилася до нас сотня УПА з 
Самбіршини та теренова боївка. Перейшовши Дністер, командир увечорі зробив 
збірку, на якій наказав нам розбити станицю НКВД в селі Гайковичі. Теренова боївки 
була нам за зв’язкових та провідників, які мали нас підвести під будинки НКВД. 
Командир пояснив нам ракетні світла як сигнали, які він сам мав вистрілювати під час 
бою. Сказав нам кличку й відгук, місце на збірку після бою, місце для ранених, точний 
час наскоку. 

Всі чоти мали наступати окремо, але в точно визначений час. Щоб уникнути 
неточностей, всі чотові перевірили свої годинники. Годинники вони мали з 
фосфоричними вказівками, так що вночі можна було бачити годину без світла. Перша 
чота дістала наказ розбити гуральню, а спирт передати для УЧХ і санітарних відділів у 
тому терені. Місцева сотня мала розбити радгосп і забрати худобу та інше майно. 
Друга чота „Хмари” мала розбити станицю НКВД. Третя чота мала зробити застави на 
битому шляху Перемишль-Львів. 

По наказі переходимо полями. Погода була чудова, це було 6-го липня 1945 р. Лани 
з житами та пшеницями дозрівали й дуже пахли. Час від часу щебетав соловей, чи 
зацвірінькував жайворонок, а жаби цілу ніч вигравали свою мелодію в болотах. 
Зв’язковий запровадив нас городами до хати, де містилися НКВД. Місцеві собаки 
почули рух нашого війська й зачали дуже гавкати. Ми не могли тому нічим запобігти. 
Собаки своїм гавканням збудили ціле село. НКВД-исти зорієнтувалися і втікли до 
мурованої школи, а документи залишили в своїй канцелярії. НКВД-исти не мали свого 
приміщення, бо вони були там тимчасово. Вони примістилися в одного господаря, в 
якого зайняли дві кімнати, а сам чоловік з жінкою та дітьми жив через сіни в цій хаті. 
Ми, не знаючи, що більшовики повтікали, стріляли з автоматів у кімнати, де були 
більшовики. Мешканці через сіни дуже перестрашилися, а жінка з дітьми дуже 
плакали. Але скоро все вияснилося. Вони сказали нам, що більшовики все залишили й 
повтікали в напрямі школи. Ми все забрали — торбу звітів, документи, багато світлин 
місцевих дивізійників, машинку до писання, торбу цукерків, одне ППШ. Машинку до 
писання, всі папери, знімки й торбу зі звітами ми передали тереновій боївці. 

Командири „Прут” і „Сокіл” наказали оточити школу. Наш рій і кулеметна ланка 
місцевої сотні увійшли до школи. Більшовики повтікали на горище. Кулеметник 
місцевої сотні підійшов сходами й хотів пустити серію з кулемета по більшовиках. 
Вони ж ранили його, ще поки встиг вистрілити. Раненого кулеметника ми забрали. 
Командир дав наказ відступити зі школи. Тоді ми кричали, щоб більшовики здалися. 
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Вони у відповідь казали: „Ти мені здавайся! Ти для мене лягру не маєш!” Побачивши, 
що нам немає іншого виходу, командир наказав чотовому „Хмарі”, щоб він стрілив у 
вікна з крісового гранатомета. По першому вистрілі все затихло. Нараз розгорілася 
стрілянина на нашій заставі. Там почався бій. Згодом ми почули більшовицьку лайку 
та побачили тіні більшовиків. Це була допомога. Щоб не наражувати село на пожар під 
час затяжного бою, к-р „Прут” вистрілив ракету до відступу. Ми відійшли з села. Вже 
розвиднілося, як ми перейшли містком через Дністер на білинські багна. 

Вислід бою був такий: Гуральню ми знищили, а спирт передали до санітарного 
пункту УЧХ; радгосп розбили, а худобу передали тереновому харчовому 
господарникові. Залогу НКВД 
зліквідовано й забрано їхні документи та світлини. З наших — один вояк, кулеметник, 
був ранений. Перша і друга чота, як теж місцеві допоміжні частини, виконали завдання 
якнайліпше. Лише чотовий „Коник”, що був на заставі, спартачив своє завдання. 
Побачивши більшовиків, що йшли на допомогу, „Коник” не вдарив зі всієї зброї, а 
майже без бою цілою чотою відступив на болота. Тож більшовики без перешкод 
увійшли в село. Але на щастя вони нікого з наших не заатакували несподівано. Всі 
були озлоблені дивним наказом чот. „Коника”. Вияснилося, що „Коник”, хоч знав 
добре військові правила, був добрим вишкільником, любив командувати під час 
вишколу, проте в бойовій ситуації попадав у паніку й був невідповідальним за свої 
вчинки. 

На болотах ми перебули цілий день у гострому поготівлі. Того дня з району 
прибуло багато більшовиків до с. Чайковичі та, як звичайно, зігнали людей на збори. 
На мітінгу старалися заломити психічно населення, вдавали великих визволителів, 
дуже журилися нами й намовляли жінок і матерів, щоб намовляли нас голоситися до 
влади, а радянська влада все нам подарує й забуде. Так нам говорили місцеві дівчата, 
які приходили до нас з харчами й точно інформували нас про все, що діялося в їхньому 
селі. Після цих зборів більшовики вернулися до району Рудки. 

Увечері командир „Прут” зарядив збірку відділу. На збірці теж було відчитане 
повідомлення про суд над чотовим „Коником”. Польовий суд УПА визнав чот. 
„Коника” винним у тому, що він наказав своїй чоті покинути визначені їй бойові 
становища без об’єктивної потреби й тим наразив на небезпеку цілий відділ УПА. 
Польовий суд засудив „Коника” на кару смерти з правом реабілітації. Він був 
призначений амуніційним до кулеметної ланки; якщо в найближчому бою не 
виконуватиме солідно своїх обов’язків, чи захоче втікати, кулеметник може вжити 
проти нього зброю. Чотовим третьої чоти найменовано ройового „Білого”. „Коник” 
дуже тяжко пережив суд і присуд. Говорили, що він казав, що покінчить із собою. Але 
мабуть ніхто тоді не був йому прихильним і він успокоївся. 

Перед відходом відділу к-р „Прут” наказав нашому першому роєві відійти до с. 
Чайкович, повечеряти й о год. 1:30 по півночі на руїнах школи кинути кілька гранат та 
постріляти з іншої зброї. Після того ми мали відійти й зайняти добрі становища коло 
моста. Там мали ми бути так довго, поки решта відділу не перейде через Дністер. Сам 
к-р „Прут” пішов з відділом на вечерю до сусіднього села. 
Повернувшись, він зайняв вигідні для засідки становища на шляху Чайковичі — 
Перемишль. 

Ми виконали цей наказ так, як від нас вимагали. Ми мали вечерю, дуже добру, по 
вечері випили по чарці. Могли й випити більше, але боялися, щоб не напилися 
забагато, бо на нас ждало головне завдання в нічній операції. Дністер у тій околиці був 
урегульований, вода в ньому була глибока й дуже бистра, броду не було. Одинокий 
перехід власне був тим мостом, де ми мали йти. 

Більшовики почули наші стріли і вибух гранат, тож раненько виїхали з району до 
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Чайкович і попали на засідку нашого відділу. К-рові „Прутові” вдалося вдарити 
більшовиків у дуже вигідному для обстрілу місці. Тож наш відділ знишив у цій засідці 
багато більшовиків. Проте решта все таки переорганізувалися. До того їм прибула 
допомога й тоді вони почали наступ на позиції к-ра „Прута” з пляном оточити наші 
частини. К-р „Прут” не думав прийняти бій на цілий день і почав пляновий відступ. 
Відступ був добре зорганізований. Одна чота відступала, друга стріляла; потім 3-тя 
чота стріляла, а друга відступала й так цілий час чоти пересувалися. Терен біля с. 
Чайковичі не був дуже вигідний до відступу, проте ситуацію рятували невеликі яри і 
поля з високим збіжжям. Під час відступу на деяких відтинках було гаряче теж і для 
наших вояків. Ми стояли на заставі, з якої могли обсервувати цілий перебіг бою. 
Вибухи гранат і серії мішалися із зойками та криками більшовиків. З нашої сторони 
тільки деколи було чути накази: „Праве крило відступи! Ліве... стріляти!” і т. д. Бій 
тривав понад дві години. 

Більшовики побачили напрям відступу нашого відділу, рішили загородити йому 
дорогу до містка й вислали частину НКВД в напрямі нашого роя. Ми їх підпустили на 
досить близьку віддаль, а тоді вдарили по них. Більшовики того не сподівалися, бо нас 
не бачили. Ми були добре замасковані. Наших два кулемети й решта стрільців нашого 
роя вдарили дружньо по більшовиках. Більшовики з вереском і в паніці кинулися 
втікати, а ранених і побитих залишили. 

Відділ перейшов без втрат Дністер. Наші втрати того дня — один кулеметник з 3-ої 
чоти був убитий і один був ранений — зв’язковий курінного „Прута” (їхніх прізвищ 
собі не пригадую). Зв’язковий к-ра „Прута” був дуже енергійний і солідно виконував 
свої обов’язки. Ми його передали на лікування до санітарного УЧХ. 

По переході Дністра ми відступали болотами, по коліна в воді, в напрямі сіл 
Топорово-Білина. Більшовики за нами не пішли. Ті багна були покриті вільховими 
кушами й березами, зарослі травами й осоками. Час віл часу, коли доводилося 
переходити досить широкі і глибокі рови-канали, завдяки місцевому зв’язковому, ми 
переходили болота без пригод. Не знаючи тих стежок, можна б дуже легко в болотах 
втопитися. Піл час переходу через рони перші вояки клали два дручки й по них ми 
переходили через рови. Під час переходу треба було дуже уважати, щоб не 
посовгнутися та не впасти у воду. Дехто тратив рівновагу і доводилося нам витягати 
його з води. Ріп „Грома” йшов останнім. Останній, по переході, забирав дручки і ховав 
у кущі. 

Перехід тими болотами луже нас виснажував. Ми були обвантажені в повному 
виряді й ледве волочили ногами. Нам дуже пекло в ноги, а що найгірше, між пальцями 
в ногах. А ще до того сонце пекло без милосердя. Ми всі були мокрі від поту й води. 
 

Пригоди нашого роя 
 

Перейшовши ті болота, ми затримались на краю багна, в трохи сухішому місці, біля 
с. Білина. Наш рій сповняв службу заднього забезпечення. Ми ще добре не розсілися, 
як один завважив над осокою більшовицькі голови. Вони прикривалися кушами та 
високими осоками й підсувалися до нас. Наш зорець виліз на березу і згори завважив 
більшовиків. Ройовий „Грім” послав ,,Левка” до командира, щоб повідомити про 
більшовиків. Командир дав наказ до відступу. „Левко” показався нашим з-за кущів, 
махнув рукою до відступу, а сам зник у кущах, пішов за відділом. 

Ми вже не могли непомітно відступити, бо більшовики були так близько, що чули б 
наші рухи, бачили б, як колишеться осока. Ми були змушені відкрити по них вогонь, а 
тоді відступати, як у них буде замішання. Тож ми вдарили вогнем. Відразу було чути 
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стогін і крики їхніх ранених, але решта з криком „Ура, вперйод!” почала наступ. 
Настало пекло на Божому світі. Кулі літали як оси. Ми не могли залягти, бо не було 
часу; подруге було мокро. Між купинами стояли наші кулеметники й виконували 
завдання знаменито. Вони з похилених позицій здорово били ворога. Ми вже відбилися 
від ворога, як нараз наш кулеметник „Довбуш” крикнув, що він ранений. Тоді його 
заступник перебрав кулемета, а я та ройовий „Грім” взяли раненого на руки й понесли 
його далі в кущі, де був наш цілий рій. Більшовики не запримітивши нас, пішли попри 
нас твердою стежкою за слідами нашого відділу. Ми закрили рота раненому, щоб не 
стогнав. Йому куля прострілила ногу нижче коліна. На щастя ми зустрінули жінку й 
підпільника, які знали болота. Вони нам допомогли забандажувати кулеметникові 
рану. Так ми перебули до вечора в цих кушах, в гострому напруженні, голодні й на 
спеці. Ми дуже були раді, що врятували др. „Довбуша”. 

У вечорі ми взяли два дручки, зв’язали їх палаткою і на ці ноші положили раненого. 
Так по чотирьох ми його несли до села. В УПА звичайно всі кулеметники кремезні 
хлопці, а наш „Довбуш” був також нівроку добре збудований. Нам не було легко його 
нести. Крім того, ми ще мали свої наплечники, зброю й амуніцію. Нам без труду 
вдалося зв’язатись із санітарним пунктом УЧХ. Тереновий зв’язковий перепровадив 
нас болотами, а потім ми ще човном переїхали мале озеро й щойно там передали 
раненого „Довбуша” під опіку санітарному пунктові. Той терен був для нас незнаний. 
Без місцевих зв’язкових ми, мабуть, не мали б успіху. Ми попрощалися з нашим 
раненим і потішили його, що скоро зустрінемося з ним і що він скоро видужає та 
завзятіше буде бити більшовиків. 

В липні ночі дуже короткі, тому ми, не маючи змоги й часу долучитися до відділу, 
залишилися з місцевими підпільниками в їхніх шатрах на болотах. Вони заопікувалися 
нами, доставили нам харчі, як також поінформували нас про події в тому терені. Їхній 
командир мав доброго зв’язкового, що знав знаменито ті болота. Він добре вивів з 
небезпеки сотню УПА тими болотами, а ввечері завів повечеряти в с. Білина. Звідти 
наша сотня відійшла в сторону с. Кульчиць, Самбірського району. Залишаючи с. 
Білину, командир не забув за нас і лишив інструкції, де ми його маємо шукати в с. 
Недільна. Нам було дуже тяжко зі зброєю та з амуніцією. Ми втратили трьох стрільців. 
Друг „Левко” пішов з відділом, „Довбуш” був ранений, а стрілець „Комар” десь 
загубився під час відступу коло моста. Одначе „Комар” на другий день долучився до 
нас. Ми дуже зраділи ним, а деякі дражнили його, що він певно десь у кушах заснув. 
Він дуже поважно зачав нам розказувати, що під час нашої охорони моста він 
виконував службу зорця трохи далі від нас. Його ніхто зі стійки не стягнув у час 
нашого відступу. Через деякий час він зорієнтувався, але вже було запізно долучитись 
до відділу, бо дорогу відтинали більшовики. Побачивши таке становище, він скрився в 
кущах. Щоб йому було безпечніше, він заховав наплечник і пояс у траву, а сам з 
крісом, тримаючись куша, занурився під ним у воду по шию. Так він перебув той час, 
коли біля нього проходили енкаведисти. Бувають різні чуда під час боротьби. В 
кожного своя доля. 

Вдень більшовики приїхали до села Білина й шукали самогонки. Місцеві 
підпільники намовляли нас, щоб ми зробили на них засідку. Але ми не скористувались 
з нагоди. Ми не могли самі рішати такої справи без дозволу командира. 
 З підпільниками переховувався місцевий поляк, римо-католик. Він добре говорив по-
українському. Зголосився до нас і хотів вступити до УПА, але ми йому відмовили 
вияснивши, що ми не компетентні та не можемо самі прийняти його до УПА. Увечері 
ми зайшли до с. Білина. Там добре повечеряли, випили теж по чарці самогону. 
Самогонку нам мішали з питним медом. Це ліпше смакувало, як теперішній ,,Скач”. В 
селі Білина ми забезпечилися „залізною порцією” на день. 
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Дорога до с. Кульчиці зайняла нам дві ночі ходу. Ми на день перебували в малому 
ліску. Місцевий зв’язковий потягнув собі досить самогонки, поводив нас цілу ніч 
полями, а над ранком сказав нам, що він збився з дороги. Ми не мали інакшого виходу, 
як вернутися раненько знову на болота. Всі ми нарікали, що наш зв’язковий це 
провокатор. Зв’язковий виправдувався і клявся, що він заблудив у дорозі. Цілий день 
ми сиділи в шатрах, бурмотіли й нарікали. При зустрічі зі старшим з підпільників, ми 
гостро запротестували. Він нас заспокоїв і запевнив, що цей зв’язковий дійсно 
заблудив у дорозі. Увечері ми зайшли до с. Татарова. Повечерявши, тереновий 
приділив нам іншого зв’язкового, що знав добре дорогу. Вдень перебували ми в лісі, а 
другої ночі ранком перейшли с. Кульчиці й заквартирували в малому ліску недалеко 
від села. 

Була це половина липня 1945 р. Всіми битими шляхами верталися відділи Червоної 
Армії з Німеччини. Цілими днями колони Червоної Армії їхали підводами, 
велосипедами, автами та йшли піхотою на схід. Автами й підводами вони везли різне 
добро. Співи і гру на „гармошках” було чути безперестанку цілий день. Головне 
командування УПА видало тоді наказ, щоб відділи УПА з Червоною Армією не 
воювали, а тільки воювали з відділами НКВД. Ми старалися, як могли, лявірувати між 
Червоною Армією та їх не чіпати. Вертаючись, червоноармійці по селах не робили 
погромів. Також я не чув про насилування жінок, а якщо були десь, то хіба рідко, бо 
нам не було відомо. Подруге, тоді всі дівчата й молодиці ховалися, а показувалися 
дядьки й бабуні. 

Пополудні Кульчицькі дівчата почастували нас добрим обідом, що його вони 
принесли в кошиках з села. Увечері приділили нам зв’язкового й ми відійшли до с. 
Недільна. Раненько до села Недільної ми не заходили, а квартирувли в лісі з боївкою 
СБ. Боївкарі дуже нас щиро і прихильно прийняли. Боївка СБ добре виглядала, мали 
добрі мундури, мали добру зброю. В лісі вони мали свою кухню. Побачивши нас, 
запропонували нам помитися, поголитися, почистити зброю й мундури, а потім 
гостили нас юшкою, яка нам луже смакувала. Увечері ми попрощалися з боївкарами й 
пішли в горішний кінець села Недільної. Якраз у той самий час входили в село наших 
дві сотні УПА з другої сторони лісу. Побачивши нас, вони нас обступили, випитували 
й кожний захоплювався, як ми виконали наше завдання в бою. При зустрічі з сотенним 
„Соколом” ройовий „Грім” зголосив нас і позвітував сотенному про наші пригоди. К-р 
„Прут”, побачивши нас, зараз приєднався до нас і розпитував про всі наші пригоди й 
події. Ми йому докладно все розповіли, а передусім про раненого кулеметника 
„Довбуша”. Всі командири раділи нами, а командири „Сокіл”, „Прут” і „Хмара” 
похвалили нас за наше добре виконання наказів. Більшовики мали великі втрати в тому 
бою. Точного числа їхніх убитих тепер не можу пригадати. Наші втрати були — один 
убитий і три ранені. 
 

На Лемківщині 
 

У вечері ми відійшли в сторону кордону. К-р „Прут” тоді нікому не говорив, що ми 
відходимо на Закерзоння. Рано ми квартирували в лісі на горі над с. Бандрів. Часто ми 
довідувалися віл кур’єрів, що більшовики забльокували на Волині й Поділлі цілі 
повіти. З часом бльокада посунеться на захід. Всі говорили про бльокаду й кожний 
журився, як її перебути. Крім того, як перебути зиму. На постою в лісі над с. Бандрів 
пополудні командир зарядив збірку обох сотень і повідомив нас, що згідно з рішенням 
і наказом командира УПА-Захід, ми переходимо рейдом на Лемківшину, загарбану 
Польщею. Ми мали перейти кордон на Сяні. Він говорив, що населення Лемківшини 
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— це наші брати, тільки відділені від нас штучними державними кордонами нашого 
ворога. Після того курінний лікар провів медичний перегляд вояків. Загально всі вояки 
раділи й з цікавістю чекали, як нам доведеться воювати з польськими комуністами по 
другій стороні Сяну. 

Увечері ми зайшли до с. Бандрів на вечерю. Населення с. Бандрів було дуже 
свідоме, як теж не було убоге в порівнянні з населенням біля Турки. Теренова 
організація працювала повним темпом і була дуже активна. Погода в другій половині 
липня була луже гарна, було сухо й тепло. Ми залишили село й відійшли до лісу. 
Увечері чотовий третьої чоти „Білий” зголосив командирові, що йому „пропав” рій 
вояків. Стрільці того роя, враз із ройовим, походили з с. Посіч і з сусідніх сіл. 
Почувши, що ми відходимо на Закерзоння, вони затужили за Чорним Лісом і рішилися 
на власну руку вернутися до Чорного Лісу. Командир був дуже пригнічений їхнім 
вчинком і сказав, що таких „вибриків” він не буде толерувати, але в погоню не послав 
нікого. Думаю, що він напевно повідомив про це команду Станиславівського ТВ УПА. 
Що сталося з ними, до сьогодні мені не відомо. Другого вечора ми залишили с. Бандрів 
і приблизилися на день до кордону. На постою в лісі, як звичайно, ми забезпечилися 
заставами, стійками, а решта вояків заснули. 

Пополудні збудили нас кулеметні серії нашої застави. Ми всі вхопили за зброю і 
ждали на наказ. По кількох хвилинах розвідка донесла нам, що місцевий дядько наїхав 
на нашу заставу з двома офіцерами погромничного НКВД, з жінкою і малою дитиною 
одного з офіцерів. Дядько побачив нашу заставу, скочив з воза в ліс, один офіцер 
загинув з жінкою і дитиною, а одному офіцерові вдалося втекти. Дядькові й коневі 
нічого не сталося. Ми здобули револьвер і ППШ. В гострому поготівлі перебули ми до 
вечора, Кожний сподівався бою з більшовиками. Увечері ми підсунулися до річки Сян, 
якою переходив кордон. Командир „Прут” наказав двом кулеметним ланкам зайняти 
позиції, як ліве і праве забезпечення, а перший рій „Грома” другої чоти „Хмари” 
перший перейшов р. Сян. Вола сягала нижче колін. Перейшовши Сян, зайняли 
становища, а за нами швидко перейшли обидві сотні нашого куреня. Енкаведистів на 
кордоні неначе не було. Поляки в той час пограничної охорони ще не мали, а якщо 
мали, то вона ще не стояла на кордоні в цьому терені. 

Так 22 липня 1945 р. ми перейшли кордон без одного стрілу. Нікому не хотілося 
вірити, що нам так легко без стрілу вдалося перейти кордон. Відійшовши яких півтора 
км. від кордону, ми заквартирували в лісі, де було багато борівок. Рано ми поснідали 
борівками, кожний замазався при такому люксусовому сніданню. На Лемківшині, в т. 
зв. Трикутнику, були села убогі. Терен там дуже гористий і покритий лісами. 
Управлюваної землі було дуже мало. На цих полях люди сіяли овес і садили картоплю. 
Кожний властитель картоплі мав на полі буду, де ночами палили вогні і дзвонили 
дзвінками, щоб відганяти диків, які нищили засіви. Пополудні ми увійшли до с. 
Ступосянн. Багато людей жило в землянках. Казали, що їхні хати погоріли під час 
переходу фронту. Були села, в яких хижі (хати) не мали коминів. Дим виходив попід 
стріхою на двір, т. зв. курні хижі. 

Терен Лемківщини майже цілком був під контролею УПА. Польські війська дуже 
рідко де показувалися. Сотні куреня „Рена” були розташовані по СКВ, які проводили 
вишкіл з новобранцями, а в час потреби збиралися до бойових акцій. По приході на 
Лемківшину ми довго не рейдували по селах. Підібрали місце в лісі між Тисовою й 
Радовою, над потоками і побудували шатра. Ми також вже роздобули великі баняки 
(котли) — один на каву, а один на юшку. В той час наш колишній чотовий „Коник” був 
найменований на інструктора вишколу, що він дуже добре виконував. До табору 
приходили місцеві підпільні діячі, які знайомили нас з населенням Лемківщини. 
Відвідав тоді нас надрайоновий „Зорич”, якого ще того року перенесено у 
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Любачівщину. По двох тижнях вишколу ми залишили табір і перейшли лісом над с. 
Радава. Там ми затрималися на короткий час. До нас долучилася сотня „Пирога” і к-р 
Вітовський („Зміюка”) зі своїм почотом і двома сотнями. 

16-го серпня 1945 р. к-п „Прут” зарядив збірку і прочитав нам наказ, що провід 
Закерзоння наказує нашому відділові та крові Вітовському з його відділами відійти в 
рейд на Словаччину. Він говорив: „Відходимо на Словаччину, нові люди, нове 
завдання доказати перед світом, що ми борці-воїни УПА боремося за УССД і за 
свободу всіх інших народів, поневолених більшовиками — московським 
імперіялізмом. Наш клич "Воля народам, воля людині". Ми за самовизволення всіх 
народів. Ми за побудову держав всіх народів в їхніх етнографічних кордонах. Нашим 
обов’язком розвіяти більшовицьку брехню...” 

Мені не пощастило відійти в рейд на Словаччину. Якраз перед відходом відділів у 
рейд я був на стежі та був ранений у ліву ногу нижче коліна таки своїми. Курінний 
лікар „Берест” передав мене по зв’язку тереновим санітарам, які перевезли мене 
підводою з „Трикутника” до с. Воля Майлашова, коло Балигорода, Ліський повіт, в 
район У. Районовим був там покійний „Ударник”. По вилікуванню рани я не мав змоги 
долучитися знову до „Підкарпатського” куреня, що вже відійшов в Україну. Я 
залишився на Лемківщині, де по якомусь часі був назначений провідником 
самооборонного кущового відділу (СКВ) у районі „Ударника”. Там я перебував до 
осени 1947 р. Тоді, після виселення всього українського населення на т. зв. „зємє 
одзискане” під час Акції „Вісла”, була „демобілізація” відділів УПА і збройного 
підпілля. Я був призначений до групи, яка рейдувала в Західню Европу та з нею 
добився до Західньої Німеччини. 
 

Присвячую цей спомин знаним і незнаним воякам „Підкарпат-
ського” куреня, які загинули за Українську Самостійну Соборну 
Державу. Мало вояків цього куреня залишилися в живих. Велика 
більшість загинули на полі бою, — передусім ранені — були 
замучені чи розстріляні в катівнях НКВД. 
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