


Борцям 
за Волю України 

присвячується

...бо все гине — 
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Тюрма в Стрию — бастилія тортур, 
Де гасло сонце віри і любові.
Тут кожна п'ядь землі, стіна чи мур 
Просякнуті вогнем живої крові,

Яка пече, і будить почуття,
1 підійма похилену калину.
Герої віддали своє життя
За вільну і соборну Україну.

2

Глянеш на тюрму у ріднім місті — 
Серце хтось мов кидає за ґрати. 
Кров, іцо на руках енкаведистів, 
Кличе українців до розплати.

Біля стін тюрми з німого болю 
Кожного згадаймо патріота: 
їхні муки й смерть за кращу долю — 
Наша вічна пам'ять і скорбота!

В. Романюк
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Довго ж или ми в часи, коли приховувалося 
багато цікавих і важливих суспільних фактів, подій, 
осіб, коли знищувалися цінні надбання української 
історії, науки і культури, коли утворився цілий 
пласт "білих плям" в у к р а їн ськ о м у  д е р ж а в о 
творенні і розбудові нації. Стрий також  зазнав цих 
процесів. Тяж кі і гіркі втрати для України!

Тому ми повинні думати і робити все, щоб 
зупинити цей згубний для нашого народу процес, 
аби зберегти пам'ять...

У Стрию , в цілому на С трийщ ині є немало 
цінностей, які не можуть безслідно зникнути, піти 
у забуття, а повинні слугувати вихованню  нових 
поколінь українців, бо історія — славна чи трагіч
на — має вчити нас робити висновки з її уроків. А 
ще: не маємо права забути тих, хто творив цю 
історію, ж ив і поліг з девізом: "Здобудеш Україн
ську Д ерж аву або загинеш  у боротьбі за неї".

...Спорудження у Стрию пам'ятного М еморіалу 
"Б орц ям  за волю  У країни" вваж аю  одним  із 
найпочесніш их і найвідповідальніших завдань, які 
поклали громадяни міста на нинішню владу.

міський голова
(З виступу на засіданні 

оргкомітету по спорудженню 
пам'ятного Меморіалу

4. XI. 2003 р.)

Василь ДМИТРИШИН,





Звернення
Преосвященного Владики Юліяна Ґбура,

Єпарха Стрийського УГКЦ, 
до духовенства та вірних м. Стрия і Стрийського району 

з приводу проведення відбудови меморіального комплексу 
'Борцям за волю України" 

на місці колишньої Стрийської тюрми

Воечесніші Отці!
Дорогі брати і сестри І

Історія нашої держави ще досі містить у собі нерозкриті таємниці минулого. 
До сьогодні в нашій пам'яті відлунюються страшні події цих часів, які забрали із 
собою життя багатьох мільйонів українців.

Історичне безпам’яття тоталітарної доби, нині е викликом самому 
існуванню українців як нації. І єдино можливою відповіддю на нього кожної 
людини і цілого українського суспільства е усвідомлення репресій як складової 
українського історичного досвіду, а загиблих у них людей -  як мучеників.

Одним із багатьох свідків геноциду українського народу е колишня 
Стрийська тюрма. Вшановуючи пам'ять жертв, які принесли своє життя 
на вівтар свободи України, сьогодні тут створюється меморіальний комплекс 
"Борцям за волю України". В межах комплексу буде діяти музей національно- 
визвольної боротьби на СтрийщинІ. Літом 2005 року попередньо планується 
відкриття цього музею.

Ласкаво звертаюся до всіх небайдужих до справи відновлення історичної 
справедливості та вшанування великого числа жертв, які загинули в мурах 
Стрийської тюрми та добровільною пожертвою вкласти свою цеглину у загальну 
будівлю пам’ятника славним героям Стрийської землі, які боронили українську 
землю, стараючись про привернення їй свободи.

Збірку пожертв для цього Ви можете провести у відповідний час, 
встановлений для цього отцем душпастирем Вашої парафії. Ваші щиросердечні 
пожертви будуть передані відповідальним за створення та будівництво музею 
та меморіального комплексу "Борцям за вагі!9 України’ .

Стрий, 31 грудня 2004 року ,,,/ +ЮЛІЯН
Єпарх Стрийський

•ким благословенням
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ВСТУП

С к іл ь к и -то  натерпілася лю
дина за те, що мала від первородного дару Божого, — 
за волю, свободу, незалеж ність! С кільки мук 
прийняла на хрестах, на палях, колесах, гаках, на 
вогні, у воді, по шию закопана у пісок пекучих 
пустель! Від Каїна успадкувавши насильство, людина 
придумувала такі муки, що нормальний чоловік й 
уявити собі не може. І це впродовж усієї історії 
людини — від мучеників часів Спартака, які вмирали 
на хрестах уздовж дороги з Риму на Капую, до 
затоплення ж ивцем  радянських політв 'язн ів  у 
трюмах на Білому морі. Від спалювання у мідному 
"бику" (національного героя, повстанського гетьмана 
С еверина Н аливайка у 1596 р.) до спалювання 
мільйонів у газових камерах при гітлерівському 
режимі. Стрийська тю рма за часів більшовизму 
також  поповнила "колекцію " найж орстокіш их 
тортур над українським народом.

І для цього придумано різні репресивні інституції, 
посади, набудовано "законних" катівень для інако
мислячих, у яких десятиріччями вимордовували 
людину, незважаючи на стать, вік і здоров'я.

Кожен народ має своїх тиранів і свої жертви. 
Ірод, Нерон, Бурбони, Іван Грозний, Петро І, М ико
ла І, Ленін, Сталін, Гітлер, Хусейн — це ягоди одного 
поля — сатанинського.

Чи не найстрашнішою тюрмою у середньовічній 
Європі була Бастилія у Франції. Споруджували її в



1370—1382 рр. як могутню фортецю  для оборони 
свободи і незалежності Франції. Благородні пориви... 
Але вже з XV ст. абсолютистська влада держави 
перетворила її на страшну в'язницю, яка триста років 
лякала людей своїм жорстоким режимом і тортурами. 
Нарешті наприкінці XVIII ст. повсталий народ Франції, 
зокрема парижани, 14 липня 1789 р. здобули її і у 
1790 р. зруйнували дощенту як символ насильства. 
День зруйнування Бастилії став національним святом — 
Днем Свободи Франції.

Іншою є "біографія" Шліссельбурзької фортеці- 
тюрми у Росії. Її побудували новгородці на острові у 
гирлі Неви у 1323 р. для оборони від шведів, але вже 
у XVIII ст. вона стала страшною політичною в'язницею 
Російської імперії з надзвичайно суворим режимом. 
Там утримувались важливі "державні злочинці", 
наприклад, український гетьман Павло Полуботок; 
деякий час там перебував останній кошовий Запо
різької Січі Петро Калнишевський (до висилки на 
Соловки, де його протримали у темній ямі 25 років); 
там томилися бунтівники проти тиранії і кріпацтва — 
декабристи, більшість з яких була українцями; там 
'‘відпочивав" до заслання на Урал наш Кобзар — Тарас 
Шевченко; там мучились революціонери з "Народної 
волі". Між іншим, для народовольців там була прибу
дована нова тюрма (1884 р.). Однак проіснувала ця 
в 'я зн и ц я  недовго. До її закриття спричинилася 
революція у Росії 1905 р. Тепер там розташований 
музей.

Не можна не згадати про страшну польську ка
тівню — Березу Картузьку, яка ближча до нас, укра
їнців. Розпочавши репресії проти українців Галичини 
і Волині пациф ікац іям и 1930—1931 рр., Польщ а 
у 1934 р. завершила будівництво у глухому Поліссі 
(тепер це Білорусь, Берегівський район) тюрми-табору, 
де утримувала політичних в'язнів, в основному укра
їнців — членів ОУН, а також КПЗУ. Через Березу 
Картузьку "пройшло" понад 10 тисяч патріотів, тому 
вважаємо за потрібне розповісти докладніше, в яких 
умовах утримувались в'язні. З цією метою подаємо 
спогади (з деякими скороченнями) одного із них — 
Віталія-Петра Павука.



"Береза Картузька — це мала місцевість посеред 
поліських боліт, недалеко сплавної річки Ясьолди, що 
вливається до П рип'яті,— пише він. — Автострада 
прямує до Кобриня, залізничний шлях — на Блудень. 
Один із допливів — це річка Кречет, біля якої видніють 
звалища колишнього монастиря оо. Картузів, звідси 
назва “Картузька".

М істечко Б ер еза  К артузька мало у 1934 році 
5 тис. населення. У віддалі двох кілометрів на схід, 
при шосе Кобринь, приміщено табір. Шосе розді- 
лювало державну посілість на дві нерівні частини. 
Більша частина була на правому боці. Там-то, на 
відстані яких 100 метрів, видніли два цегляні блоки 
будов, висотою на три поверхи, довжиною около 
120 м, звернені до себе під прямим кутом. На майдані 
видніло декілька дерев'яних будинків, лазня, стріль
ниця і карети на помпування води до будов і лазні, 
споруджені царською Росією для вояків маринарки 
(моряків. — М  М).

Перший блок займала поліція, другий, огород
жений широкими й високими засіками кільчастих 
дротів (колючих дротів. — М. М ), блок для в'язнів із 
написом ‘‘арештовані'’. На рогах в'язничного блоку, 
поза  зас ікам и , ви будовано  кулем етн і гн ізда з 
реф лекторам и . Л іву сторону  від ш осе займ али 
одноповерхові будівлі для команди табору та їхніх 
родин. Був там яринний город, сад, алеї, клумби.

При вхідній брамі першого блоку виднів напис 
великими буквами (біле тло, червоні літери): ‘‘Мєйсце 
одособнєня", тобто місце відокремлення. Тут була 
будка стійкового поліцая з телефоном... На протилеж
ному боці — напис: "Команда МО". Ціла посілість 
була огороджена щільним парканом із дощок, закін
чених кільчастими дротами".

Табір Береза Картузька почав функціонувати з 
15 червня 1934 р. Сюди направляли тих осіб, які, на 
дум ку  влади, були н е б е зп е ч н і для д ер ж ав и  і 
"загрожували безпеці, спокоєві і публічному ладові". 
Це не були засуджені судом, а лиш підозрювані 
поліцією. Коли вийшов закон (15. VI. 1934 р.), було 
заареш тован о  понад 800 україн ц ів , п ер еваж н о  
молодих.



В.-П. Павук згадує: "Кожному окремо відчитано 
"постанову" воєводи. Кожного закуто в кайдани на 
руки, вкинено до критої поліційної тягорівки  і 
завезен о  на рейки товарової залізниці. Там нас 
долучили до інших в’язнів, посаджено до товарового 
вагону, який посередині був відгороджений дошками 
з місцем для поліції. Нас розділено на один бік чи 
другий, засунено загороджу і наказано лежати на 
долівці і не говорити. Везли нас майже добу.

В суботу 6 липня 1934 р. опинились ми на станції 
Блудень. Звідси, скованих по четверо, запроваджено 
пішки — б кілометрів — до "концетраку". На брамі 
"перейняла" нас концентраційна поліція, заводячи до 
поліційного блоку. Розміщено по 4-х різних кімнатах 
на партері, зревізовано до нага, перереєстровано і 
надано порядкові числа "арештованого". Ми перестали 
бути людьми від того часу, а стали "номерами", які 
прикріплено не лише до верхнього одіння, але й до 
сінника, їдунки та ложки. Наші числа починались від 
27 і вгору... На ногах у нас були довбанки, оббиті 
шкірою, — "трепи".

Нас заведено до арештантського блоку, до кімн. № 4. 
Долівка була цементована, вікна забиті дошками з 
прорізом 15 см, без ніякої обстановки. Світила мутна 
жарівка на стелі. Двері були зачинені, і ми, у більшості 
ще недавні пластуни, затягнули пісню: "Гей, гу! Гей, 
га! Таке-то в нас життя". Вскочив поліцай, наказав 
мовчати і гумовою палкою вказував на "регулямін" 
(правильник), приклеєний  до дверей . П риказав  
вивчити напам'ять і його виконувати. Додав: "Вам тут 
відхочеться жити, не то співати!"

Ось тих 6 пунктів "регуляміну":
I. Обов'язок точного послуху наказам коменданта 

і його підлеглим. Інакше будуть застосовані суворі 
кари, до вживання зброї включно.

II. Заборона говорити поміж  собою, будь-що 
робити з власної волі або мати щось при собі. (Нам 
відібрано навіть окуляри, пояси до штанів, змусили 
позашивати кишені.)

III. Порядок дня, починаючи з 4-ї год. ранку до 
нічлігу. (Бували нічні "перевірки", і тоді нагими, з 
п іднятим и вгору руками нас гнали, підганяю чи
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палками, до кімнат на кінці блоку, а за той час поліція 
витрясала сінники і одіння, зложене "в кістку".)

IV. Примус праці — 12 годин денно.
V. Сім родів кар для переступників і порушників 

"регулу". Найвища кара — сім днів темниці з твердим 
ложем і при повному пості в непарні дні, а в парні дні — 
по півпорції їжі.

VI. Можливий відклик до воєводи, але після випов
нення наказу і за дозволом коменданта МО".

Як згадує В.-П. Павук, говорити з поліцією можна 
було тільки польською мовою, робити все "бігом", 
реж им дозволяв побої, натравлювання собаками, 
знущання з боку кінної поліції при виснажливій праці 
й голодуванні в'язнів.

До початку німецько-польської війни тут пере
бувало понад 3 тис. чол., а в перших днях війни — ще 
7 тис., серед них 300 жінок, деякі з дітьми. Були також 
священики — українські і німецькі. Українців було 
4500 осіб (65 %), німців — 2000 (30 %), решта — 
національні меншини з домішкою польського кримі
нального елементу.

Держали в’язнів просто неба через брак місця у 
будівлях. Колючим дротом відгороджено 20 піль, а«на 
збудованих веж ах приміщ ено було 12 кулеметів. 
Стерегли табір 300 поліцаїв та 400 вояків. На думку 
тих, які потім були в інших концтаборах, Береза була 
найважчим.

Зі Стрийської округи “картузьке пекло" пройшли 
кілька десятків вірних патріотів.

Одними з перших поселенців Берези Картузької 
були Михайло Кравців (1934 р.) та Степан Бандера 
(1935 р.). З лабет смерті у цій тюрмі багатьох в'язнів 
урятував розвал Польщі восени 1939 р. На щастя, 
поляки ще не вміли п еред  своїм  відходом так  
мордувати і розстрілювати, як більшовики.

Стрий також мав свою бастилію. Спочатку це була 
звичайна тюрма Стрийського окружного суду, куди 
входили С трийщ ина, С колівщ ина, Д олинщ ина, 
Ж идачівщина і частина Миколаївщини.



У 1920—1930 рр. польська окупаційна влада вже 
перетворю вала С трийську тю рму у репресивну  
машину проти націоналістів. Та формально ще діяли 
якісь обмеження поліційної сваволі. Більшовики ж 
перетворили її на пекло для українських патріотів. І 
була вона Голгофою для членів ОУН і УПА до середини 
50-х рр. XX ст.

Власне, як виникла у Стрию тюрма, хто перебував 
у ній, які умови там були, її закриття і реорганізація — 
тобто історія Стрийської тю рми і є змістом цієї 
книжки. Але наша мета — не просто розповісти 
історію, тим більше історію тюрми. Мета цієї книжки — 
увіковічнення пам'яті про патріотів, які тут, у цій 
катівні, знайшли свою мученицьку смерть, увійшовши 
у вічність. Смерть зробила їх безсмертними.

Нигіописот
Уогапіко



З ІСТОРІЇ БУДІВНИЦТВА 
СТРИЙСЬКОЇ ТЮРМИ

ЇД ю  історію мусимо розділити 
на два етапи: побудова узаконеної тюрми у Стрию 
взагалі і зведення тюремної будівлі, що дійшла до нас.

Якщо говорити про місця ув'язнення у Стрию, то, 
мабуть, вони були з того часу, коли місто стало "сИзІгід- 
ом", тобто повітовим центром. Міський староста мав 
право карати ув'язненням, тому для цього потрібні 
були в'язниці. Це був приблизно 1385 рік, коли Стрий 
вперше згадується як "сіібігід".

Після розподілу Польщі Східна Галичина ввійшла 
як провінція до Австрійської імперії. Саме від цих 
часів, особливо починаючи з 1800 р., до нас дійшло 
багато матеріалів про окружні суди. Крім цього, треба 
розрізняти владу повітову і владу Окружного суду, 
які, зрозуміло, мали різні повноваження. А Стрий- 
ський повіт до того ж  мав у своєму складі і міську 
ґміну (магістрат). Ґміна також мала свою місцеву 
в 'язн и ц ю , найчастіш е тимчасову, де винуватий 
відбував адміністративне покарання за несвоєчасну 
сплату податку, порушення межових володінь, за 
бійки, дрібне злодійство, навіть сварки.

Якщо провина була серйозною і вимагала судового 
розгляду, то такого в'язня передавали до Окружного 
СУДУ- ртшй володів до6 рнм»і тобто міцними, в 'я з 
ницями.



Оскільки мета нашого дослідження — Стрийський 
окружний суд, то будемо говорити, зрозуміло, про 
нього. А він часто змінював своє місце через пожежі, 
які виникали або стихійно, або через підпал міста 
ворогами.

...В історичному архіві Львова збереглися доку
менти, що стосуються цієї проблеми. До наших днів 
дійшли малюнки із зображеннями будівель Окружних 
судів від 1800, 1816, 1823 рр. До 1800 р. будинки у Стрию 
були в основному дерев'яними. Тому місто часто 
охоплювали пожежі. За словами А. Прохаски (його 
книга "Нізіогіа т іазіа  5ігу)а" побачила світ у 1926 р. у 
Варшаві), від часу, коли Галичину остаточно окупувала 
Річ Посполита, і до припинення її існування (1772 р.) 
Стрий знищували пожежі 19 разів. Це змінювало 
"обличчя" міста. П ож еж і нищ или наш е місто у 
1517, 1592, 1605, 1620, 1626, 1635, 1669, 1672, 1678, 1699, 
1701, 1708, 1712, 1726, 1738, 1741, 1742 і 1772 рр.

Коли будівлі стали цегляними, пожежі не були 
такими частими, але все-таки траплялись. В усякому 
разі, будинок Окружного адміністративного управ

л ін ня  у С трию , зб у д о 
ваний ще 1823 р., про
стояв до 1886 р.

Це була д о б ротн а і 
гар н а  сп оруда , д в о п о 
верхова, з чотирма коло
нами біля центрального 
входу (под ібн а до б у 
динку, де тепер епідем- 
станція, який був збудо
ваний у 1828 р. і чи не 
єдиний уцілів від пожежі 
1886 р.).

Б уди н ок  був П -по- 
д іб н о ї ф о р м и  і р о з м і
щ ен и й  ф асад о м  п ар а- 

Найдавніша лельно до центральної вулиці. Мав центральні і запас- 
Й Й » <̂т/7МЯ ні — у лівому і правому крилах (вхід з внутрішнього 

р двору) — сходи. У лівому крилі було дев'ять кімнат і 
туалетне приміщення, а у правому — одинадцять
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»

Стрийське окружне адміністративне управління 
(окружний суд), 1823 р., згоріло 1886 р.

План першого поверху

У м о в н і п о з н а ч е н н я :
1. Робочі кабінети. 7. Господарські приміщення.
2. Коридори. 8. Туалети для службовців.
3. Парадний вхід. 9. Тротуари.
4. Вгш  у двір. 10. Загорода.
5. Вихід з приміщення у двір. 11. Вулиці.
6, Приміщення для ув'язнених. 12. Колони при вході.
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Фасад 
Окружного 
суду 1823 р. 
Копія
з архівного
малюнку,
виконана
автором
книжки

кімнат і туалет — разом 20 робочих кімнат. Таке ж 
планування і така ж  кількість кімнат була на другому 
поверсі, фасад дивився на вулицю 20-ма вікнами (по 
десять на поверсі).

Кожна кімната мала своє призначення, визначене 
архітектором, наприклад, приймальня, кабінет крайс- 
гауптмана, кімнати експедиторів та ін.

У глибині двору, по краях території, — одноповер
хові приміщ ення — для ув 'язнених і для обслуги. 
У правій будівлі було приміщення "для користування 
голови" Окружного суду. Цікаво, що там було? Стояла 
його бричка чи це був кабінет для зустрічей з в 'яз
нями? Вся територія була обнесена не муром, а 
металевим парканом. Ніякого прогулянкового двору 
не було для в'язнів. В'язень мав "сидіти" скільки йому 
присудили (ЦДІА України у Львові, ф.726, оп.1, с. 46, 47).

Отака споруда прикрашала наше місто аж до 1886 р. 
Саме у цьому приміщенні одну добу перебував у 1880 р. 
заарештований Іван Франко.

А щодо Стрийського магістрату, то він знаходився 
на території сучасної середньої школи №1 (мале при
міщення).

Переходимо до трагічної події в історії Стрия — 
найстрашнішої пожежі 1886 р . , що знищила все місто. 
Пожежа розпочалася 17 квітня 1886 р. (Кокозга агіукиї 
V "Кгаіи" га 1886 г. -  Т.1. -  № 17).

Пожежа у місті не була якимсь, як тепер кажуть, 
терактом. Вона сталася випадково о 2 год. ночі. Дув



21

сильний вітер, і пожежа охопила все місто. За півго
дини вогонь оволодів Ринком з його крамницями і 
складами, переповненими всякими товарами.

Згоріли всі крамниці, школи, дах костелу, тільки- 
но відремонтований (до римо-католицьких великодніх 
свят), синагога, божниця сектантів. Згоріло 970 домів 
вартістю 2 млн 400 тис. зол. кр., місто зазнало втрат 
на суму 2 млн зол. кр.

Вогонь поширювався так швидко, що люди втікали 
тільки з тим, що мали на собі. Були людські жертви, 
але про них конкретно "Кга]" не розповідав. Були 
знищені майже всі здобутки минулого. Вціліли лише 
будівля пошти, кошари(казарми), церква і дім єванге
лістів. Метрикальні книги врятував з великим ризиком 
для свого життя священик Гумінський. Хвору дружину 
директора гімназії М ісінського ледве врятували 
студенти, винісши її на ліжку з охопленого вогнем 
будинку.

Цілий тиждень місто виглядало як тліюче цвинта- 
рисько, де пожежники мали вигляд гробарів... Цісар 
виділив 10 тис. зол. кр. на порятунок, а міністр оборони 
вислав кілька десятків 
наметів, що були по
ставлені на Ринку. В усій 
імперії було оголошено 
збір коштів на відбу
дову міста і порятунок 
людей.

Допомога, очевидно, 
була суттєвою, бо місто 
швидко почало відбу
довуватися. Не відомо, 
звідки взялася у Стрию 
дум ка, щ о м істо  не 
будувалось 15 років.
Власне, навпаки. Вже 
ч ерез два роки було 
збудовано у центрі міста 
нову гімназію (тепер СШ №7), через три роки стояла 
нова триповерхова тюрма (приміщення збереглося

Після 
пожежі 
1886 р.
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Перша гімназія ми та <тепер - СШ Л? 7)

ія Окружного Суду (тепер тут Міська Рада}
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Приватний будинок (тепер тут поліклініка)
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Забудова тюрми від 1890 до 1950 р.

1. Камерне приміщення, збудоване у 1890 р.
2. Побутове приміщення, збудоване у 1890 р.
3. Адміністративне приміщення (1890 р.).
4. Сторожові вежі, збудовані у 1940 р.
5. Ізоляційні бокси (1940 р.).
6. Конюшні, збудовані 1944-1930 рр.
7. Сушильня та склад (1944-1950 рр.).
8. "Сарай" (1944-1950 рр.).
9. Побутове приміщення, добудоване у 1944-1950 рр.
10. Попереджувальна заборонена зона (1944-1950 рр.).
11. Охоронні мури, збудовані 1890 р.
12. Гаражі, збудовані 1944-1950 рр.
13. Вхідна брама.

Примітка .  Чорний колір -  початкова забудова (1890 р.)
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донині), будувався Окружний суд (тепер тут — Міська 
Рада). За п'ять років повністю заново забудувалась 
площа Ринок, на її розі виріс великий готель “Під чор-

3 макету 
побутового 
блоку

ним орлом”, який жиди здавали українцям в оренду 
для різних громадських організацій, товариств (“Мі
щанська бесіда", "Руське казино", потім — “Просвіта").

У 1890 р. збудовано нові військові казарми (на суму 
21 800 зол. кр.), у 1892—1893 рр. — нову ріжню з 
холодильником (240 тис. зол. кр.). Вступив у дію 
Окружний суд (1896 р.), Український Народний дім 
(відкритий 1 січня 1901 р.), польський "Зокої" (1904 р.), 
збудовано школу у передмісті Заплатин (111 809 зол. кр.), 
газівню (400 тис. зол. кр.) на 410 вуличних газових 
ламп. У 1910 р. з'явились нові казарми для війська, 
введено у дію перші свердловини для водопостачання 
у місті, а у 1913 р. збудовано казарми для кавалерії 
на площі у 60 моргів.

Повернемось до пожежі. Як кажуть у народі, не 
було б щастя, та нещастя помогло. Так і в Стрию. 
Старі дерев'яні будинки згоріли, і місто спішно від
будовувалось добротними цегляними будинками. 
Стрий ставав красивішим. Центр міста забудовувався



гарними приватними і громадськими будівлями. А які 
темпи зростання міста! Якщо у 1880 р. у Стрию було 
1184 доми і 12 625 мешканців, то у 1890 р. — 1400 домів 
і 16 714 мешканців, а у 1900 р. — 1500 домів і 23 205 меш
канців.

Щодо Окружного суду, то його будівництво, як 
уж е зазначалось, розпочалося відразу після пожежі 
1886 р. державним коштом, точніше у 1887 р. (ви
роблення проекту та всі інші підготовчі заходи вима
гали часу).

Пайовиком державного будівництва стала міська 
ґміна (магістрат). Місто дало під забудову землю і 
40 тис. зол. кр., щоб у новозбудованому приміщенні 
було розміщено повітовий суд і прокуратуру повіту.

О кружному суду потрібне було не тільки своє 
д о б р о тн е  п ри м іщ енн я, а й "гідна" тю рм а, яка  
відповідала б тодішнім європейським стандартам. 
А дміністративний корпус суду, як  і попередній, 
повинен був бути П-подібної форми з прямим виходом 
на тюрму. Це була двоповерхова будівля з партером 
(тепер кажемо — три поверхи).

Т ю рем не приміщ ення, що входило до складу 
будинку О кружного суду, також  було П-подібної 
форми (див. схему-план), мало товсті стіни, міцні ґрати 
на вікнах, опалення камер (пічне) — з коридору. 
Посередині території стояв (де нині має бути музей) 
невеликий будинок — побутовий блок.

Адміністрація тюрми розміщувалася в окремому 
одноповерховому корпусі із входом з вул. Трибуналь
ської (з 1937 р. вона стала називатися вулицею Тадея 
Голувки — польського шовініста, вбитого бойовиками 
ОУН у Трускавці; у радянські часи вулиця носила ім'я 
Ф. Дзержинського, а за незалежної України їй дали 
ім'я Євгена Олесницького — видатного стрийського 
громадсько-політичного діяча (1860—1917). У цьому 
приміщенні (воно розібране через аварійний стан) 
розміщались охорона та обслуга тюрми. Справа від 
брами, якщо входити з вулиці Трибунальської, було 
карантинне приміщення, через яке проходили нові
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в'язні та хворі (див. схему-план, 
поз. З-А).

Загал о м  прим іщ ень було 
близько 200. Уся територія тюрми 
огороджена високим (3,5 м) товс
тим муром, фрагмент якого зберігся 
до сьогодні як експозиційна час
тина меморіалу (див. схему-план, 
п о з .її) . Довжина муру станови
ла 230 м. Тю рма розр ах о ван а  
на 300 місць (максимально).

Т ак о ю  С т р и й с ь к а  т ю р м а  
була і за часів польської окупації 
(з 1919 по 1939 р.). Новим було 
тільки те, що десь з 1937 р. вона 
була п ер еп о вн ен а  п е р ев аж н о  
в'язнями-українцями і ще з сере
д и н и  1920-х  рр . н а б и р а л а  
характеру політичної тюрми — тут 
проходило слідство над україн
ськими хлопцями і дівчатами за 
н ац іо н ал істи ч н у  д іяльн ість , а 
також фізичними методами велися 
допити над ними.

Коли розпадалася Польща як 
держ ава у вересні 1939 р ., то, 
дякувати Богу, охорона тюрми не 
знищила в'язнів, яких було на цей 
час удвічі більше, ніж дозволяла 
норма, але зате залишили по собі 
матеріали на українських націо
налістів (чи не навмисне?), що 
д істалися червоним  "ви зволи 
телям". Східні "брати" мали всі 
дані про українців Стрийщини, 
знали, хто чого вартий. Не треба 
було навіть слухати перевертнів та 
донощиків, щоб довідуватись, кого 
арештувати. Все було готове. Так

Такі ґрати були на кожному вікні тюрми

Частина охоронного муру (стіни), 
що зберігся донині
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Сторожова вежа ( "етика ") 
збережена як експонат Меморіалу 
(з зовнішньої сторони)

"Смотровьіе щели ” у брамі

поляки зробили і в Березі 
Картузькій. Долю україн
ськ о го  підпілля вони 
віддали в руки совіцьким 
"визволителям". Шкода, 
що матеріали польської 
поліції не здогадалися зни
щити українські в'язні — 
там тоді (1939 р.) пере
бували високі чини ОУН. 
Не беруся стверджувати, 
що така можливість була, 
але якщо самі могли втек
ти, то й "папери" можна 
було зни щ и ти  яки м сь  
способом.

Щодо стрийських ен- 
каведистів, то вони від
разу збагнули з готових 
польських матеріалів, що 
в'язнів буде немало і всі 
вони — "особоопасньїє". 
Тому почали в перш у 
чергу "удосконалювати" 
тюрму. На трьох кутах 
охоронних мурів (див. 
схему-план, поз. 4, 5) по
будували "сторож евьіе 
вьішки", висунувши їх на 
метр за мур, щоб добре 
проглядалась не тільки 
внутрішня стіна муру, а й 
зовнішня. Крім рушниці 
вартового , за ш татом, 
виш ка була уком п лек
тована кулеметом. Охо
ронний мур освітлювався 
з зовнішнього і внутріш
нього боків, зверху був
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покритий колючим дротом і битим склом. Під муром, 
справа від вхідної брами, збудували ізоляційні бокси, 
розміром 1x1,5 метра. Там тримали особливо пока
раних під час слідства. Віконечко у вхідній брамі 
замінили на "смотровьіе щели".

Отаким було “удосконалення" тюрми. Йшла підго
товка до сатанинського знищення в'язнів у 1941 р. Не 
відомо, чи знаряддя тортур, які знайдено у тюрмі після 
втечі більшовиків, виготовлені ще 1940 р., чи це 
“винахід" червня 1941-го. Адже на виготовлення 
деяких з них був потрібен час, наприклад, верстата 
для розривання людини навпіл чи стискання. М ож
ливо, що саме на цій "машині” відірвано голови тих 
96-ти нещасних, яких не дорахувались під час роз
копок у 1990 році?

Німці по-своєму "удосконалювали" тюрму, а далі 
чорну справу знову продовжували комуномосковські 
завойовники. Через багато років після закінчення 
Другої світової війни вони взялися “на твердо" 
викладати подвір'я. Як виявили розкопки 2003 р., плити 
були взяті зі старого цвинтаря. На надгробках — 
написи німецькою, польською, українською мовами.

Надмогильні 
обеліски 
з цвинтарів, 
використані 
для фунда
ментів буді
вель на под
вір’ї тюрми
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Н авіщо було викладати подвір 'я могильними 
плитами і зверху присипати їх галькою, якщо воно

Стіна
Скорботи
і могила-
саркофаг.
Прапор
національної
боротьби
тримає
Микола
Щупак
<зліва)

було шутроване? Може, просто, щоб вчинити наругу 
над старими могилами, щоб принизити захоронених 
предків — ходити ногами по християнських атри
бутах! А може, з іншою метою? Бо коли робили
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шурфування, то натрапили на закладений від вхідних 
воріт глибокий фундамент (у зріст людини). Я сам це 
бачив. Для чого він? Щось же там повинно було бути 
"підземне"? У всякому разі, не для того, щоб подвір'я 
було міцнішим.

Ці надгробні камені теж можуть бути експонатами 
музею. Десь на території в'язниці їх треба належно 
поскладати, помити, обробити відповідним розчином 
надписи, обновити — і хай люди читають і пам 'я
тають.

Д обудовувалась тю рма і п ізніш е (у 1940-х і 
1960-х рр.). Так, коли закрили вж е кримінальну 
тюрму, якою вона була до 1963 р., і організували 
виправну колонію для дівчат, також щось переробляли 
у самій тюрмі. Адже колонія була і школою. Через 
два чи три роки колонія була передана у підпо
рядкування м іністерства народної освіти і стала 
спеціальною школою для тих же дівчат. Знову були 
переміни: на третьому поверсі організували класи, на 
другому — спальні, на першому — побутові приміщення.

Для трудового навчання (готували кравчинь) 
у 1960-х р. добудовано кравецьку майстерню — 
одноповерхове приміщення біля крила від вулиці. Коли 
копали рови під фундамент, то натикались, як стверд
жують тодішні працівники школи, на людські кістки. 
Ще пізніше, 1974 р., проводили центральне парове 
опалення. Знову  копали рови для труб і знову 
натикались на людські кістки.

У 1991 р. після розкопок споруджено Стіну Скор
боти і могилу-саркофаг. Це був початок створення 
меморіального комплексу, але будівництво зупинилось 
аж  на 13 років.

У 1992 р. приміщення тюрми перейшло у  підпо
рядкування податкової інспекції, були там також ще 
якісь служби Міської Ради. Біля північно-західної стіни 
(охоронного муру) з ’явилося чотири гаражі. Подвір'ям, 
скрізь устеленім людськими кістками, що присипані 
шутром, постійно їздили машини.



З к ін ця  2003 р. влада С трия (міський голова
В. Дмитришин) почала роботи зі спорудження мемо
ріального комплексу "Борцям за волю України".

Така коротка історія Стрийської тюрми і перетво
рення її у  Меморіал Пам’яті. Міську владу чекає важка, 
та славна праця. Але це — на віки!



ВИДАТНІ ЛЮДИ -  В'ЯЗНІ 
СТРИЙСЬКОЇ ТЮРМИ

А н т ін  АНГЕЛОВИЧ (1756 — 
1814) — один із багатьох видатних людей, хто першим 
був у в 'я зн е н и й  у С тр и й ськ ій  тю рм і. П ерш ий 
митрополит відновленої Галицької митрополії. Доля 
пов'язала його зі Стрийщиною за часів війни Австрії 
з Наполеоном. Граючи на патріотичних почуттях 
поляків, які втратили свою державність після третього 
поділу Польщі у 1795 р., імператор Наполеон оголосив 
утворення Варш авського князівства, уряд якого 
наказав галицьким полякам підняти повстання проти 
Австрії. Поки австрійська армія була зв'язана війною 
з Н аполеоном, поляки досить успіш но провели 
повстання у Галичині, створюючи свої місцеві уряди.

Власне тоді митрополит Ангелович не підкорився 
польській владі, заявивш и, що він не признає ні 
м ісц ев о ї п о л ь сь к о ї р ев о л ю ц ій н о ї влади , ні 
"напасницької центральної влади", що її очолив іменем 
Н аполеона кн. Ю зеф  П онятовскі. М итрополита 
польська влада взяла під домашній арешт. 7 червня 
1809 р. на таємному засіданні К онсисторії було 
виріш ено, що м итрополита потрібно рятувати . 
Восьмого червня, переодягнений у селянську одежу, 
він разом з о. д-ром М. Гарасевичем подався до 
Карпатських Бескидів.

Однак у Синечолі по-зрадницьки був заареш 
тований (за голову митрополита польська влада
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назначила велику винагороду) і відправлений до 
Вишкова. Там його допитував капітан польських військ 
Г оси ц ьки й  і засту п н и к  стр и й ськ о го  стар о сти  

Петруський. Після переслуховувань 
митрополита А нгеловича і отця 
Гарасевича як "воєнних злочинців" 
відправлено під охороною через 
Княжолуку і Болехів до Стрия, куди 
вони прибули 21 червня 1809 р. їх 
помістили у тюрму.

Але цього ж дня до Стрия дійшла 
звістка, що австр ійські в ійська 
зайняли Львів і одна частина їх 
просувається на Стрий. Стрийський 
староста, запобігаючи перед митро
политом, аби потрапити під ласку 
австрійської влади, що мала повер
нутися незабаром  до Стрия, не 
тільки звільнив його з тюрми, а й 
видав йому перепустку і у своїй 
бричці відправив його до Львова, 
на Святоюрську гору, куди вони 

Антін прибули 23 червня 1809 р.
Отже, митрополит Антін Ангелович був в'язнем 

Стрийської тюрми неповних дві доби. Але це було 
ще у "старій'' тюрмі.

Пізніше серед сотень і тисяч в'язнів, котрі пройшли 
через Стрийську тюрму, будуть видатні, знамениті і 
відомі люди, якими зараз гордиться українська нація. 
І найперше місце поміж ними займає людина, яка 
стала згодом Велетнем духу, — Іван ФРАНКО (1856 — 
1916), революційний поет, громадсько-політичний діяч, 
видатний вчений, дослідник, письменник. Цілком 
закономірно, що він став Учителем нації.

Про зв'язки І. Франка зі Стриєм і Стрийщиною 
можна написати велику книгу. Він згадує і пише про 
Стрий у восьми своїх творах, він тут був багато разів, 
мав вірних друзів, тут писав свої твори, тут знаходив 
прототипів для своїх повістей (наприклад, Євген 
О лесницький став прототипом адвоката Є вгена 
Рафаловича з повісті "Перехресні стежки").

Ангелович
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Але якщо всі перебування Франка на Стрийщині 
пов 'язані з приємними спогадами, то одне з них 
належить до найтяжчих моментів життя Великого 
Каменяра. Передісторія цієї події 
така.

У березні 1880 р. І. Ф ранко 
вимушений був виїхати зі Львова 
на Коломийщину до свого друга 
Геника (с. Березів), щоб перебути 
у нього важку матеріальну скруту.
Це був час, коли Франко проводив 
велику революційну пропаганду, а 
влада за це переслідувала його.
Тому для коломийської влади він 
був небаж ани м  гостем. А тим 
часом випала нагода заарештувати 
бунтівливого поета. У Косові се
ляни обурились діями свого ста
рости, виступили проти нього, 
навіть хтось стріляв (старосту пора
нили). Франкові було інкриміно
вано підбурювання людей, хоч поет 
у час цих подій був не у Косові, а в Яблуневі. Франка

Протримавши Франка у Коломийській тюрмі три 
місяці, 6 червня 1880 року його відправили пішим 
ходом у супроводі жандармів у рідне село — Нагу- 
євичі. Це був тяж кий шлях. Він пролягав через 
С таніславів (нині — Івано-Ф ранківськ), Калуш, 
Долину, Болехів, Стрий, Дрогобич. Спека, дощі, голод, 
захворювання додавали мук 24-річному політичному 
в'язневі. Франко згадує: "Тяжка се була дорога, після 
котрої мені на обох ногах повідпадали нігті на паль
цях". У таком у стані Іван Ф ранко у супроводі 
жандарма прибув до Стрия, несучи зі собою тільки 
товстий зошит із написаними у Коломийській в’язниці 
власними творами та записами народної творчості від 
співкамерників. Далі йти було неможливо. У поета 
підвищилась температура, він часом марив.

Ж андарм, котрий мав допровадити Ф ранка до 
Дрогобича, знайшов йому "гарне місце відпочинку" —



Стрийську тюрму. Тут його помістили в окрему камеру 
в правому крилі, де тримали новоприбулих арештантів. 
Це приміщення згоріло під час пожежі 1886 р. Тут 
поет-революціонер пролежав, будучи хворим, добу. 
До нього не прислали санітара, не дали навіть ліків 
проти гарячки. Але ж андарм  не хотів чекати, бо 
12 червня мав допровадити поета до Нагуєвич.

Крім цього, оскільки Франко був дуже хворим, а 
адміністрація тюрми боялася, щоб цей "етапник" не 
помер у них, то виділила йому підводу і навіть дала на 
дорогу якихось ''пігулок1', аби тільки швидше забрався 
зі Стрия. Та сильне серце билось у грудях поета, він 
не збирався помирати, а боровся далі. Франко мужньо 
переніс етап і потім згадував: "Цей транспорт по 
поліцейських арештах в Коломиї, Станіславі, Стрию і 
Дрогобичі належить до найтяжчих моментів в моїм 
життю. До Дрогобича я приїхав з сильною гарячкою. 
Тут впаковано мене в яму, описану в моїй новелі "На 
дні", а звідти ще того самого дня (через протекцію) 
послано пішки з поліціянтом до Нагуєвич. По дорозі 
нас заскочив дощ і промочив до нитки".

Отже, так відбулося "знайомство" І. Франка зі 
Стрийською  тюрмою. Для нього вона була нейт
ральною, бо була тільки пересильною (етапною) і 
ніяких звинувачень йому тут не пред'являли. Але й 
не зробили нічого, щоб полегшити його становище, 
навіть не надали йому елементарної медичної допо
моги. Він був для адміністрації в'язниці "чужим". Вона 
проявила до нього бездушність. Що ж, чиновник — 
завжди чиновник, хоч за "небіжки Австрії", хоч за 
Польщі, навіть зараз. Найголовнішою його (чинов
ника) рисою є черствість у ставленні до людини. 
Франко не один раз у житті стикався з такими "добро
діями" і їх "турботою". І не один із них став образом 
у його творах.

Франкове життя загальновідоме, його біографія 
знана, тому немає потреби згадувати тут ще якісь 
факти з його життя. Взято лиш один штрих із цієї 
героїчної, тяжкої і славної біографії — його перебу
вання у Стрийській тюрмі, оскільки цього вимагає
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тема книжки. Це перебування у Стрийській Бастилії 
також увійшло до тернового вінка життя мужнього 
Каменяра, який боровся "за поступ, 
щастя й волю'1 свого народу.

Михайло КРАВЦІВ (1887- 1974) -  
вічний бунтар — довгі роки про
живав у Стрию. Він наш, він для 
Стрия рідний, хоч народився на 
Калущині. Однак мусимо про нього 
ш ирш е сказати , бо пересічний  
мешканець Стрийщини все-таки не 
дуже багато з нас про нього, а зна
чення його для революційної націо
налістичної боротьби дуже велике.

Родина Кравцівих проживала у 
Стрию з 1915 р. Покинула Стрий у
1939 р. перед приходом більшо
виків. У 1997 р. на домі, де мешкала 
родина, встановлена пам'ятна дош- 
ка-барельєф. Це був ювілейний рік 
подружжя Кравцівих — Михайлові 
Кравціву ВИПОВНИЛОСЯ б 1 10 ЛІТ ВІД ДНЯ народження, Михайло 
а його дружині Меланії — 100. Організаторами вста- Кравців 
новлення пропам'ятної дошки стали їх дочка Марта 
Кравців-Барабаш та зять Мирон Барабаш, відомий 
громадсько-політичний діяч на еміграції.

Михайло Кравців народився 15 лютого 1887 р. у 
с. Станковій Калуського повіту. Мав всього один рік, 
коли помер батько і мати переселилася у с. Лопушну 
біля Бібрки у родинний маєток. Закінчив Реально- 
природничу гімназію  у Львові, потім вчився на 
мірничому(агрономічному) відділі Львівської Політех
ніки та в студії малярства у Вищій промисловій школі.

З 1914 по 1915 р. служив офіцером-однорічником 
в австрійській  армії. З 1918 р. служив в УГА, а 
1919 р. виїхав до уряду Симона Петлюри. Працював 
в Українському університеті Кам'янця-Подільського.
Тяжко переживав падіння Української держави, тому, 
коли почали орган ізовувати  у Західній  Україні 
Українські Військові Організації (УВО), він і його 
дружина були серед засновників і до кінця життя були



постійними членами національно-визвольного руху. 
Вони активно підтримали Євгена Коновальця, який 
реорганізував УВО на новій основі в Організацію 
Українських Націоналістів (ОУН). Члени ОУН — 
молоде покоління, ветеранів було мало — серед них 
подружжя Кравцівих.

Оскільки "сива голова" М. Кравців користувався 
серед молодих націоналістів особливою пошаною, їхня 
хата, що стояла навпроти Стрийської тю рми під 
номером 7 на вулиці Трибунальській, стала явочною 
квартирою, де збирався під боком поліції цвіт націона
лістичної молоді, їх провідники. У його домі бували 
Степан Охримович, Зенон Коссак, Степан Бандера, 
Лев Ребет, Дарія Цісик, Мирослав Тураш, Володимир 
Тимчій-"Лопатинський'’, Микита Опришко-"Медвідь’\  
Лев Шанковський, Ярослав Стецько, Іван Клим, Іван 
Равлик, Олекса Гасин-"Лицар", Володимир Горбовий, 
Дмитро Донцов та багато інших. Тут обговорювалися 
проблеми громадського і політичного життя, намі
чалися шляхи і методи революційного чину. У хаті 
Кравцівих переховувався 3. Коссак після акції Біласа 
і Данилишина в Городку 1932-го.

Діяльність і погляди М. Кравціва викликали підозру 
польської поліції, його помешкання часто обшукували, 
три рази його заарештовували, тримали у Стрийській 
тюрмі, але тверда воля в’язня, його конспіративні 
заходи, розсудливість не давали можливості довго 
тримати його у в 'язниці і організувати над ним 
політичний суд. Переслідування почались ще 1928 р. і 
тривали до розвалу Польщі. Карали навіть за те, що 
його юна дочка Марта "давала концерти" — грала на 
фортепіано через вікно свого дому для політв’язнів, 
які сиділи в тюрмі за якихось 20 — 25 метрів від дому 
Кравцівих. Коли вона заграла у великодню неділю 
"Христос Воскрес", у тюрмі запанувала повна тиша, 
навіть сторожа втихла, а в'язні гучно, многоголосо з 
усіх камер відповіли "Воскресне Україна" (за спога
дами Зеновїї Мосійчук у книзі В. Макара "Бойові друзі. 
Збірка спогадів з дій ОУН”. — Т. 2. — С. 178— 185).

Цей "випад" дочки Кравціва польська влада ще 
стерпіла, але не забула його. І коли вона грала твори 
Бетховена — влада теж  промовчала. Але коли на



39

"Тшєчєго мая" (польське національне свято) вона 
заграла “Ми гайдамаки", польська поліція кинула 
Михайла до Берези Картузької (липень 1934 р.) за 
"нен алеж не виховання дочки". Зате виховання 
дівчини високо оцінили політв'язні Стрийської тюрми. 
Старостою в’язнів був тоді студент Олекса Гасин- 
"Л ицар", майбутній  ш еф  ш табу УПА. Від імені 
товаришів він послав юній піаністці два "грипси" з 
подякою за чудову музику. Ці "грипси" пізніше були 
надруковані у  "Студентському віснику" (Львів).

Ж иттєві обставини сім'ї Кравцівих стали основою 
мого документального нарису про цю подію, який по
даємо нижче.

Тюрма і музика
Родина Кравцівих мешкала на вулиці Трибунальській, 

якраз навпроти Стрийської тюрми. Помешкання роз
міщувалось на другому поверсі, з вікон було добре видно 
подвір'я тюрми і корпус з тюремними камерами.

Після уроків та студій з музики в інституті їм. М. Лисенка 
(у Стрию була філія) Мартуся приходила додому, а під вечір, 
відчинивши вікна, щоб звук "не душився" у кімнаті, сідала 
до фортепіано. Через вікна лилась музика Моцарта, Шопена, 
Бетховена, Ліста, Лисенка, Косенка, українські народні 
мелодії. Дівчина вже досить добре володіла інструментом. 
Як говорила її наставниця Галя Левицька, Мартуся була 
дуже наполеглива у вправах, і тому у неї перспективне 
музичне майбутнє.

Якось квітневого дня на вулиці біля свого дому пан 
Кравців зустрівся з начальником тюрми. Може, випадково, 
а може, і ні. Зрештою, це не було дивним, бо вони — 
"сусіди". На цей раз пан Валдзішек зупинився і майже 
невинним голосом промовив, видавлюючи з себе, як сік з 
лимона, кислу усмішку:

— Пане Кравців, ваша доня так гарно грає на фортеп’яні, 
що мої вєнзьні (в'язні. — М. М.) голови тримають у вікнах.

Він говорив лагідно, м'яко, майже солодко, але пан 
Михайло бачив ледве приховану злість. О, вони добре один 
одного знали, бо вже двічі Кравців був під "опікою" пана 
Валдзішека. Знаючи, що і далі перебуває під наглядом, 
інженер не хотів зайвий раз створювати собі проблему. 
Тому розвів руками, усміхнувся, що могло означати: музика 
не забороняється владою, а може: добре, я поговорю з 
дочкою.
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Прийшовши до хати, він промовив до дочки:
— Начальник тюрми каже, що коли ти граєш, то всі 

в'язні слухають твою музику.
— А це добре чи погано, що в’язні слухають музику? — 

спитала Мартуся, бо ніколи не думала, що її музика долітає 
аж до ґрат тюрми.

— Та добре, коли слухають, але...
— А хто є в'язнями? — запитала знову.
— Всякі. Є батяри, злодії, але є багато і наших добрих 

хлопців. Пам'ятаєш, до нас не раз заходив пан Олекса Гасин? 
Так тепер він також там.

— Жаль, — каже Марта. — А чому він там?
— То непорозуміння. Думаю, його скоро випустять. Але, 

може, ти так голосно не грай... Або хоч зачиняй вікна.
— Добре, таточку, — відповіла дочка.
На цьому розмова закінчилася. Юна музикантка не довго 

сушила собі голову, чи може її музика зашкодити батькові 
або помогти в'язням. Бо головне — музика! А що ж ще?

Безжурно пройшов ще тиждень. Але одного разу, десь 
перед п'ятою годиною забігає до Кравцівих веселий Олекса 
Гасин. Пані Меланія сплеснула руками:

— Слава Боїу, слава Богу, пане Олексо...
— Так, мене випустили за браком доказів. Але я цього 

разу до панни Марти. Вона вдома?
— Мартусю, іди-но сюди! — кликнула пані Меланія.
Мартуся стала на порозі, її очі широко розкрилися:
— Ви?.. Вас вже випустили?
— Еге! Я прийшов передати вам, панно Марто, вітання 

від наших хлопців, звідти, — він кивнув головою на вікно. — 
Вони дякують вам за гарну музику. Вона є єдиною розрадою 
у цьому сумному будинку.

Він поклонився, білозубо усміхнувся і потиснув їй, як 
дорослій, руку.

Марта зашарілася і лиш усміхалася...
Минали дні. Мартині вправи продовжувались, але тепер 

вона часто вставала від фортепіано і здалеку дивилася через 
вікно на заґратовані вікна навпроти. Потім знову сідала за 
інструмент. І линули чарівні мелодії.

...Було польське національне свято — "Тшечєго мая". 
Травень того року вступив у повну силу: цвіли акації, 
прикрасились своїми ‘‘свічками" каштани, лагідно світило 
сонечко. Був вихідний день. Поляки спацерували троту
арами, лунали їхні сміхи. Не було занять у навчальних 
закладах міста.

У Марти також був вихідний. Мала можливість більше 
віддатися улюбленій справі — музиці. Час від часу вона
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сідала за рояль і грала, поглядаючи на вікна тюрми. Коли 
побачила у заґратованих вікнах голови в'язнів, несподівано 
гучно заграла мелодію пісні "Ми гайдамаки". Бадьора пісня 
вирвалася з вікна на вулицю, .полетіла через тюремний мур 
на в'язничне подвір'я і голубкою забилася до віконних ґрат. 
Раптом повітря сколихнулося від могутніх голосів за ґратами:

Ми гайдамаки,
Ми всі однакі —

Ми ненавидим  
Ворожеє ярмо.
Йшли діди на муки,
Підуть і правнуки —
Ми за народ  
Ж иття своє дамо!

А юна піаністка, радіючи, що її пісня знайшла таку 
підтримку, азартно акомпанувала, весело поглядаючи у вікно.

Що тут зчинилося! Заметушилась, забігала обслуга 
тюрми, охоронці кинулись до камер головного корпусу 
зупинити співаків. Через якусь хвилину прибіг до Кравцівих 
схвильований поручник Конзьолка і, безцеремонно 
відсторонивши пані Меланію, яка відчинила йому двері, з 
порога вітальні вигукнув:

— Негайно припинити! Негайно!
Був розгублений, бо за роялем сидів не якийсь 

революціонер, а юна неповнолітня дівчина...
Ця подія стала причиною вже третього арешту інженера 

Михайла Кравціва. Тепер був ув'язнений на три місяці за 
неповнолітню дочку. Влада скористалася нагодою ще раз 
ізолювати неспокійного інженера, хоч ніколи не мала 
належних доказів його підпільної діяльності. Тепер йому 
"пощастило" бути одним із перших політичних в'язнів 
сумнозвісної пізніше Берези Картузької, яка на днях "гос
тинно" відчинила двері для українських націоналістів. 
Кравців був відправлений туди першим транспортом.

...З острахом чекала Марта звільнення батька. Рахувала 
дні. Чи простить їй таточко? Нарешті прийшла телеграма: 
“Буду середу раннім поїздом". На Стрийському залізничному 
двірці(вокзалі) його зустрічала вся сім'я: дружина Меланія, 
дочки Дарка і Марта. Поцілувавши дружину і Дарку, він, 
як дорослій, потиснув руку Мартусі, щиро усміхнувся, а 
тоді міцно та ніжно поцілував личко і заплакані очі своєї 
улюбленої доні.

Тільки тоді дівчина переконалася, що батько не осуджує, 
а схвалює її вчинок. Юна Марта була на сьомому небі!



Про національну гідність і мужність М. Кравціва 
розповідає 3. Мосійчук, відома діячка ОУН:

"Було це 1938 року, у день Зелених свят. Я пішла з 
ним на могили героїв на Личаківському цвинтарі у 
Львові.

Отець-прелат Леонтій Куницький відправив пана
хиду на стрілецьких могилах, опісля перейшов на 
могилу бойовика ОУН Любовича. Після панахиди один 
знайомий мені студент почав співати "Не пора!". Люди 
підхопили, але ще не закінчили навіть першої строфи, 
як хтось вигукнув: "Поліція!". Молодь кинулася уроз
тіч. Інженер Кравців спокійно звернувся до мене: "Це 
недостойна поведінка. Ми будемо стояти до кінця". 
Біля нас затрималася ще горстка людей. Не рушив з 
місця і отець Куницький. Ми доспівали пісню, а тоді 
рушили до виходу. Біля головних воріт цвинтаря 
стояло багато польських офіцерів, але, дивлячись, що 
групу очолює такий поважний пан, ніхто нас не за
тримав (цікаво, чи знали вони, що це Кравців? — М. М.). 
Я тоді побачила, що революційному середовищу сиві 
голови таки потрібні" (М а к а р В. Бойові друзі: Збірка 
спогадів з дій ОУН. — Т. 2. — С.166— 177).

У вересні 1939 р. перед приходом у Західну Україну 
більшовиків родина Кравцівих виїхала до Сяноку і 
тим врятувала себе від знищення, яке спіткало тисячі 
свідомих українців, особливо таких, як Кравців, який 
протягом двох десятиріч відстоював український 
націоналізм в УВО та ОУН.

У 1941 р. М. Кравців повернувся з похідними 
групами до Львова і ввійшов до складу Державного 
правління уряду Я. Стецька, посівши місце директора 
Інституту національної освіти. Був делегатом ОУН під 
проводом С. Бандери до Національної Ради. Інститут 
проіснував до 15 вересня 1941 р., бо у цей день гестапо 
заар еш ту вал о  М. К равц іва і н ай бли ж ч и х  його 
співробітників. До 19 грудня 1944 р. перебував у 
концтаборі Авшвіц. У цьому млині смерті, де німці 
знищили 5 млн людей, йому пропонували звільнення 
взамін на співпрацю  з фаш истами. З обуренням 
відкинув пропозицію і готовий був прийняти смерть. 
Та доля була прихильна до чесного українського 
патріота — табірників урятувала американська армія.
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ій

Розшукавши свою родину, М. Кравців переїхав до 
Австрії, де перебував до 1949 р. Того ж року виїхав до 
Канади. Т яж ке ж иття не знесилило невтомного 
революціонера. До кінця свого життя він вів активну 
громадсько-політичну діяльність, перебуваю чи на 
високих посадах, відстоював ідеї ОУН під проводом
С. Бандери.

Степан ОХРИМОВИЧ (1905—1931). У боротьбі з 
польськими окупантами значну роль відіграв син 
священика із Завадова Богдана Охримовича. Коли 
УВО стала перетворю ватись на ОУН, то у цьому 
процесі брав участь здібний до організаційної роботи 
24-річний Степан. За дуже короткий час він виріс із 
рядового бойовика УВО до Крайового Провідника 
ОУН.

Народився 18 вересня 1905 р. у Сколе, вчився у 
гімназії Львова і Стрия, яку закінчив з відзнакою 
1923 р. Ще в гімназії був членом "Пласту", став 
організатором пластового куреня "Червона калина".

Січовий Дід II (Охримович був Січовим Дідом І) 
Богдан Чехут так характеризував Степана: "...вплив 
Степана Охримовича на членів Загону був просто 
гіпнотизуючий. Без ніякого сумніву, він під оглядом

Меморіальна 
таблиця, 
встановлена 
на будинку 
(вуя. Олес- 
ницького, 
навпроти 
входу 
у  тюрму), 
де жила 
сім я Крав
цівих
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інтелектуальним, так і щодо характеру і вдачі, не мав 
ревного в своїм оточенні і у своїм поколінню". З 

гімназійних років став членом 
УВО, був співзасновником орга
нізації "Союз Української Націо
налістичної Молоді", яку пред
ставляв на П ерш ому Конгресі 
ОУН у Відні в 1929 р.

Після гімназії Степан вчився 
на філософському відділі Україн
ського підпільного університету у 
Львові, а потім — у Львівському 
польському університеті. У сту
дентські роки проводив велику 
о р га н іза ц ій н у  р о б о ту  с е р е д  
молоді: легально — зі створення 
товари ств  "С окіл" і читалень 
"Просвіти", художніх гуртків при 
них; нелегально — зі створення 
сітки УВО, потім ОУН. Був го
ловою  УСТ (У країн ське  сту- 

Степап дентське товариство) у Стрию, головою Товариства 
Охримович наукових викладів у Львові, зініціював створення 

Першої крайової студентської конференції у Львові, 
став редактором студентського журналу "Студент
ський шлях".

Побачивши великі організаційні здібності С. Охри
мовича, Провід призначає його першим організа
ційним референтом Крайової Екзекутиви ОУН. Сітка 
українського підпілля швидко зростає, особливо на 
С трийщ ині, де п р о ж и вав  С тепан . Він редагує 
підпільний орган Проводу — "Бюлетень КЕ ОУН".

У час розгулу польської поліції під час пацифікації 
(1930 р.) без суду був застрелений Крайовий Провід
ник ОУН сотник Юліан Головінський. Найближчий 
за рангом до голови Крайового Проводу Степан 
Охримович перебрав на себе керівництво Проводом. 
Але його діяльність не могла не помітити польська 
поліція. Саботажні акції на Стрийщині, що їх прово
дила ОУН, дали привід до арешту Охримовича. З 
листопада 1930 р. по березень 1931 р. він перебував у
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Стрийській тюрмі, де ЙОГО ЛЮТО катували. Прямих Вшанування
доказів організації саботажних акцій проти польських

. ... . ^  л  ( .  Охрилю-колошстів у поліції не оуло, всі звинувачення С. Ох- вича уріі).
римович відкидав, але тортури продовжувались. Слідчі шшу ’іава-
скаженіли:

— Ти с тепер провідник ОУН — ми знаємо.
— Якіцо ви вважаєте, що я достойний бути провід

ником, то я вам дякую...
— Напрошуєшся па кулю, як Головінський?
— Було б за що, то краще смерть, ніж ваші звірячі 

допити.
— Героєм хочеш бути? Не вийде. Ми тебе не 

розстріляємо, як Головінського, але здоров'я відбе
ремо. Побачимо тоді, чи зможеш ночами шастати, як 
дотепер.

Тортури продовжувались майже три місяці. 9 квітня 
1931 р. йото випустили, не добившись ніяких зізнань,



а через три дні він помер. Тюремні тортури таки 
далися взнаки. Похований С. Охримович у Завадові.

Похорон перетворився на політичну маніфестацію, 
спрямовану проти польського окупаційного режиму. 
Влада не забула цього отцю Богдану, батькові Степа
на, — весь час шукала підстав помститись йому. Через 
вісім років наважились. Тікаючи від німців, польські 
війська у вересні 1939 р. громили "Просвіту", розстрі
лювали українських патріотів, членів ОУН. Не забули 
і про Завадів, про отця Охримовича. Вони піймали 
молодшого брата Степана — Зеновія і порубали його 
шаблями біля Дуліб.

Олекса ГАСИН-"ЛИЦАР" (1907-1949) -  відома 
постать у визвольному русі України. Про нього вже 
багато написано, навіть складено пісні. Він справж
ній лицар української революції. Нам, стриянам, ще 
більше приємно, що він — наш земляк.

Успішно закінчив Стрийську гімназію, мав особ
ливі здібності до математики і до виховання молодших. 
Відома його активна політична діяльність у роки нав
чання у гімназії. З юних літ захоплювався військовою 
справою. Після гімназії з охотою служить у поль
ському війську, успішно закінчує старшинську школу 
у Тешині (друге місце), його ревність у вивченні 
військової справи навіть викликала підозру у  викла
дачів школи: навіщо йому це потрібно?

О сь таємна характеристика О лекси Гасина у 
старшинській школі, яку бачив Осип Карачевський, 
який працював тут у канцелярії:

"Надзвичайно спосібний. Геніальна орієнтація на 
терені. Надається до всякого роду військової служби. 
Звернути на нього увагу, бо займається військовим 
ділом з замилуванням, мабуть, для підозрілих цілей".

Членом ОУН він став з 1929 р., тобто з часу її 
створення. Був найближчим співробітником С. Ох
римовича у розбудові українського національного руху 
на Стрийщині.

Після війська вступив у Львівську Політехніку, але 
часті арешти й виїзд за кордон не дозволили йому 
закінчити навчанн г.
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У Стрийській тюрмі перебував тричі: у липні 1934 р.( 
серпні 1935 р. та восени 1942 р. перед відправкою 
його до Д рогобицької тю рми, 
звідки Олексу визволили бойові 
друзі, таким чином врятувавши від 
неминучої смерті.

В ій ськово -п ол іти чн е сх о д 
ження О. Гасина:

1. Визначний член Пласту у 
Стрию.

2. Член Юнацтва УВО.
3. Старшинська школа у поль

ському війську (друге місце).
4. Член ОУН з 1929 р.
5. О рганізаційний реф ерент 

Окружної Екзекутиви ОУН Стрий- 
щини, з одночасною відмовою від 
посади провідника ОЕ ОУН, на 
яку рекомендував його С. Охри
мович.

6. Двічі був в 'язнем  Берези Картузької (1934 і Олекса
1 П О С  \  /  Сі син19о5 рр.).

7. Навчання у військовій академії в Німеччині 
(1937-1939 рр.).

8. Член Революційного Проводу ОУН і член Вій
ськового штабу ОУН (1940 р.).

9. Арешт гестапо у 1942 р., визволення з тюрми.
10. Організатор і комендант збройних відділів ОУН 

у Галичині — УНСО (Українська Національна Само
оборона).

11. Шеф штабу УПА-Захід.
12. Шеф Головного штабу УПА (з 1946 по 1949 рр.), 

псевдо ‘‘Лицар”.
13. З серпня 1948 р. присвоєно звання "полковник".

Загинув у перестрілці з НКВД у Львові 31 січня 1949 р.
Лев-Роман РЕБЕТ (1912— 1957) — уродж енець 

Стрия, вчився у Стрийській гімназії, там став плас
туном. П ’ятнадцятирічним стає учасником націо
нально-визвольного руху: був членом УВО, а потім —
ОУН. Після закінчення гімназії у 1930 р. повністю 
віддається організації підпілля на Стрийщині, стає
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Лев
Репет

О круж ним провідником Стрийської округи ОУН. 
У 1935— 1936 рр. — голова Крайової Екзекутиви ОУН.

Таку активну діяльність А. Ре- 
бега зауважила польська поліція. 
Вона пильно стежить за ним. Упер
ше був заареш тований у 1932 р. 
після повернення із завдання — 
створення підпільного осередку 
ОУН на Журавенщині. Сидів кілька 
місяців у Стрийській тюрмі. Його 
вину не довели (або вмів юнак добре 
конспіруватись, або невміло пра
цювали жандарми і слідчі), тому 
звільнили.

Знову самовіддана праця зі с тво
рення сітки ОУН. На Стрийщині 
вона ставала чимраз густішою. 1 це 
заслуга також і Ребета. Вдруге був 
у в 'язн ен и й  у С трийській  тюрмі 
1935 р. Але і на цей раз у поліції 
нічого не вийшло. Вона вимушена 

була звільнити його згідно з законом про ув'язнення.
Третій раз був в'язнем у 1937 р., але це було у Львові.
У час розколу в ОУН у 1940 р. рішуче став на бік 

С тепана Бандери — револю ційної ОУН молодих. 
З похідною ірупою ЗО червня 1941 р. прибув до Львова 
і був учасником проголошення Акту відновлення 
У країнської держ ави. Став другим заступником  
Ярослава Стецька — голови Тимчасового державного 
правління.

Заарештований гестапо у вересні 1941 р., Ребет 
перебував спочатку у Львівській тюрмі, потім — у 
Кракові, а далі — в Освенцімі. З 1944 р. — на еміграції. 
Весь час перебував у керівництві ОУН за кордоном. 
Загинув від руки найманця Москви — Сташинського 
(був у той час Головою Ради Референтів Закордонного 
Проводу УГВР) — 12 жовтня 1957 р. у Мюнхені.

Мав докторат з юридичних наук, з 1954 р. — 
проф есор Українського вільного університету у 
Мюнхені. Найголовніші наукові праці: "Формування 
української нації'’ (1951 р.), “Теорія нації'’ (1955 р.), 
"Держава і нація”.



49

Володимир Тимчій-"ЛОПАТИНСЬКИЙ" (1913- 
1940) — крайовий провідник. В. Тимчій був сином 
досить заможних селян із с. Гра- 
бовець, що біля Стрия. Гімназію 
закінчив у Стрию. Будучи гімна
зистом, перебував під впливом 
організатора націоналістичного 
руху на С три й щ и н і С тепана 
Охримовича, який проживав у 
сусідньому селі Завадові. Воло
димир ви ховувався  у Пласті, 
потім у Юнацькій ОУН, виявляв 
добрі організаторські здібності.

К оли С теп ан  О х р и м о ви ч  
організував у гімназії перш ий 
осередок Ю нацтва ОУН, то при
значив Володимира провідником.
Гімназію він закінчив через рік 
після смерті С. Охримовича. З 
1933 р. стає дійсним членом ОУН 
і відразу займає пост організа
ційного р еф ер е н та  П овітової Е кзекути ви  ОУН 
Стрийщини.

З молоддю працю є через "Просвіту", "Сокіл", 
“Рідну школу", і це привернуло увагу польської поліції. 
Його кілька разів заарештовують. У Стрийській тюрмі 
перебував двічі: перший раз — у липні 1934 р., другий — 
у травні 1935 року. Перебував короткочасно, бо прина
лежності до ОУН, тим більше до керівництва, не 
довели. Тому був призначений до "перевиховання" у 
Березі Картузькій. Але і там його не зламали.

Повернувшись у червні 1936 р. з концтабору, він 
знову віддається праці в ОУН вже як член Окружної 
Екзекутиви ОУН. У лютому 1939 р. став організа
ційним референтом Крайової Екзекутиви ОУН, яку 
очолює Мирослав Тураш. Коли Крайовий Провідник 
при загадкових обставинах загинув, повертаючись 
з-за кордону у травні 1939 р., Володимир Тимчій стає 
Крайовим Провідником, прийнявши псевдо "Лопа- 
тинський".

Наближалася польсько-німецька війна. Крайовий 
П ровідник "Л опатинський" орган ізовує загони

Володимир
Тимчій-
"Лопатин-
ський"



самооборони для захисту українського населення від 
нападу польського війська, яке тікало у Румунію. 
Залишаючи свою "ойчизну", дорогою вони громили 
все українське, вбивали патріотів України. От хто був 
для них ворогом номер один — українські націо
налісти!

Коли Західну Україну зайняли більшовики (1939 р.)( 
"Лопатинський" одержав наказ від ПУН (Провід 
Українських Націоналістів), що перебував за кор
доном, розпустити ОУН в Україні. Але Крайовий 
Провід відкинув такий наказ і підпільно проводив 
протилежну акцію — розбудову сітки ОУН в Україні.

У зв'язку з цим в ОУН виник конфлікт між головою 
ПУН полковником А. Мельником і “краєвиками", яких 
очолював Степан Бандера (1940 р.). З цього часу можна 
говорити про дві фракції в ОУН — мельниківці і 
бандерівці. Володимир Тимчій-“Л опатинський'' з 
п'ятьма членами Крайової Екзекутиви ОУН перейшли 
кордон і прибули до Кракова, де підтримали револю
ційну програму С. Бандери — боротися з будь-якими 
окупантами, котрі не визнають Української держави.

Полагодивши справи, члени КЕ на чолі з В. Тимчієм 
повертались у рідний край. Але на кордоні (весною
1940 р.) наткнулись (чи не попередив хто?) на заставу 
НКВД. Вистрілявши всі набої у бою, перед загрозою 
полону вони підірвали себе гранатою.

Так обірвалось життя патріота, талановитого і 
рішучого організатора ОУН, якого любила українська 
молодь. Пам'ятаю, вже восени 1940 р. (підчас більшо
вицької окупації) хлопці і дівчата вечорами таємно 
співали:

Як Лопатинський з-за границі 
У рідний край, у Львів, вертав,
Шуміли сосни у діброві 
І скоростріл тарахкотав.

І чи то лагідна, присмучена мелодія пісні, чи образ 
сосен, що шуміли у діброві, а може, таємничий 
скоростріл, але пісня западала нам, підліткам, у душу 
з першого заспіву. Так і живе донині, несучи далекий 
відгомін смутку. Потім я чув різні варіанти цієї пісні, 
але мелодія була незмінна — відбивала трагедію виз
вольної боротьби ОУН.
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Дарія ЦІСИК-РЕБЕТ (1913— 1994). Н ечасто можна 
почути про політичного в 'язня-ж інку, особливо у 
польськи й  п ер іо д  о к у п ац ії 
(1920—1939 рр.). Але це були 
яскраві постаті у національній 
боротьбі. Започаткувала цю 
категорію борців-підпільників 
Ольга Б асараб . Ця краси ва 
ж інка ввійш ла в українську 
історію своєю мужністю і вір
ністю ідеї.

У Стрийському повіті такою 
боркинею  була Дарія Цісик, 
дочка професора з Буковини.
Вона н а р о д и л ася  26 лю - 
того1913 р. у Кіцмані біля Чер
нівців, але юність її пройшла у 
Стрию. Тут вона вчилася, тут 
вступила у Пласт, тут розпочала 
свою політичну діяльність, бу- Ш Л Н
дучи спочатку членом Студент
ського товариства у Стрию, потім підпільно — членом Дарія 
УВО, а далі -  ОУН. Цісик-Ребет

З початку 1930-х рр. вона — референт Юнацтва 
ОУН і провідник жіночих груп у Стрийській окружній 
Екзекутиві ОУН, зв'язкова з Крайовою Екзекутивою 
у Львові. У 1933— 1934 рр. — член проводу Стрийської 
окружної ОУН, а з 1935 р. — член Крайової Екзеку
тиви на зах ідноукраїнських землях, зв 'я зк о ва  з 
центральним Проводом ОУН за кордоном.

Власне у цей період д іяльності Д арія Ц ісик 
потрапляє у поле зору стрийської поліції. Її двічі 
заарештовують, утримують у місцевій в'язниці, але 
сильна воля і дотри м ан н я суворо ї ко н сп ір ац ії 
допомогли їй уникнути суду чи Берези Картузької.

Особливо плідно вона працює з 1941 р. у верхніх 
ешелонах Проводу ОУН: праця у виховному і пропа- 
гандивному секторах ОУН під час німецької окупації, 
учасник III Н адзвичайного Великого Збору ОУН
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у 1943 р., член центрального Проводу з програмно- 
інструктажними і політико-роз'яснювальними завдан
нями. У 1944 р. — член підготовчої комісії Проводу 
ОУН для організації Української Головної Визвольної 
Ради (УГВР), член Президії та співавтор першого 
статуту УГВР — цього своєрідного підпільного парла
менту України.

Велику громадсько-політичну та партійну роботу 
вела Д. Цісик на еміграції. Багато працює у жіночих 
організаціях, веде журналістсько-публіцистичну 
роботу у часописах "Сучасна Україна", “Сучасність", 
"Український Самостійник", працює редактором 
видань "Збірник підпільних пісень" (1959), "Євген 
Коновалець і його доба" (1974), "35 років Об'єднання 
Українських Жінок у Німеччині" (1980), "Бюлетень 
Політичної Ради ОУН" (1980), веде поточну .журна
лістську роботу на теми націоналістичного руху та 
визвольної політики.

Дарія Цісик була дружиною Лева Ребета.
Петро МІРЧУК (1913—1999) — ще один славний 

виходець зі Стрийщини. Йому випала роль стати 
істориком українського революційно-визвольного 
руху, ОУН і УПА. З цією роботою д-р П. Мірчук з 
Добрівлян біля Стрия успішно справився.

Його праці:
1. "Українська Повстанська Армія 1942— 1952" (1959 р.);
2. "Нарис історії ОУН", т. І (1968 р.);
3. "За чистоту позиції Українського Визвольного Руху" 
(1955 р.);
4. "Микола Міхновський" (1960 р.);
5. "Євген Коновалець" (1959 р.);
6. "Степан Бандера" (1961 р.);
7. "Роман Шухевич" (1970 р.);
8. "Революційний Змаг заУССД", т. І —П (1981 і 1987 рр.);
9. "Коліївщина" (1973 р.);
10. "Українська Державність. 1917—1920" (1967 р.);
11. "Спомини про німецькі концтабори";
12. "Зустрічі й розмови в Ізраїлю".

Гордимося, що д-р Мірчук є нашим земляком, який 
вчився дуже успішно у Стрийській гімназії і тут
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починав свою політичну діяльність. Член Пласту ще з 
другого класу гімназії. Член першого осередку 
Ю нацтва ОУН, який зо р 
ганізував С. Охримович у 
1929 р. По матурі у 1932 р. — 
дійсний член ОУН на посту 
Повітового провідника ОУН, 
потім член О круж ного 
Проводу ОУН. За керівництва 
ОУН М. Т ураш а-'Т рабов- 
ського" та В. Тимчія-"Лопа- 
тинського" Петро Мірчук був 
членом Крайової Екзекутиви 
ОУН, на еміграції — член 
Проводу ОУН Степана Бан- 
дери. У вересн і 1941 р. 
ув'язнений гестапо у Львові і 
відправлений у концтабір 
Авшвіц.

Петро Мірчук — доктор 
права і ф ілософії, магістр 
бібліотечних наук. Ще сту
дентом у Львові видавав націоналістичний журнал Петро  

"Наш світогляд", опублікував кілька п’єс для юнацтва: Мірчук 
“Ми йдемо в бій", “М арко П роклятий" та ін. 
Співредактор часописів "Українська Трибуна", 
"Український Самостійник", “Гомін України".

У Стрийській тюрмі був декілька разів у 30-х рр.
XX ст., але до суду не доходило. Протримавши Петра 
у в'язниці місяць-два, слідчі змушені були звільняти 
його через відсутність доказів його вини.

Дмитро ВИННИЦЬКИЙ (1889-1941) -  заслу
жений директор народної школи. Він був не тільки 
відомим педагогом, а й кооператором, громадсько- 
політичним діячем та українським революціонером.
У 1920-х рр. член УВО, потім член УНДО, мав тісні 
зв'язки з ОУН. Працював директором Нежухівської 
школи, заснував у селі “Просвіту", мав велику
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бібліотеку, вів хроніку ВПУВ (Взаємна Поміч Україн
ських Вчителів) — профспілки вчителів, а також

Дмитро хроніку освітнього та економ і ч ного життя села. 
Винницький Бібліотеку та хроніку спалили вояки польського 
Ічшп/в™ війська з Корпусу Охорони Пограниччя, які відступали 

перед німцями у вересні 1939 р. У цей важкий час, 
коли й сам Д. Винницький перебував під загрозою 
смерті, він зумів сховати у своєму домі підпільника 
ОУ11 Корінця, якого шукали поляки.

Коли прийшли перші совіти, Д. Винницький вже 
був на пенсії, але більшовики не забули його 
громадсько-політичної діяльності, і тому перед втечею, 
28 червня 1941 р., енкаведисти заарештували його, 
посадили у Стрийську тюрму, де мордували його, як і 
інших в'язнів, а потім розстріляли у лісі біля Довгого 
(Пилі).

Іван КАЛИНЯК (1894— 1940) — видатний педагог, 
професор — народився на Поділлі, гімназію закінчив 
у Тернополі, був директором української гімназії у 
Золочеві, а потім у Стрию. Мав беззастережний  
авторитет серед стрийської громадськості. У роки 
змагу за Українську Державу, у вирішальний для 
ЗУНР час був сотником УГА. Після поразки повер-
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нувся у Галичину, у Стрий, був членом УВО, з 1929 р. — 
член ОУН. Був головою "Просвіти" Стрийщини.

У Стрийській тюрмі ОПИНИВСЯ В КІНЦІ 1940 р., КОЛИ У Оругпму

прийшли більшовики. Тут І обірвалося ЙОГО ЖИТТЯ. !т)У' посс'
' . . „ редині.Був засуджений на 8 років каторги. Дальша доля його 1віШ к а шИИК

не відома. Очевидно, розстріляний у 1941 р.
Зеновій ГОЙСАК (1910— 1945); (псевдо "Моро

зенко", “Підкова”) народився у Дашаві у селянській 
родині Йосафата і Анни Гойсак. Це була заможна і 
свідома українська сім'я. Вчився у Стрийській гімназії, 
яку закінчив матурою у 1929 р. Ще учнем старших 
класів був активним членом “Просвіти”, “Сокола", 
“Хліборобського вишколу молоді", "Сільського госпо
даря". 1929 р. вступив в ОУН. Проявляв добрі 
організаторські здібності зі створення сітки ОУН. Його 
призначають районовим, а потім повітовим провід
ником, куди входило 63 села.

Навчається у Львівському університеті на філології, 
але 1937 р. його заарештовують і відправляють у 
Березу Картузьку. Звільнився з табору з початком 
польсько-німецької війни і відразу пішов у підпілля.

2 липня 1941 р. у Дашаві зачитав Акт від ЗО червня 
про відновлення Української держави, за що був
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заарештований гестапо, але йому вдалось звільнитися. 
Працював учителем у Дашаві і підпільно — надрайо

новим провідником під псевдо 
"Підкова". Восени 1944 р. був 
заарештований енкаведистами, 
люто катований у Стрийській 
тюрмі, але нікого не видав, був 
засуджений 7 січня 1945 р. до 
смертної кари через повішання. 
Це сталося прилюдно 11 січня 
біля стіни теперішньої макаронної 
фабрики у Стрию.

У січні 1991 року на місці 
страти патріотами Стрийщини 
(організатор — Володимир Злупко) 
було закріплено меморіальну  
таблицю з іменами героїв. Ось 
текст таблиці: "Друже, схили свою 
голову! На цьому місці 11 січня* 
1945 року комуністичними катами 
були страчені через повішення 

Зеповій вірні сини України, провідники-борці ОУН —УПА: 
Гойсак Зеновій Гойсак — 1910 р.н., повітовий провідник ОУН 

Петро Стефанів — 1914 р.н.
Павло Бабій — 1905 р.н.
Павло Гадяк — 1923 р.н.
Василь Чапкайло— 1922 р.н.

Слава Україні!
Героям Слава!"
Альфред КОЗАК (1893— 1978) — старший брат 

відомого художника, письменника-гумориста, карика
туриста, ілюстратора гумористичних журналів "Зиз", 
“Комар", "Лис Микита" — Едварда Козака (Еко). 
Народився А. Козак 22 березня 1893 р. у с. Стопчатові 
Коломийського повіту. Коли йому було три роки, 
батьки повернулися до рідного села Гірного Стрий
ського повіту. Вчився у Стрию, однак гімназію  
закінчив у Львові. У Першу світову війну був стар-

*Вирок було винесено 7 січня 1945 р.г а виконано 11 січня, 
тому дехто вважає, що страта відбулася 7 січня.
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шиною австрійської армії, а під час визвольних зма
гань — у рядах УГА як командир протиартиле- 
рійського дивізіону. Був у "чоти
рикутнику смерті", в'язнем у поль
ському таборі Тухолі.

До Другої світової війни жив 
у Стрию, де брав активну участь 
у кооперативном у русі: був 
люстратором (представником)
Повітового сою зу кооператив, 
заступником директора "Масло- 
союзу", інспектором страхового 
товариства "Карпатія" у Львові. З
1933 р. до початку Другої світової 
війни видавав відому газету  
"Стрийська Думка", що була 
справжнім літописом Стрийщини.
Був головою Повітового "Сокола”,
Українського спортового союзу, 
засновником і головою Союзу  
українських купців, головою Повітового сою зу  
кооператив. У своїй громадсько-політичній діяльності 
був пов'язаний з ОУН.

У червні 1939 р. його заарештували і посадили у 
Стрийську тюрму. Слідство тривало до вересня. Коли 
вибухнула німецько-польська війна, разом з іншими 
в'язнями визволився з тюрми. З приходом більшовиків 
подався на "захід" і тим врятував себе і брата Едуарда 
від енкаведистських репресій і смерті.

На еміграції (Детройт) разом з братом видавали і 
фінансували журнал "Лис Микита".

Помер 3 січня 1978 р.
Марія ВЕСОЛОВСЬКА (1884— 1951) — відома на 

Стрийщині діячка жіночого руху, голова "Товариства 
українських жінок", а потім — "Союзу українок". 
Але вона відома як голова Комітету харчування УСС 
у Стрию.

Коли у Стрию 1914 р. почав формуватися Легіон 
Українських Січових Стрільців, то австрійська влада, 
підбурювана високими польськими чинами у Відні, 
не взяла їх на державне утримання, тому що УСС

Альфред
Козак
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не хотіли присягати на вірність Австро-Угорщині. Три 
дні потрібно було харчувати 2500 добровольців, які 

були записані до Легіону.
Для цього було обрано Комітет 

(від ‘'Просвіти", “Союзу руських 
женщин" — така була перша назва 
"Союзу українок"). Головою комі
тету стала Марія Охримович-Весо- 
ловська, членами комітету — Гара- 
симова, Бобикевич, Селезінка, 
Петрушевич, Ревакович, Устия- 
нович, Мойсак, Колодницька та 
Шиян.

Комітет успішно виконав своє 
завдання.

Марія Весоловська двічі була 
головою "Союзу українок": у 1926 —
1934 рр. та з 1936 (?) по 1938 рр. (поль
ська влада того року заборонила 
"СУ").

У грудні 1940 р. М. Весоловську 
Марія  заарештував НКВД і кинув у Стрийську тюрму. Про
Весоловська  її перебування у тюрмі залишила свої спогади Євгенія 

Цісик, яка перебувала там же та якій вдалося вижити. 
Зокрема, у публікації в книзі "Стрийщина", т. 2, 
с. 44 — 46, вона згадує:

“Ж ахом пройняла мене вістка про її арешт 
органами НКВД 24 грудня 1940 р. Два місяці пізніше, 
коли впхнули і мене до камери в стрийській в'язниці, 
я не пізнала зразу колишньої голови “Союзу українок" 
у Стрию. Блідість обличчя, сивина волосся змінили її 
вигляд. Але її голос, все немов притишений, хрипкий 
і великі чорні очі та достойність постаті залишилися 
незмінені і по цьому я її пізнала, коли вона підійшла 
до мене... Це була т. зв. політична камера. Крім Марії 
Весоловської, застала я там Анну Сікач, Марію Явор- 
ську, Ванду Бордун і Катерину Барабаш з Конюхова.

Марія Весоловська часто оповідала про своє дитин
ство. Народилася у Грабівцях біля Богородчан 1884 ро
ку в сім’ї о. Івана Охримовича, була його улюбленою 
єдиною донею, красунею. Крім неї, було ще троє
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братів... середульший був заарештований ще восени 
1939 р. і вивезений у Сибір, де і помер... Освіту Марія 
одержала як звичайно дівчата в тому часі — 7 народ
них кляс.

Розказувала мені, як на допитах при запитанні — 
освіта? при її відповіді "нижча" — слідчий ніяк не 
хотів погодитись і наполягав на "середній", мовляв — 
це не можливо, щоб закінчила тільки сім класів...

Жалілася мені, що під час ревізій у неї забрали 
два великі альбоми поезії в рукописах... спомини про 
усусусів, велику бібліотеку вивезли до Москви.

Так пробули ми майже місяць...
Потім я довідалася від інших в'язнів, що засуджено 

її на п'ять літ ув'язнення у далеких таборах Сибіру і 
27 червня 1941 року вивезено її зі Стрийської тюрми".

Тоді Марії Весоловській було 57 років. Повернулася 
аж через десять. Ж ила у Дрогобичі. Похована у 
Стрию.

Олекса ГІРНИК (1912—1978). Почнемо з фіналу 
життя цієї незвичайної людини, доля якої також була 
пов'язана зі Стрийською тюрмою.

"Над Каневом лютувала хуртовина. Звечора 
жевріючий небокрай облягли попелясті хмаровища, 
з-за Дніпра студено налетів північний вітер-москаль, 
погнавши пелехаті підхмарки, і сипонув колючий 
сніговій" - це початок документальної повісті Михайла 
Іщенка "На знак протесту спалився" (часопис "Дзвін", 
№1, 2004 р.). Що ж сталося цього січневого дня?

"Вулицями міста по заметах до Тарасової гори 
мчали авта міліції, держбезпеки, цивільних властей, 
немов на пожежу.

Тривога! На могилі Шевченка стряслася подія 
неймовірна: чоловік спалив себе. Самоспалення з 
політичних мотивів! Акція-протест проти колоні
ального режиму в Україні і на відзнаку 60-х роковин 
проголошення незалежності УНР".

Згадує подію колишній заступник начальника 
Канівського РВВС Олександр Гнучий:

"Ранок 22 січня 1978 року видався чудовим: після 
сніжної ночі мороз спав, сонце світило, дерева в інею. 
Ми з дружиною Вірою вирішили провести день на
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Чернечій горі. В той час я виконував обов'язки 
начальника райвідділу міліції. Скоро після десятої 

ранку зателефонував черговий 
міліціонер і повідомив, що біля 
могили Тараса Шевченка відбулося 
самоспалення. Я негайно виїхав на 
Т арасову гору. М ене зустрів  
постовий міліціонер, який в нічний 
час чергував у музеї, і провів до 
місця, де спалився чоловік. Я 
звернув увагу: на відстані 10— 12 м 
ліворуч від оглядового майданчика, 
на алеї, стояла чорна дерматинова 
господарська сумка, поряд з нею 
дві порожні пластмасові каністри і 
запальничка зеленого кольору. В 
сумці був квиток до Києво-Пе- 
черської лаври. Трохи якихось 
харчів.

Ще кроків за десять на снігу 
Олекса лежав на спині обгорілий чоловік, руки і ноги зведені. 
Гірник Посередині між сумкою і згорілим кинуго заточений

гостро пасічницький ніж. Незадовго до мого приїзду 
пройшов лижник: на свіжому снігу було видно лижню, 
що повертала до спаленого чоловіка, а далі пролягла 
до лісу.

Вийшовши на оглядовий майданчик, я помітив, що 
по косогору розкидано велику кількість листівок, ледь 
припорошених снігом...

Коли підняли перші листівки, то прочитали, що 
спалив себе Олекса Гірник з Калуша. Листівок було 
близько тисячі, написані від руки одним почерком. 
Можна було зрозуміти, що О. Гірник готувався до 
своєї акції довго і ретельно.

Зібрані листівки були 5-ти чи 6-ти різних текстів, 
в яких автор, цитуючи поезії Т. Шевченка, Лесі 
Українки, протестував проти русифікації України, її 
колоніального становища в Радянському Союзі. З 
великим душевним хвилюванням я читав ці рядки і 
задумувався над геройським вчинком того чоловіка..."



А ось думки співробітника Ш евченківського 
національного заповідника Тамари Базилевич:

"В моїй пам'яті назавжди залишиться той страшний 
зимовий день 22 січня 1978 року. Була субота — 
вихідний день, але у працівників фондів Музею на 
початку нового року завжди багато роботи. Отож ми 
нехтували вихіднім і прийшли на роботу...

Ми розійшлися по кабінетах, і кожен взявся за 
свою роботу. Десь через годину-півтори по Музею 
рознеслася жахлива чутка: біля могили Шевченка 
спалився чоловік!

Не пригадую, хто забігав до кабінетів і в наказовій 
формі кликав зійти до читального залу бібліотеки... 
Зібралися до бібліотеки працівники Музею, і зайшло 
кілька молодцюватих чоловіків, які відрекоменду
валися співробітниками комітету держбезпеки. Вони 
офіційно нас повідомили про факт самоспалення. 
Повчальним, менторським тоном кілька годин нас 
напоумлювали, помпували, строго-настрого нака
зували нікому ніде про те не говорити, бо то є 
таємниця особливого штибу і з Чернечої Гори вона 
не повинна просочитися на люди... Тому навіть дехто 
з музейників довідався про самоспалення на Тарасовій 
Горі тільки після публікацій у пресі 1992 р.".

Це фінал життя Олекси Гірника. А старт...
Сонячного весняного дня — 27 березня 1912 р., 

коли над Богородчанами линули з теплих країв журав
лині ключі, в родині хліборобів Миколи Гірника та 
Катерини Біличак знайшовся первісток. Хлопчика 
назвали Олексою, оскільки народився перед днем 
"теплого Олекси", а може, на честь Олекси Довбуша?

Потім була школа, гімназія. Спочатку у Тернополі, 
з якої мусів тікати, бо офензива виявила, що Олекса 
брав участь в антипольських акціях.

Продовжував навчатися у Станіславівській гімназії. 
Середнього зросту, кремезної статури, натренований 
фізично гірськими мандрівками. З наплечником та 
топірцем у руках сходив усі Карпати. Став членом 
юнацької ОУН, потім членом ОУН. Захоплювався 
історією України...

А до чого тут Стрий?
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Стрия. Це був 1939 рік. Мав намір налагодити давні 
зв'язки з вірними друзями з підпілля ОУН. Пола
годивши справи, в гарному настрою повертався 
додому. Та пригода, яка говорила про його принци
повість і сміливість, перевернула його життя.

...Погожого осіннього дня, коли небо розпрозо- 
рилося синьо-синьо і від першого приморозку сипався 
додолу пожовклий лист садів, Олекса вирядився до



Він став свідком, як брутально поводилися енка- 
ведисти з поляками, яких вивозили в Сибір (пере
важно жінок і дітей). Олекса Гірник кинувся до 
карателів, забувши про обережність:

— Що ви робите?! Такого лиходійства у нас зроду- 
віку ніхто не коїв. Зупиніться, душогуби!

— Кой... хахол прив'язался! — заверещав чекіст. — 
Защитник ляхов нашелся! Туда ево, ребята, — вместе 
с ними...

Олексу огріли прикладом по спині, схопили за чуба, 
за руки і поволокли до вагона. Та, будучи міцним і 
натренованим, він вирвався з лапищ енкаведистів і 
втік. Але через годину вони вислідили його —він хо
вався на цвинтарі. Його схопили і привели до тюрми. 
У дверях він збив з ніг конвоїра і кинувся на вулицю, 
та його наздогнали і навалилися цілою зграєю.

Ось запис з протоколу:
"Задержанньїй Гирник А. Н., находясь под охраной 

управления НКВД, совершил попьітку к побегу, но 
бьіл задержан (...) При водворении его в тюрьму 
оказьівал яростное сопротивление, кричал на улице 
(...), наносил оскорбления бойцам и командирам, 
плевал в глаза капитану Парьіжеву, лейтенанту 
госбезопасности тов. Черепииу, командиру отделения 
тов. Брусникину, ударил ногой в живот лейтенанта 
тов. Бясова и командира отделения тов. Брусникина. 
При зтом произнес какую-то клятву на польском 
язьіке..."

Чисті москалі не зовсім зрозуміли слова Декалогу 
українського націоналіста, які виголошував Олекса. 
Кілька тижнів його люто катували, щоб добитися 
інформації, на кого він виходив у Стрию. Нічого не 
сказав, хоч не приховував свого ставлення до москов
ських окупантів. Поки не покидала його свідомість, 
він добивав катів лозунгом "Хай живе самостійна 
Україна!" Коли після відливання водою він знову 
приходив до тями, то вороги знову чули зловіщі для 
них слова: "Хай живе самостійна Україна!" Це був 
ніби якийсь оберіг, що не давав йому зрадити друзів.

У кінці листопада 1939 р. комуністичні інквізитори 
записали йому обвинувачення:



"...Ми нашли: Гирньїк А. Н., ур. с. Богородчаньї 
Станиславского района; из крестьян, является 
руководителем украинских националистов. 11 ноября 
1939 года приехал в г. Стрий для контрреволюционной 
деятельности, то єсть для руководства восстанием 
украинских националистов. Активно проводил контр
револю ційн ую  украинскую националистическую 
политику в г. Стрьій. При допросе обвиняемьій Гир- 
ньік А. Н. категорически отказался давать следствию 
показання и при зтом повторял: "Вн, сволочи, пришли 
на нашу землю да еще требуете показаний? Нет, я 
говорить с вами не хочу. Можете судить и расстре- 
ливать. Хай живе самостийна Украйна!"

Потім була житомирська тюрма і вирок...
О. Гірник: "М ені трощ или зуби, забивали 

памороки, відливали і процедуру ту починали заново... 
Та ні в стрийській катівні, ні в житомирській — я 
нікого не видав і ні в чому не зізнався".

А героїчний фінал вже знаємо: на знак протесту — 
спалився...



У РОКИ ОКУПАЦІЇ 
(19 3 0 -т і-1940-ві рр.)

Д о  П ерш ої св ітової війни  
Стрийська тюрма мала статус звичайної кримінальної 
(побутової) в'язниці. Тут не розглядалися справи 
політичні і не утримувались політичні в'язні. Суди — 
окружний і повітовий — направляли до стрийської 
тюрми злодіїв, шахраїв, порушників громадського 
порядку, грабіжників, хуліганів (у тому числі і за побої 
в сім'ї), злісних неплатників податків, порушників 
інших державних законів тощо.

Перші політичні в'язні з'явилися у Стрийській 
тюрмі з початком війни між Австро-Угорщиною і 
Росією у 1914 році. Масово стали заарештовувати 
прихильників Російської імперії, т. зв. москвофілів. 
Москвофіли на теренах Галичини з'явилися з 1836 р., 
коли бацилу московщини сюди приніс між українців 
відомий Погодін.

Як справжня пошесть, москвофільство стало досить 
швидко поширюватись Галицьким краєм, діяльність 
москвофілів набирала за підтримки Росії чимраз 
більшої агресивності. Українці-народовці почали 
здавати свої позиції. Досить сказати, що львівські 
москвофіли захопили навіть Народний дім, а "Про
світа" вимушена була довший час винаймати для себе 
приміщення (пл. Ринок, 10). На противагу читальням 
"Просвіти" вони організували читальні ім. Кач- 
ковського, які постачалися російськими книгами, 
журналами та газетами і які мали дотацію від Росії.



Тоді була така ж ситуація з російською книгою і 
пресою, як і сьогодні. Як тоді українська книга не 
мала підтримки (бо чужа держава!), так і нині не має 
(хоч "своя" держава!). Як важливо захищати свою 
книгу, своїх людей у чужій державі добре розуміла і 
біла Росія, і червона, і триколірна (нинішня). Тільки 
наші манкурти і хруні цього не розуміють — як колись, 
так і тепер.

Австрійська влада раптом стала розглядати москво
філів як зрадників, як шпіонів Росії, отже — за ґрати 
їх! Всі провідні російські симпатики стали в'язнями 
тюрем. Стрийські москвофіли — стрийської. Але 
незабаром Австрія збудувала концтабір Талергоф, куди 
звезла всіх "політичних" і де багато з них загинули. 
Після війни вони знову стали "каламутити воду", 
утворивши КПЗУ (Комуністичну партію Західної 
України). З ними нарешті розправився сам Сталін — 
"за вірну службу" майже всіх розстріляли, бо зрад
ників народу ніхто не любить і не шанує.

Отакими були перші політичні в'язні. А на катівню 
Стрийська тюрма почала перетворюватися з приходом 
до влади у Галичині поляків.

Першим звідав це беззаконня о. Остап Нижан- 
ківський.

Свої останні життєві кроки він зробив, заареш
тований польським військом без суду і слідства, 
вулицею Трибунальською мимо Стрийської тюрми. 
Нові окупанти так спішили розправитись з загально
відомим громадсько-політичним діячем, що навіть не 
заводили його до в'язниці, а тільки призупинились, 
роздумуючи що робити, і далі рушили, щоб розстрі
ляти без свідків під залізничним насипом (де відгалу
жується вітка на Ходорів).

Так віддячили стрийські поляки повітовому голові 
за часів ЗУНРу о. Остапу Нижанківському за його 
гуманність.

Річ у тому, що поляки Стрия за української влади 
у 1919 р. готували повстання, щоб полегшити наступ 
польської армії. Підпілля виявили і арештували. Серед 
керівників змови був фабрикант Ян Верштайн, на 
фабриці якого знайшли склад зброї і амуніції. Але
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українська влада, яку представляв о. Нижанківський 
як повітовий голова, поводилась з арештованими 
змовниками ліберально, гуманно, 
їх не мучили, не розстрілювали, 
а просто ізолювали. Покидаючи 
19 травня Стрий, українські 
війська залишили живими всіх 
заарештованих. Коли місто зай
няли польські війська (Познан
ська дивізія), Ян Верштайн намо
вив польське командування за
арештувати о. Нижанківського як 
найавторитетнішого на Стрий- 
щині українця, і 22 травня 1919 р. йо
го розстріляли.

З 1920 р. Стрийська тюрма 
поступово перетворюється у ка
тівню. Однією з перших жертв 
катувань у тюрмі став Степан 
Охримович — син о. Богдана 
Охримовича із Завадова. Після 
тортур його відпустили, але незабаром він помер.

Особливо переповнена була тюрма у 1934— 1935 та 
1937—1939 рр. Перша хвиля арештів відбувалася як 
наслідок за напади на пошту у Городку і Трускавці 
(1932 р.), через відому справу Біласа і Данилишина, а 
потім справу С. Бандери за атентат на міністра 
внутрішніх справ Б. П'єрацького (1934 р.). Це був час 
дуже активної діяльності ОУН (перші п'ять років). Її 
авторитет так зріс, що навіть підлітки намагались бути 
її членами, допомагали виконувати акції ОУН. 
Характерний випадок, коли на Стрийщині засудили 
підлітків: Марківа В., Росолянко В., Мішака І., Юни- 
ка М., Дидина Г., Гаврильціва В. Це був 1935 рік. 
Засудили на два роки, а коли досягнуть повноліття — 
на смерть через повішання.

Особливий спалах шовінізму був у 1937 р., коли 
Стрийську тюрму експлуатували на всю потугу. 
В'язниця могла вмістити від 215 до 316 осіб. Більшість 
місяців 1937 р. у ній перебувало понад 300 осіб (див. 
табл.; ЦДІАу м. Львові, ф. 205, оп. І, спр. 1738, с. 1 — 108).

*

Остап
Нижан
ківський
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1937 рік

1 11 111 IV V VI УП УШ IX X XI хп

215 316 309 300 339 347 343 347 340 330 314 312 324 342

У 1938 р. було заарештовано 17 стриян, а саме: 
Кавка Дмитро, Дружинець Катерина, Надольський 
Матвій, Віт Іван, Яворський Владислав, Новицький 
Олександр, Бадлук Петро, Лавриш Михайло, Хар 
Олекса, Дурда Степап, Гаврилишин Василь, Ленич 
Меланія, Хомин Іван, Федорів Іван, Загородній Мак
сим, Карпин Павло, Каратницький Євстахій. А Миро
слава Грицая (1914 р. н.) було засуджено на 8 років 
тюрми.

Друга хвиля арештів (1938 р.) пов’язана зі смертю 
Є. Коновальця, провідника ОУН. Це булат, зв. справа 
"паламарів''. Вона полягала у тому, що після загибелі 
Є. Коновальця в одну з ночей на сполох ударили 
дзвони в усіх церквах Галичини — як жалоба за 
покійним провідником (був убитий міною москов
ського агента у Роттердамі). Польську владу ця акція 
стривожила: вона зрозуміла, що ОУН у Польщі діє 
дуже потужно, а це є загрозою для польської держави.

Третя хвиля арештів (і на Стрийщині в тому числі) 
була пов'язана з проголошенням Карпатської України 
(березень 1939 р.), куди галицька молодь спішила на 
допомогу Карпатській Січі. Польща вбачала у цьому 
загрозу для себе, хоч Карпатська Україна утворилася 
на теренах Чехословаччини, а не Польщі. Але вона 
розуміла логіку подій: сьогодні утворилася Карпатська 
Україна, завтра відновиться ЗУНР — а це вже на 
території Польщі.

Тому польська офензива засилає на територію КУ 
своїх агентів, які провокували підпали, убивства, 
грабунки, щоб казати, що влада КУ не може навести 
ладу. Але головне завдання провокаторів — виявити 
добровольців з Галичини. Отже, Польща була проти 
будь-якої Української держави. Власне після акції у 
Стрию "Волю Карпатській Україні!'' Стрийська тюрма 
вщ ерть поповнилася українськими патріотами.
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Стрийщина була прикордонним повітом, що прилягав 
до кордону з КУ. Польща спішила розправитись зі 
своїми недругами (а такими були в першу чергу 
українські націоналісти, згуртовані в ОУН), забуваючи, 
що над нею самою вже завис дамоклів меч, який і 
впав 1 вересня 1939 р.

Ось як розповідає про вересень 1939 р. відомий 
на Стрийщині і в діаспорі громадсько-політичний діяч 
Мирон Барабаш, тодішній студент агрономічного 
ліцею у Черниці (про М. Барабаша та його рід можна 
детальніше дізнатися із книги М. Мандрика "Родина 
Барабашів зі Стрийщини". Стрий, 2001):

"По закінченні другого року навчання я знову 
пішов у час вакацій на практику до Янчина і там застав 
мене вибух війни 1 вересня 1939 р. Четвертого вересня 
мене там арештувала польська поліція. Зробили обшук 
кімнати і моїх речей. Нічого не знайшли, бо я мав 
досвід конспірації ще з дому. На прощання на дорогу 
пані Люба Луцька поблагословила мене і дала мені в 
руки 20 польських злотих та сказала: "Це тобі може 
придатися..."

Того вечора поліція завезла мене до Перемишлян, 
пересидів я там через день у поліційній камері, а другої 
ночі перевезли мене до Львова. У Львові знову перебув 
я один день у поліційній в'язниці, а третьої ночі 
завезли мене до Стрия. У Стрию вручили мені вирок 
до Берези Картузької, але тому, що транспортація була 
збомблена німцями, я залишився у Стрийській 
в'язниці.

Там було зібрано вже понад 700 в 'язнів, де 
звичайний контингент в'язнів мав бути не більше 
двісті. У тій тісноті ми сиділи, не маючи ніяких відо
мостей, тільки чули час від часу далекі бомбові вибухи.

З 12 на 13 вересня ми зауважили через вікна 
камери, що із поліційної станиці виїздило декілька 
наладованих матеріалами авт.

Тої ночі ми чули особливий рух на вулицях міста — 
авт, фір і рев худоби. Виглядало, що це якась більша 
евакуація. Вранці 13 вересня постукав у двері посмітюх 
(прибиральник. — М. М.) і сказав, що у в'язниці 
залишилось тільки чотири ключники. Одержавши таку 
вістку, в'язні постановили виламатись з камери силою.



Впала команда, щоб всі почали виломлювати двері. 
Взялися з великим ентузіазмом за справу. Посмітюх 
виважив ломом гаки від дверей, і ми виломились з 
камери першими.

У нашій камері були й давні в'язні, які знали план 
в'язниці і де що знаходиться. Вони пішли до вартової 
кімнати, дістали ключі і повідмикали всі двері. Ми 
вийшли на вулицю, а там вже чекали члени родин 
багатьох в'язнів та знайомі. Тоді хтось приніс звістку, 
що зі Слобідки вертається польська поліція (це з 
Долинщини тікали війська. — М. М).

Всі кинулися врозтіч, а головне, у протилежному 
напрямку — на Добрівляни. Для мене також було 
вигідно бігти у тому напрямку, бо колись, у сьомій 
гімназіальній, я мешкав у Серветників. По дорозі я 
зустрів інженера Михайла Кравціва і Альфреда 
Козака. Переповів я їм свої останні переходи, а 
Кравців сказав, щоб я ішов з ними до їхнього дому, 
бо задумується створення української міліції (для 
оборони від польського війська, що бродило по повіті, 
відступаючи в Карпати. — М. М)..."

А далі було так. У місті чинити злочини військо не 
наважувалось, зате у селах вдавались до звірств (у Не- 
жухові, Завадові, Дулібах, Лугах, Семигинові, Коню
хові, Гірному).

Далі М. Барабаш розповідає:
"...У такій ситуації я рішився піти додому у 

Конюхів, до родичів, бо там нічого не знали, де я і що 
зі мною діється. До Конюхова можна було йти або 
біля залізничного шляху, де можна було наткнутись 
на якусь військову патрулю, або понад ріку Стрий, де 
лугами виглядало безпечніше.

Я вирушив Дрогобицькою вулицею і звернув у 
напрямі до ріки біля площі військових вправ. Я 
зауважив, що у Дулібах горить кілька хат, а на площі 
ходить польський патруль. Патрульні побачили мене 
і зажадали документів. Я показав їм легітимацію з 
Ч ерницького ліцею . С тарш ий прочитав, що з 
українського ліцею, передав мене двом воякам і сказав 
їм, щоб завели мене під грушку і справилися зі мною. 
До тої грушки провадило мене їх двоє. Розмови між
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нами не було ніякої. Мене повернули лицем до дерева, 
і я вважав, що мені вже кінець. В тому моменті через 
рампу переїздив на ровері стар
шина польського війська, запитав 
вояків, хто я такий, і зарадив, щоб 
мене відпровадили до гарнізону. Це 
була віддаль на 15 хвилин ходу. Тоді 
я нав'язав розмову з тими, які мене 
експортували. Говорив з ними 
польською мовою і допитувався, 
чому мене хочуть застрелити тоді, 
коли є війна і, може, нам при- 
йдеться проти спільного ворога 
воювати.

По дорозі до нас прилучився ще 
третій вояк і прислухався до нашої 
розмови, тоді порадив: "Нєх да на 
вудке і нєх собє ідзе". У тім моменті 
пригадалось мені, що пані Луцька 
дала мені 20 злотих. Я їх витягнув 
і передав воякам, а в додаток вони 
ще зняли мій годинник з руки. Так ми всі дійшли до 
Дрогобицької вулиці і зустріли там поліційну патрулю. 
На запит патрулі, хто я такий, вони відповіли, що 
забрали від мене фіру "на фаршпан", а я вертаюся 
назад додому. Вони мене відпустили, і я подався прямо 
до Кравцівих (...)

...на третій день вже прийшли німці. Того дня я 
ще відвідав знайомих у Стрию, а відтак подався до 
Конюхова. Вдома знали вже про мій арешт, бо хтось 
із знайомих бачив, як мене ескортувала польська полі
ція до тюрми. Однак про всі мої переживання 
довідались аж з моєї розповіді.

Тепер я довідався, що як польська армія відступала 
зі Стрия перед приходом німців, то дулібські та 
грабовецькі хлопці зайшли до казарм і позабирали 
всю зброю. Коли ж несподівано польська армія ще 
раз повернулася, бо німці змінили свій напрям 
наступу, то поляки побачили, що вся зброя забрана. 
Вони почали мститися українцям і підпалювали їх хати. 
Цей вогонь я побачив тоді, як мене зловив польський

Мирон 
Барабаш, 
вояк легіону 
"Роляпд 
1941 р.



патруль. Таких, як я, тоді заводили до касарень і 
багатьох з них помордували, декого дуже жорстоко. 
Між ними знайшли порубаного на куски у Вільшині 
Зенка Охримовича, наймолодшого брата Степана 
Охримовича з Завадова.

Другий знаний мені випадок мученицької смерті 
Левка Лисейка, якого зловили біля Дуліб. Його 
прив'язали до воза і волокли аж у Карпати. В такій 
"дорозі'' він закінчив своє життя. По кількох днях 
родичі привезли тіло помордованого сина до Коню- 
хова, і ми його належно похоронили...''

Щодо в'язнів Стрийської тюрми, то поляки не 
дійшли до такого масового мародерства, як пізніше 
більшовики. Понад 700 в'язнів польська поліція не 
знищила, а, втікаючи, залишила їх живими. Не мала 
такого досвіду, практики. Навіть в'язні Берези Кар- 
тузької врятувалися з початком війни. Але й у Стрию 
були окремі наглядачі, схильні до садизму. Один із 
них — Гронський, який навіть після розгрому Польщі 
не міг обходитись без своєї "професії". Під час 
німецької окупації він став наглядачем над україн
цями, які перебували у концтаборі Авшвіц. Він був 
учасником жорстокого вбивства братів Степана 
Бандери — Василя і Володимира. Це він зробив "по 
знайомству", при цьому признався, що був у Стрий- 
ській тюрмі "ключником".

Ось далеко неповний список тих, які загинули від 
рук поляків.

Закатовані у Стрию польськими шовіністами 
у 1939 році

№
п/п Прізвище, ім'я Роки життя Місце

проживання

1 Баб’як Василь, син Андрія 1902-1939 с. Дуліби
2 Баб’як Василь, 

син Григорія
1915-1939 с. Дуліби

3 Баб’як Григорій 1905-1939 с. Дуліби
4 Дунець Михайло 1911-1939 с. Дуліби
5 Дунець Степан 1908-1939 с. Дуліби
6 Живка Василь 1916-1939 с. Дуліби
7 Петрусевич Василь 1915-1939 с. Дуліби



8 Пилипів Микола 1913-1939 с. Дуліби
9 Саварин Володимир 1920-1939 с. Дуліби
10 Столяр Володимир 1914-1939 с. Дуліби
11 Ткач Михайло 1912-1939 с. Дуліби
12 Опришко Іван 1887-1939 с. Дуліби
13 Охримович Зеновій 1917-1939 с. Завадів
14 Петаш Дмитро 1914-1939 с. Луги
15 Подільник Олекса 1911-1939 с. Луги
16 Хар Гнат 1912-1939 с. Луги
17 Шепарович Василь 1918-1939 с. Луги
18 Климух Дмитро 7-1939 с. Нежухів
19 Михайлечко Петро 7-1939 с. Нежухів
20 Тунський Іван 7-1939 с. Нежухів
21 Василенко 7-1939 с. Нежухів
22 Якимець Иосиф 1919-1939 с. Семигинів

Це тільки ті, хто загинули в межах Стрия. Але не 
можна забувати тих, які замордовані чи розстріляні 
десь далі, на окраїнах повіту.

Ось спогад Ірини Винницької-Пеленської, вміще
ний в книзі "Стрийщина" (т.1, с. 403), про події у 
Кожухові: "У перших днях вересня 1939 року у Не- 
жухові з'явилися вози і авта, повні війська. В одну 
мить село було підпалене з чотирьох сторін. З хат 
виволікали чоловіків-калік і хворих (здорові повтікали), 
покололи багнетами і живими вкинули до придо
рожнього рову. Ніхто не мав права до них набли
зитися. Ярко горіла посередині села читальня " Про
світи", у якій наша родина разом з мешканцями 
Нежухова проводила просвітню працю.

Заки підпалили будинок, веліли винести всі книжки 
і папери, полили нафтою й запалили окремо...

Тривав цей жах три дні. Три дні вибухали пожежі, 
били людей, нищили все, що під руки попадало, і 
шукали Корінця, члена ОУН, схованого... в нашому 
домі...

У тому самому часі такі ж бандити нищили сусіднє 
село Завадів... Велике приходство, оселю старих 
священичих родів, Нижанківських і Охримовичів, 
спалили дотла".

Ось відомості з Верхнього Синєвідська (Верхнє 
Синьовидне):



15 вересня 1939 р. у селі появився підрозділ 
польського війська на чолі з поручником Вронським. 
Карателі спалили читальню ''Просвіти", дяківку та 
кооперативні магазини. Було схоплено на вулиці 
зовсім невинних людей і розстріляно біля школи:

Головка Юрко, син Миколи, 1888 р. н., заги
нув 15.09.

Довбняк Адам, син Дмитра, 1907 р. н., загинув 17.09.
Заревич Федір, син Якова, 1917 р. н., загинув 17.09.
Заревич Осип, син Михайла, 1913 р. н., загинув 

мученицькою смертю на хуторі Дубина: на його тілі 
вирізали тризуб, викололи очі, а потім розстріляли.

Коростівський Олекса, 1920 р. нм розстріляний біля 
школи.

Стек Параскевія, дочка Василя, 1883 р.н., розстрі
ляна на вулиці.

Всі жертви терору поховані у братській могилі.
Наведені вище приклади — свідчення "мордер- 

ства", як кажуть поляки, свідчення аморального 
злочину.

Слід зауважити, що поліція у Стрию була більш 
гуманною, ніж військо. Браве вояцтво, замість боро
нити "матку-ойчизну", накидалося на мирних укра
їнців. Ганебне геройство і ще ганебніша слава!

Але на справжню катівню Стрийську тюрму 
перетворили більшовики —"перші визволителі". 
Машина катувань запрацювала вже з пізньої осені 
1939 р. і "праця" її наростала з кожним місяцем. 
Епогею свого досягла у 20-х числах червня 1941 р. 
Сотні замордованих — результат "комуністичного 
виховання" народу.

Можна ще якось зрозуміти — розстріл против
ників. Але навіщо таке люте катування?! Невже в 
НКВД працювали тільки садисти? Окремі ще живуть 
і нині, отримуючи високі пенсії за своє ремесло, — 
вбивці безборонних!

А сьогоднішні комуністи в Україні щось “болтают", 
що при владі рухівці-бандерівці, тому, мовляв, нема 
порядку. Е ні, хлопці-"товаріщі". Не помінялась ваша 
комуністична влада. Якби при владі були бандерівці, 
то кати українського народу не отримали б високих



пенсій і їхні діти і внуки мали б мораторій на владу. 
Бо у народі кажуть: яблуко від яблуні недалеко падає.

...А все почалося із "золотого вересня" 1939 р., коли 
Західну Україну окупувала московська більшовицька 
імперія. Не допомогли і сердечні зустрічі "визво
лителів", і надії на справедливість нової влади. Роль 
тут грало не стільки соціальне питання, класове (як 
говорили більшовики), а національне. Все вирішувала 
давня (може, ще від часів Боголюбського, який 
пограбував і зруйнував Київ у середині XII століття) 
ненависть московитів до всього українського. Тому з 
перших днів жертвами стають оунівці, просвітяни, 
свідома інтелігенція, студентська і учнівська молодь, 
навіть діти.

До кінця 1939 р. було знищено і заборонено всі 
національно-патріотичні партії і громадські організації 
(УНДО, "Просвіта", "Союз українок", Братство княгині 
Ольги, Пласт, українські гімназії, кооперативи, Мас- 
лосоюз, НТШ і ряд інших установ).

Майно їхнє передали переважно військовим, або 
т. зв. радянським органам. Знищено було всі книги у 
колишніх читальнях. Але чи варто було спалювати 
твори українських класиків, яких формально визна
вала радянська влада і які знаходилися у просвітян
ських бібліотеках?

Очевидно, "визволителі" робили це з двох причин: 
серед тих книг були ті, яких не сприймала більшо
вицька ідеологія; по-друге, не могла комуно-мос- 
ковська влада дивитися на овальний штамп на книгах 
"Просвіти" — треба було якнайшвидше викоріняти 
пам'ять про організацію, яка займалася національним 
вихованням. А штамп міг воскрешати спогади про 
"Просвіту". Тому краще — знищити, щоб і сліду не 
залишалось.

Така доля спіткала і Стрий. "Просвіту" знищили, 
Народний дім передали Червоній армії, щоб з її сцени 
тепер звучали "Москва майская", "Катюша" та "Інтер
націонал".

Велику увагу приділяла нова окупаційна влада 
модернізації тюрми. Почались арешти патріотів, 
громадсько-політичних діячів, передової інтелігенції
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міста і сіл району. Хто не встиг або не хотів виїхати 
перед "визволенням" на Захід, той опинився за 
ґратами для "перевиховання” як українські буржуазні 
націоналісти.

І ось результат “виховної роботи" "перших совітів".
Замучені більшовиками у Стрийській тюрмі 

у 1939-1941 роках

№
п/п Прізвище та ім’я Роки життя Місце проживання

1 Білик Олена 1920-1941 с. Верчани
2 Гаврильців Володимир 1920-1941 с. Гірне
3 Дух Василь 1915-1941 с. Гірне
4 Мішак Володимир 1919-1941 с. Гірне
5 Матвіїшин Микола 1904-1941 с. Голобутів
6 Федорняк Василь 1895-1939 с. Горішнє
7 Гримайло Василь 1920-1941 с. Горішнє
8 Ленів Іван 1913-1941 с. Горішнє
9 Николин Степан 1907-1941 с. Дашава
10 Мачалаба Дмитро 1914-1941 с. В. Дідушичі
11 Мединський Віктор 1922-1941 с. В. Дідушичі
12 Хомин Михайло 1912-1941 с. В. Дідушичі
13 Бардин Федір 1907-1941 с. В. Дідушичі
14 Дашковська Анна 1917-1941 с. Добровляни
15 Дашковський Микола 1918-1941 с. Добровляни
16 Карман Василь 7-1941 с. Добряни
17 Данилків Михайло 1908-1940 с. Добряни
18 Мацелко Михайло 1907-1941 с. Добряни
19 Солонинка Володимир* 1921-1941 с. Добряни
20 Шабан Василь 1922-1941 с. Довге
21 Мельник Василь 1922-1941 с. Довге
22 Тишовницький Яків 

(дідич)
1881-1939 с. Довголука

23 Дворницький Антон 1882-1939 с. Довголука
24 Боднар Михайло 1912-1940 с. Задеревці
25 Данилів Василь 1910-1941 с. В. Задеревецька
26 Дидин Ілько 1912-1941 с. В. Задеревецька
27 Стельмах Ілько 1912-1941 с. В. Задеревецька
28 Чорний Іван 1915-1940 с. Заплатин

*Солонинку В. мучили у Стрийській тюрмі, але помер він 
у Дрогобицькій.
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ЗО
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Кулик Петро 
Пінчук Петро 
Буцяк Іван

1912-1941 
1912-1941 
19 7-1939

с. Кавсько 
с. Кавсько 
с. Колодниця

Король Іван 1916-1940 с. Колодниця
Мельник Іван 1909-1939 с. Колодниця
Стельмахович Андрій 1921-1940 с. Колодниця
Шома Степан 1911-1939 с. Колодниця
Войціхович Степан 1917-1940 с. Конюхів
Ключник Дмитро 1909-1941 с. Лататники
Гаврилів Володимир 1913-1941 с. Лисовичі
Зубрицький Олекса 1920-1940 с. Лисятичі
Медвідь Ілько 1918-1941 с. Лисятичі
Чобич Михайлина 1916-1941 с. Любинці
Винницький Дмитро 1898-1941 с. Нежухів
Гаврилець Микола 1914-1941 с. Нежухів
Кізюк Іван 19 7-1941 с. Нежухів
Косаренко Микола 1912-1941 с. Нежухів
Лешко Петро 1920-1941 с. Нежухів
Особа Дмитро 7-1941 с. Нежухів
Ченстухівський Іван 7-1941 с. Нежухів
Будинкевич Василь 1914-1941 с. Пукеничі
Шоробура Петро 1914-1941 с. Пукеничі
Брездун Михайло 1912-1940 с. Розгірче
Онисько Михайло 1900-1940 с. Розгірче
Вацко Василь 1907-1940 с. Семигинів
Вацко Олекса 1911-1940 с. Семигинів
Микитин Василь 1911-1940 с. Семигинів
Ромашин Михайло 1919-1940 с. Семигинів
Романовський Іван 1912-1940 с. Семигинів
Савчин Дмитро 7-1940 с. Семигинів
Савчин Олекса 1912-1940 с. Семигинів
Гадяк Теодор 1907-1941 с. Сихів
Чихрій Михайло 1903-1941 с. Станків
Клевчуцький Юхим 1912-1940 с. Н. Стинава
Петречко Михайло 1912-1941 с. Н. Стинава
Петриканин Михайло 1916-1941 с. Н. Стинава
Глущишин 1907-1941 м. Стрий
Грицак Осип 1910-1941 м. Стрий
Грищишин Микола 1889-1941 м. Стрий
Домбичевський Роман 
Заяць Ярослав_______

1884-1941
1911-1941

м. Стрий 
м. Стрий



70 Іваш Володимир 1898-1941 м. Стрий
71 Калиняк Іван 1894-1940 м. Стрий
72 Коваль Віктор 1898-1941 м. Стрий
73 Колодницький Дмитро 1895-1940 м. Стрий
74 Кухар Гриць 7-1940 м. Стрий
75 Микитка Остап 1903-1941 м. Стрий
76 Музичка Євген 1910-1941 м. Стрий
77 Охримович Дем’ян 1908-1940 м. Стрий
78 Приймак Дарія 1923-1940 м. Стрий
79 Савчинський Петро 1910-1941 м. Стрий
80 Савчинський Ярема 1912-1941 м. Стрий
81 Ставничий В. 1911-1941 м. Стрий
82 Смик Олександр 1905-1940 м. Стрий
83 Чорний Іван 1920-1940 м. Стрий
84 Яцкевич Богдан 1910-1941 м. Стрий
85 Карпич Григорій 1919-1940 с. Стрілків
86 Мартинишин Михайло 1912-1940 с. Угерсько
87 Грицик Василь 1909-1941 с. Угольна
88 Микитин Василь 7-1941 с. Угольна
89 Пахолків Василь 1912-1940 с. Угольна
90 Чухна Григорій 1907-1941 с. Угольна
91 Шабан Іван 1907-1941 с. Ходовичі

Це списки замордованих людей зі Стрийщини, 
яких впізнали рідні під час перезахоронення 3 липня 
1941 р.

А жертв було значно більше — сотні! Ось ще 
списки замордованих у 1939—1941 рр., у червні 1941 р. 
(с. 79 — 83). їх поховали у братській могилі на цвинтарі 
перед аркою на центральній доріжці. Але коли робили 
ексгумацію цієї могили у 1990 р., то виявлено було 
тільки 57 останків жертв.

Де ж поділися останки інших мучеників?
По-перше, річ у тому, що за перші три дні липня 

1941 р., які плачем потрясали древній Стрий, звістка 
про розкопки в Стрийській тюрмі швидко облетіла 
Стрийщину і найближчі сусідні райони. Родини, які 
знали про перебування рідних у Стрийській тюрмі, 
прибули до міста розшукувати їх. Хто впізнав своїх — 
забирали додому, тому мучеників не поховали у 
братській могилі. Тільки зі Стрийщини родини інди
відуально поховали 32 тіла. Забирали також останки 
рідних родини з інших районів. Наприклад, із 
Верхнього Синьовидного.
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Довоєнний мартиролог стрийської в'язниці 
(тюрми № 2 Дрогобицької області) 1939-1941 рр. -  

розстріляні, померлі1"

№ Прізвище Ім'я Батько Рік
нар.

Місце
нар,

район
Дата

арешту
Дата
смерті

1 Бер Веніамін Ісаак 1891 Добряни,
Стрий

26.04.1940

2 Білий Михайло Петро 23.09.1940
3 Борисов Федір Дмитро 06.09.1940
4 Бриняк Петро Михайло 21.05.1940
5 Войцехо-

вич
Степан Василь 1914 Конюхів,

Стрий
16.11.1940

6 Гентош Михайло Михайло 07.10.1940
7 Герасимяк Василь Василь 1912 Добро-

гостів,
Дрогобич

13.12.1941

8 Гицко Федір Іван 1922 Жденево,
Свалява

22.06.1940

9 ? Роман Іван 01.08.1940
10 Данили-

шин
Петро Теодор 1910 Труска-

вець
13.11.1940

11 Дмитри-
шин

Йосип Іван 17.10.1940

12 Коїлов-
сбкий

Михайло Зигмунг 18.03.1940 20.05.1940

13 Кулик Авгусг Август 1898 17.06.1940 04.02.1941
14 Курилів Мирослав
15 Лось Франк Войцех 1901 04.10.1939 29.01.1940
16 Непокуль-

чицький
Мечислав Франк 1893 Журавне,

Жидачів
24.09.1939 31.10.1939

17 Новак Мечислав Фелікс 1898 25.03.1940 1940
18 Рибіцький Юзеф Войцех 1890 Ховівка, 

Н. Санч, 
Польща

08.10.1939 29.01.1940

19 Скоропада Олексій Григорій 1919 Верхні 
Гаї, Дро

гобич

1940

20 Сорочин Атанас Микола 1906 Ластівка,
Турка

1940

21 Стефанців Степан Павло 1914 Добро-
гостів,

Дрогобич

1940

*Д ж е р е л а : особові справи з архівів УМВСУ та УСБУ у Львів
ській області,



22 Суботи к Федір Степан 1913 Орів,
Сколе

1940

23 Тожевець Йосип Юрій 1912 Ляцьке, 
Ст. Сам- 

бір

1940

24 Хован Василь Михайло 1911 Унятичі,
Дрогобич

1940

25 Хомей Михайло Іван 1912 Гаї, Дро
гобич

1940

26 Цапяк Йосип Дмитро 1915 Княжпіль, 
Ст. Сам- 

бір

1940

27 Цихоцький Йосип Григорій 1911 Бірче,
Городок

27.03.1941

28 Чулик Любов Степан 1920 Крсхів,
Жидачів

24.03.1941

29 Шлямп Тадеуш Влади-
слав

1940

Загинули в стрийській в'язниці 
(тюрмі № 2 Дрогобицької області) в червні 1941 р.*

№ ПрЬвище Ім'я Батько Рік
нар

Місце парч 
район

Дата
смерті Стаття

1 Баранський Іван Григорій 1914 06.1941 54-12
2 Бац Євстахій Павло 1921 06.1941 54-2,11
3 Бачинський Ярослав Василь 1914 06.1941 54-2,11
4 Бер Веніамін Ісаак 1891 Добряни 26.04.40
5 Билей Михайло Василь 1906 Гаї, Дрого

бич
06.1941 54-2,11

б Білас Ольга Федір 1917 Трускавець 06.1941 54-2,11

7 Білий Дмитро Петро 1921 Унятичі,
Дрогобич

06.1941 54-2,11

8 Білий Михайло Федір 1913 Унятичі,
Дрогобич

06.1941 54-2,11

9 Васькович Михайло Іван 1921 26.06.194
10 Вельгуш Агафія Василь 1913 Дрогобич 06.1941 54-2,11
11 Владика Дмитро Дмитро 1912 Арламів. Во

ля, Мости- 
ська

06.1941 54-2,11

*Д ж е р е л а : особові справи з архівів УМВСУ та УСБУ у Львів
ській області.
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12 Гавриш Степан Григорій 1919 Медвежа,
Дрогобич

06.1941 54-2,11

13 Гамалія Олексій Василь 1917 26.06.1941
14 Герасимяк Степан Степан 1917 Добро гості в, 

Дрогобич
06.1941 54-2.11

15 Горохов-
ський

Василь Іван 1913 Урич, Сколе 06.1941 54-2,11

16 Грабар Микола Євстахій 1908 06.1941 54-2,11

17 Гук Іван Василь 1916 Верхні Гаї, 
Дрогобич

06.1941 54-2,11

18 Гурій Василь Данило 1921 Дол. Лужок, 
Дрогобич

06.1941 54-2,11

19 Єдпіііький Михайло Іван 1909 Раневичі,
Дрогобич

06.1941

20 Журавчак Іван Йосип 1920 Східниця,
Борислав

06.1941 54-2,11

21 Зарицький Степан Теодор 1916 Тустановичі,
Дрогобич

06.1941 54-2,11

22 Зброжек Ян-
Станіслав

Леон 1915 Грані ца 06.1941 54-9,10

23 Зуб Василь Яків 1919 26.06.1941
24 Іванчук Філомена Іван 1916 Солець,

Дрогобич
06.1941 54-2.11

25 Киселеч-
ник

Юрій Михайло 1916 Станиля,
Дрогобич

06.1941 54-2,11

26 Югіщ Василь Григорій 1908 Медвежа,
Дрогобич

06.1941 54-12

27 Коваль Петро Іван 1909 Міхова, 
Ст. Самбір

06.1941 54-2,11

28 Ковбаснюк Василь Федір 1913 Орів, Скопе 06.1941 54-2,11

29 Когут Дмитро Михайло 1913 Тустановичі,
Дрогобич

06.1941 54-2,11

ЗО Когут Євстахій Михайло 1912 Тустановичі,
Дрогобич

06.1941 54-2.11

31 Королик Василь Микола 1917 Борислав 06.1941 54-2.11
32 Костишин Олексій Семен 1910 Орів, Скеле 06.1941 54-2,11
33 Кострик Іван Василь 1941

34 Кулиним Степан Матвій 1919 Солець,
Дрогобич

06.1941 54-2.11

35 Курилів Мирослав 06.1941

36 Куцій Василь Федір 1914 Солонське,
Дрогобич

06.1941 54-2,11

37 Кушнір Костянтин Олексій 1907 Орів, Сколе 06.1941 54-2.11



38 Лабич Іван Ілля
39 Левкун Степан Василь 1912 Гаї, Дрогобич 06.1941 54-2.11
40 Лесишин Катерина Михайло 1920 Верх. Гаї, 

Дрогобич
06.1941 54-2,11

41 Манько Василь Микола 1908 Ст. Самбір 06.1941 54-2,11
42 Мацюрак Марія Володи

мир
1921 Дрогобич 06.1941 54-2,11

43 Машорак Теофілія Володи
мир

1918 Дрогобич 06.1941 54-2.11

44 Мельник Микола Микола 1918 Задеревач,
Стоий

26.06.1941

45 Мельник Михайло Григорій 1916 26.06.1941
47 Микита Василь 1905 26.06.1941
48 Носов Микола Дмитро
49 Павук Йосип Павло 1912 Журатин,

Буськ
06.1941 54-2,11

50 Палюга Степан Марко 1912 Княжггіль, 
Ст. Самбір

06.1941 54-2,11

51 Приріз Степан Герасим 1914 Ластівка,
Турка

06.1941

52 Радишак Микола Микола 1914 06.1941 54-12
53 Сеняк Василь Михайло 1921 Задеревач,

Стоий
54-2,8

54 Середи и- 
цький

Олексій Микола 1904 54-1а

55 Совяк Іван Дмитро 1919 Лішня,
Лоогобич

06.1941 54-2.11

56 Совяк Василь Павло 1915 06.1941
57 Сокирко Іван Семен 1913 Перем ишлянн 06.1941 54-2.11
58 Стемпі-

цький
Йосип Матвій 1911 Східниця,

Борислав
06.1941 54-2,11

59 Суботяк Микола Степан 1910 Трускавець 06.1941 54-2.11
60 Сусюк Іван Василь 1919 06.1941

61 Титар Василь Антон

62 Торський Микола Ілля 1911 Унятичі,
Дрогобич

06.1941 54-10

63 Федецький Іван Микола 1912 Арламів. Во
ля, Мости- 

ська

06.1941 54-2,11

64 Хомин Андрій Федір 1906 Гаї, Дрогобич 06.1941 54-2.11
65 Хомицька Євгенія Антон 1923 Слобідка,

Стпий
06.1941 54-2.11

66 Чорнобай Федір Опанас
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Список жертв НКВД із Верхнього Синьовидного, 
замордованих у Стрийській тюрмі 1941 р.

№
п/п Прізвище та ім’я Рік народження

і Барабаш Роман 1912
2 Варивода Григорій 1914
3 Гарасим Григорій 1914
4 Дзюра Андрій 1921
5 Джус Михайло 1904
6 Джус Микола 1908
7 Комарницький Петро 1921
8 Кам’янка Адам* 1908
9 Коваль Василь 1924
10 Купич Осип 1916
11 Коваль Богдан 1922
12 Коваль Дмитро 1920
13 Мицик Василь 1914
14 Пастушко Марія 1900
15 Ухаль Іван 1908

По-друге, є ще одна загадка "нестачі" останків у 
братській могилі. Стрияни пам'ятають, що вже в час 
другої окупації Стрийщини більшовиками енкаведисти 
розкопували вночі могилу і забирали на вантажігу 
машину останки жертв і кудись вивозили їх. Чому? 
Мабуть, хотіли "замести сліди" своїх злочинів перед 
німецькою війною. Але чому не забрали останки 
57 мучеників, які лежали там аж до 1990 року? Чи не 
знайшли тоді їх? Чи, можливо, ніч закінчувалась і 
треба було сяк-так засипати могилу, з якої зробили 
"клумбу"? А може, мали тоді завдання просто змен
шити число жертв? На випадок, якби Міжнародний 
Червоний Хрест задумав щось перевіряти, то можна 
було б сказати: мовляв, розстріляли там кілька "ворогів 
народу", але щоб масово вбивати — такого не було, 
це — наклеп націоналістів!

В якомусь із цих варіантів таки криється правда!

*Кам'янка Адам був ще живий, коли його витягнув із зливної 
ями його земляк Петро Яцик, відомий пізніше український патріот 
і меценат, який недавно залишив цей світ. Але Адам розмовляти 
не міг. Його поклали у Стрийську лікарню, через день він помер, 
забравши зі собою таємницю катувань українських патріотів.



Про побачене тоді у Стрийській тюрмі розповідає 
Микола Сидор-Чорторийський, керівник однієї з 
Похідних груп, яка проходила через Стрий слідом за 
німцями. Спогад був уміщений в його книзі "Від Сяну 
по Крим" (Нью-Йорк, 1951) під назвою "У Стрию".

Читаймо і назавжди запам'ятаймо жахи катувань 
комуно-московськими садистами! Може, ці моторошні 
картини нададуть нам більше сили відстоювати 
Незалежність України, відкинувши все дріб'язкове. 
Бо ж для чого тоді ці жертви?!

"Уже в селі Нежухові почало сонце схилятися до 
заходу. До Стрия ще було кільканадцять кілометрів. 
Натиснули ногами — і під сумерк липневої ночі (це 
було 1 липня 1941 р. — М. М.) в'їздили одинцем до 
міста (...)

Ранком, після наказу, я з призначеними друзями 
пішов до приміщення Окружного проводу ОУН (тепер 
це приміщення функціонує як виставковий зал музею 
"Верховина". — М. М.), де ми порушили деякі питання 
нашого побуту на терені міста, а також обмінялися 
інформаціями та досвідом.

Наприкінці нам подали інформації про больше- 
вицькі катування... Вони такі великі, що всі попередні, 
які я бачив і чув, — бліднуть перед тим пеклом, що 
тут його накоїли червоні кати.

Після обговорення деяких справ та устійнення часу 
наступної зустрічі я рішив особисто піти на місце й 
розглянути, по можливості, все докладно, щоб мати 
повний образ большевицького нищення людства, бо 
досі я не мав часу приглянутися до того нещастя в 
подробицях. Мені дехто відраджує, але це не помагає: 
я тим разом впертий! Немає ради. Погодилися. Дали 
мені для товариства ще трьох друзів — і пішли!

Виходимо на Львівську вулицю і прямуємо до 
великого червоного будинку Окружного суду. Тут 
стоїть українська міліція і декілька німців-старшин. 
Мої супутники підходять до хлопців-міліціонерів і 
сповіщають про наше бажання. При помочі міліції та 
якихось паперів дістають дозвіл. Спершу заходять 
вони самі в супроводі міліції всередину будинку. Нас 
кілька лишається поки що при входовій фіртці. Тут



чути сильний млосно-гострий сморід трупів, що аж в 
очах коле, але чути й креолін чи карболь, і він 
"переїдає" незносимий сморід гнилих тіл. За хвилину 
друзі вертаю ться і запрош ую ть нас з собою. 
Ввійшовши в коридор, відразу бачимо на стінах 
зачорнілі плями. Вони темно-бурі, й треба добре 
приглянутися, щоб пізнати присохлу кров. Брр! Її так 
багато по стінах, наче б хто зумисне розмазував чи 
яким помелом скроплював довкола себе. На коридорі 
лежать порозбивані двері і цегла.

До мене підходить поліцист-міліціонер і дає білу 
хусточку, змочену якимсь розчином, який мав 
зменшити сморід та уможливити нам дальше просу
ватися по тому пеклі.

Входимо до колишньої судової канцелярії, а за 
совєтів — кримінальної кабіни. По правому боці 
валяються незугарні купки порозбиваної цегли, а побіч 
шматини порозриваних штанів чи якихось інших 
частин мужеського одягу, далі лежать рештки зціпе- 
нілих у крові сорочок. Під вікнами і в другому куті 
повно лахів. Та де, то не лахи, то трупи! їх поскидали 
трохи набік, щоб можна було ввійти досередини. Ми 
взагалі не могли того всього так скоро охопити очима, 
бо ввійшли з ясного дня в темінь. Вікна були позаму
ровувані, але їх тепер потрохи порозвалювали і 
впустили досередини дещо світла. Придивляємося 
докладніше. Страшний вид! Помордовані жертви 
лежали одна на одній безладно; інші, в куті, лежали 
рівно. То їх вже тепер поскладали, як робили доступ 
до тої кабіни. Всі трупи мали якось дивно повикру
чувані шиї, обличчя й очі. Виглядало це все наче на 
страшному суді! Здавалося, що вони своїм виразом 
обличчя обвинувачують всіх і вся — цілий світ і нас 
також, що так спокійно дивимося на них, тих, які 
серед страшних мук гинули тільки тому, що не 
визнавали сатани, що жили по закону Христа, що 
любили свій нарід, що не могли сприйняти ложі і 
забріханости, що любили правду й бажали собі й 
іншим волі!!!

Один з міліціонерів якимось предметом стягає 
набік лахи. Приглядаємося дальше. Деякі трупи мають
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пов'язані руки назад себе. Інші були пов'язані 
кайданками, по два докупи, за руки. Деякі взагалі не 
були пов'язані. Це, мабуть, ті, які або прийшли 

найпізніше, або були найслабші, 
або так побиті ще перед оста
точною смертю, що вже їм не 
треба було рук в'язати!

— Стережіться! — звертав нам 
увагу один з міліціонерів. — Там 
знадвору вивалюють вікна, щоб де 
на кого цегла не впала!

Ми відступились від вікна, яке 
було зсередини так, як і інші, 
замуроване. Але знадвору їх тепер 
витискали чи вибивали молотами.

Такі сцени ми побачили і в ін
ших кімнатах на долині (мезанін) 
й на першому поверсі. Словом, ве
лика будова Окружного суду була 
перемінена большевицькими ка
тами на один великий гріб!

Микола Тут, у правому крилі, в долішніх забудуваннях були
Сидор- сліди та приладдя для тортур. Очевидно, що тепер тут 
ськии могли добре визнаватися на тих деяких приладдях

лише кримінальні спеціалісти, бо все це лежало в 
понищеному або взагалі розібраному стані. Ми 
побачили спеціальні електричні приладдя — наче 
рушти, дальше — якісь гостро-кільчасті дротяні сітки, 
сворні, кліщі, якісь поскручувані спружини тощо. 
Вгорі звисав гак з линвою, яким підтягали жертви, 
завдаючи їм ще одну муку! Збоку, при стіні, стояв 
"верстат", частини якого валялися на долівці. То був 
своєрідний прилад до "натягання" вдовж. Декотрі друзі 
почали складати певні частини й пояснювати їх 
значення. Всі ці пояснювання зводились до одного 
висновку: "верстат" служив до розривання людини 
на дві половини! Він при помочі окремих гвинтів-шруб 
підносився то в один, то в другий бік, а крім того, 
його можна було тими гвинтами роздвоювати тоді, 
коли жертва була прив'язана за ноги до однієї частини, 
а за голову — до другої частини стола-верстата. Бічні
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гвинти служили, мабуть, до стискання жертви або 
взагалі — душення на смерть.

Тепер годі було розібрати всі ті численні куски 
приладів і означити точно їхню функцію, цебто 
відгадати, до якого роду мук і катувань були вони 
призначені, бо здебільша вони були понищені самими 
большевицькими “майстрами" перед їхньою втечею. 
Все ж не могли вони, бо й часу не мали, понищити 
того так, щоб не можна було пізнати “механізмів" і їх 
призначення. От, наприклад, ця "машина", чи 
"верстат", як ми називали, заховалася в досить 
доброму стані, й коли б так попали нам під руки перші 
справники, то ще було б чим "попрохати" в них 
правди. Бо вистарчило б кожного виконавця і 
мучителя притиснути відповідно тим самим гвинтом, 
що недавно гвинтували й держали в своїх "обіймах" 
тих, які ось лежать на купах та страшним виразом 
обличчя і очей оскаржують всіх носіїв культури й 
цивілізації за те, що допустили до зросту сили 
диявольської комуністичної диктатури, ім'я якій 
СССР! Ми не могли довше дивитися на ті посинілі й 
струпами вкриті трупи, з повикручуваними кінчинами, 
бо, буквально кажучи, ми не мали чим довше відди
хати! А до того, ще й сам вид був страшний. Не можна 
було якось зовсім холодно того страхіття сприймати, 
бо хоч як я старався від себе відтягати всякі санти- 
менти, то серце з болю краялося! Жаль і якийсь ляк 
мене так охоплював, що, здавалося, якби не присут
ність моїх друзів і поліції, я був би давно втік звідсіля, 
щоб не бачити тієї страшної сцени, яка могла й 
найтвердшу людину привести з жалю за своїми бра
тами по крові й ідеї до розпуки й божевілля! Це саме 
я запримічував по обличчі та очах мо'іх друзів. Я не 
раз не міг від них видобути слова. Вони не обзивалися 
ані до мене, ані один до одного. Такий стан тривав 
хвилинами. Дехто старався себе наче "роздрухати", 
бо все це виглядало страшніше за всі сподівання і 
припущення! Ми досі, як я уже згадав, дещо бачили, 
а ще більше чули, але все те разом узяте не було й 
половиною того жаху, свідками якого тепер ми самі 
були!



Ми споглядали один на одного, наче шукали оправ
дання, співчуття чи поради, як тому зарадити, як того 
позбутися, щоб воно не було такою страшною прав
дою і болем для нас та такою великою втратою для 
української нації взагалі! Я був свідомий того, що якщо 
такі сцени є по всіх українських містах (а тепер ми в 
тому не сумнівалися), то можна сміливо твердити, що 
українська нація вже до того часу понесла найбільше 
втрат! Отже, ВОЛЯ їй вповні належиться!!!

І хоч ми не обійшли всіх кімнат-трупарень, та я 
довше не видержав. Попросив випровадити нас 
чимскорше, бо слабну. Ми вийшли поспішно геть з 
того страшного лабіринту смерти! Мені так погано 
зробилось, що думав — чуть-чуть і впаду трупом на 
купу помордованих жертв!

Ми вийшли надвір. Задержались зараз же коло 
хвіртки. Я сперся на залізний тин і приглядався, як 
жиди виносили на ношах трупів з льохів і скидали їх 
на купу. Інтересно, скільки тут може бути помордо
ваних усіх людей? Але коли я навіть запитав моїх 
супровідників, то ніхто не міг дати мені відповіді. Всі 
стверджували, що "багато, дуже багато", але скільки — 
ніхто не знав. І не міг знати! Ще не всіх обчислили й 
не всіх повитягали.

Жиди дальше зносили помордованих і зливали їх 
якимсь розчином йоду, а інші по ідентифікації — 
обливали трупів розчиненим вапном.

Підходимо трохи дальше. За брамою високого 
муру, що окружав велике подвір'я суду, чуємо плач 
жінок і тупе ридання, яке, здавалось, вириває з людини 
куски розболеного серця.

По якомусь часі ми ще раз ввійшли досередини. 
Перейшовши крізь довгі коридори, нас завели в келію 
"стоячих трупів"! Не можу цієї сцени проминути й 
промовчати! Коли інші кімнати були замуровані 
замасковано так, що ззовні було годі зорієнтуватися, 
бо вікна зі шибами й фіранками стояли непорушно, — 
то та кімната була виглядом прямокутної пивниці, 
вимазана темно-зеленим цементом з нутра. Ніде не 
можна було запримітити й шпарини, так дбайливо 
була виправлена піском і цементом. Досередини цієї
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кімнати-пивниці московські варвари напихали нещас
них жертв і вставляли їх один коло одного так густо 
й тісно, що, коли наповнили кімнату до нага розібра
ними нещасниками і заперли двері та ззовні їх 
замурували, — всі вони, стоячи, подусилися! Двері, 
як сказано, були замуровані, а ціла стіна закрашена 
так, що не можна було взагалі розпізнати, чи були 
двері й де були! Цей простір віднайшли щойно 
минулого дня, розбили стіну і... побачили в невеликій 
прямокутній кімнаті-льоху понад триста "стоячих 
трупів". Більшість з них гинули, обкусуючи зубами з 
болю і розпуки один другого... Всі застигли з 
повивертаними очима, повикривлюваними ротами й 
з повишарпуваним з голови волоссям!..

На цей вид нам почорніло в очах з жаху, жалю і 
оголомшення, яке холодом обвіювало душу, серце й 
розум!! Ніхто з нас не був у спромозі промовити слова. 
Хвилину всі ми стояли непорушно, як і ті закостенілі 
"статуї"!

Нас вивели. Я щойно тут довідався, що друг 
Сидорук, який пізніше також прилучився до нашої 
“екскурсії", помагав виносити одного з відвідувачів, 
що вже не мав сили сам вийти надвір. По дорозі він 
зомлів.

З нас ніхто не був допроваджений до такого стану, 
бо, по-перше, ми вже силою призвичаєння були більше 
відпорні, а по-друге — нас, крім жалю, охоплювала 
лють до ворогів, яка була тим більша, чим більше було 
нагромаджено в серці болю!

Я поглянув на своїх друзів. Усі вони мали наповнені 
сльозами очі, хоч ніхто з нас не плакав. То були сльози 
присяги! Ми присягли помстити, де тільки зможемо, 
тепер і в майбутньому, за смерть закатованих черво
ним сатрапом братів наших!!

Не лише за тих, які тут лежать і "стоять" тисячами 
в тюрмах стрийських криміналів і замуровані в залях 
суду, але за всіх, за всіх тих, які згинули тепер і 
скорше, які неоплакані й непомщені порозкидувані 
ворожою нечистою рукою по рідній і далекій, чужій, 
землі! Нам стояли перед очима Симон Петлюра й, 
головно, наш незабутній полковник Євген Коновалець,



плеяда катованих у сибірських лісах, багнах і тайгах 
політв'язнів, а дальше мільйони й мільйони жертв 
штучного голоду! (...)

Після відпочинку й одержання відомостей, що 
наспіли зі Львова, ми ще раз пішли до стрийського 
суду. Але тепер не заходили до будинку, лише на 
подвір'я, яке розпростиралося по західній стороні 
будови. Тут побачили нову сцену жаху й смерти та 
невимовного терпіння присутніх жінок, які безсило 
пересувалися з місця на місце, мов тіні. Перед нами, 
з північної сторони площі, великих три ями, з яких 
гурт жидів витягав свіжовідкриті трупи, що лежали 
під вапняним розчином. Спершу думали, що ці ями 
викопано для розпущення вапна. Але поліція наказала 
провірити, як багато є того вапна. І виказалося, що 
замість вапна там є сотки людських трупів. Присту
паємо ближче. Оглядаємо мовчки. Крім жіночого 
плачу та ридання, вся праця витягання і ідентифікація 
трупів провадилися в великій тишині. Сум огортав 
усіх, хто лише тому приглядався. Підходимо до 
південної мурованої стіни, вздовж якої простягаються 
підземні льохи-пивниці. Така сама ексгумація 
відбувається і тут. Саме витягають трупи з двох 
цементових льохів. Питаємо поліцію і лікарів про стан 
зідентифіковання. Відповідають, що, мабуть, можна 
буде розпізнати всіх, наскільки будуть при жертвах 
якісь документи або якщо пізнаватимуть знайомі, бо 
все це свіжі жертви. Довідуємося, що всі пивниці- 
льохи заповнені жертвами сатанічного шалу. Інте
ресно, що в пивницях було найбільше помордованих 
жінок і дітей. Лікарі стверджують, що більшість з них 
були вкинені живцем через отвори-люфти згори 
коміть головою. Справді, ми оглядали ті люфти, які 
стирчали, наче покришки, над землею, й віднайшли 
місця з обсохлою кров’ю і рештками шкіри та волосся. 
Тут знайдено одного живого чоловіка — Адама 
Кам'янку зі Синевідська Вижнього, який розповідав 
про всі тортури, одначе з вичерпання сил помер!

Ми почали розмовляти з міщанами. Ми хотіли 
довідатися про час тих нищень. Стрияни твердили, 
що ті жертви попали сюди в час вибуху війни. НКВД
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звозило їх з усіх сторін; головно, рекрутувались вони 
зі сусідних сіл. їх звозили автами на судове подвір'я. 
"Тут був такий клекіт, що хай Бог боронить! Здавалося, 
що все під землю западеться!" — говорила одна 
заплакана жінка. Під гудіння моторів кати викінчували 
свої жертви. Одних замуровували, других скидали в 
цементові пивниці, а ще інших стріляли й стягали до 
глибоких ям, які заливали вапняною рідиною.

Лікарі стверджували, що багато жертв, головно ті, 
які не вдарялися безпосередньо головою об цементове 
дно, ще довший час жили, а деякі погинули пару днів 
тому!

Великий відсоток жертв мали при собі документи: 
пашпорти, шкільні свідоцтва, домові зголошування 
тощо. То вказувало на великий поспіх катів, які ніко
го не переслухували, не провірювали, лише мучили й 
стріляли! Отже, виловлювали людей тільки на те, щоб 
безоглядно нищити!! Було багато, головно, мужеських 
трупів, що мали при собі міліційні покликування. Але 
в більшості ці покликування були виставлені із датою 
половини червня 1941 року. Однак лікарі твердили, 
що жертви зовсім недавно помордовані. Виходило, 
що деяких міліція покликала на переслухання скорше, 
але звільнила, а в останньому часі забрала ще раз, 
останній раз.

Переглядаючи в поліції старти паперів, ми стверд- 
нили багато жертв з наступних сіл: Дуліби, Братківці, 
Доброгостів, Завадів, Пукеничі, Добряни, Лисятичі, 
П’ятничани, Березина, Кавсько й ін., яких не можу 
собі тепер пригадати. Однак добре собі пригадую, що 
знайдено з котроїсь Дем'янки (є Лісна й Надніст- 
рянська!) трупи двох сестер та їхнього брата. Усі троє 
віком від 14 до 19 років! Юнаки й діти! Таких було 
більше!

З болем, що розривав наші серця за тими дітьми- 
квітами України, ми проходили через кімнати і 
подвір'я, оглядаючи ще раз стирти трупів, свідків 
"совєтської культури".

Відступаючи з України, більшовики проявили 
нечувану жорстокість, вимордовуючи з садистською 
кровожерливістю тисячі політичних в’язнів. Про ці
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масакри знаходимо багато повідомлень у пресі, що 
була за німецької окупації, зокрема у газеті "Українські 
щоденні вісті", яка виходила певний час у Львові як
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орган управи міста. Вона подавала багато повідомлень 
про звірства більшовиків у Дрогобичі, Самборі, Добро- 
милі, Жидачеві, Львові, інших населених пунктах.

За 12 липня 1941 року знаходимо коротку згадку і 
про злочини у Стрийській тюрмі під заголовком 
"Жахливі дні Стрия":

"Не оминула катівська рука червоних бандитів теж 
і безталанної Батьківщини. Масові арештування 
напередодні німецько-совєцької війни та істеричне 
виловлювання невинних людей під час самої війни 
заповнили вщерть велику в'язницю стрийського суду 
та закамарки НКВД.

Жахливе відкриття зробили мешканці Стрия, які 
кинулися по відході червоних рятувати з в'язниці своїх 
рідних і знайомих. Келії в крові, коридори в крові... А
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пивниці — одно несамовите гробовище. Трупи без 
голови, помасакровані до невпізнання, інші — без рук, 
без ніг... Також канал був забитий трупами. В різних 
ще місцях знаходили меш
канці Стрия і ще знаходять 
останки пом ордованих  
в'язнів.

Навіки ввійшов у па
м'ять стриян садистський 
кат, московський енкаве- 
дист Басалай, руки якого 
по лікті в крові невинних 
людей, а совість чорніша 
ніж сажа. Під його орудою 
здійснювалась масакра у 
Стрийській тюрмі.

В четвер, 3 липня, відбу
лися в Стрию величаві 
маніфестеційні похорони 
жертв ГПУ. З усіх сіл 
Стрийського і Скільського 
районів поприїздили с е 
лянські делегації з вінками, 
щоб попрощати синів чи дочок рідного села. Сотні 
вінків, повінь квітів, зелені, прапорів, жалібні пісні, 
сльози па очах тисяч і затиснеш аж до крові вуста — 
оце вражіння маніфестаційних похоронів, що їх 
уладила Стрийщииа своїм героям.

У величезній спільній могилі спочили тлінні 
останки і тих, яких супроводжувала рідня чи знайомі, 
і тих, яких ніхто впізнати не міг. Лягли дружньо в 
могилі нові безіменні герої".

Слід зауважи ти, що не всі тлінні останки замучених 
були віднайдені.

Розкопали тільки три ями біля північної стіни, 
знайшли тіла у бетонованих ямах біля південного муру 
та тих, яких замучили у камерах. Одних поховали у 
братській могилі, інших забрали на села — і на цьому 
все закінчилося. Нам все ніколи довести щось до кінця. 
А може, думали, що вже більше нема?

Меморіальна 
капличка 
на цвинтарі



Розкопки поновились майже через 50 років. 
У 1990 р. розшукали ще 255 останків мучеників.

Крім цього, слід сказати, що на совісті стрийських 
тюремних катів (а чи вона була у них?!) — розстріляні 
поза мурами в'язниці. Відомо, що, скатувавши арешто
ваних у тюрмі, енкаведисти возили розстрілювати їх 
в інші місця: на хутір Пила, біля Лисович, біля Райліва, 
може, ще десь. Це теж “наші" жертви.

Ось спогад Булат Анастасії зі Станкова Стрий
ського району:

"Голові комісії в справі жертв 
сталінських репресій 

п. Чабану В. Є.
Прочитавши у "Гомоні волі" за 13 грудня 1990 р. про 

Стрийську тюрму, вирішила написати спогад про події, 
що мали відношення до Стрийської тюрми та злочинів 
НКВД.

І. У червні місяці 1941 року, будучи 11-річною 
дівчинкою зі с. Станків Стрийського району, я з батьком 
Булатом Дмитром Йосифовичем (1898 р. н.) плужкувала 
бульбу. Я водила коня за вуздечку між рядками, а батько 
управляв плужком (так підгортали картоплю. — М. М.). 
Ділянка поля "Ріпники" (на схід від села) межувала з 
дібровою (місце випасу худоби), там проходила пільна 
дорога з села Станків у сторону залізничного переїзду 
(Моршин — Стрий) у напрямі с. Пила.

Зі сторони нашого села над'їхала вантажна машина, 
піднімаючи куряву пилу. В той час автомобіль на пільній 
дорозі був рідкістю, тому вона привернула мою увагу. 
Дійшовши до кінця ниви, ми зрівнялися з проїжджаючою 
машиною. Батько якось дивно притишено почав кричати 
на мене: "Не дивися, не дивися туди!" (тобто на машину). 
Можливо, тому в пам'яті закарбувалась вона — з сол
датами по чотирьох кутах з гвинтівками в руках і штиками 
вверх напоготові (вони торчали над головами, як громо
відводи), а на лавках поперечних, повний кузов, сиділи 
студенти-гімназисти. їх так називали. Впізнала їх по формі 
(вбранню), особливо по шапках (як мазепинки). На цей 
час я добре знала цю форму, бо в нашому селі у родині 
були гімназисти.
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Коли більшовики відступили, в лісі (район с. Пила) 
розкопали ями з трупами. Очевидці зі села і моя мама 
Булат Катерина Пантелеївна, 1903 р. н.г розповідали, що 
в цих могилах були різного віку і статі люди, в тому 
числі і студенти. Тоді батько сказав, що це ті студенти, 
яких ми бачили на машині, коли плужкували бульбу, і 
що батько знав, куди їх везли, бо чутки такі ходили по 
селі. Тому він тоді кричав на мене, щоб не дивилась на 
машину, бо і нас могли забрати, щоб не було свідків. 
Такі випадки були і батько знав про це.

Запам'яталась і така розповідь очевидців і мами, що, 
напевно, живих людей вкидали до ями, бо жінка в 
широкій спідниці була під третім трупом, а спідниця 
зверху (?).

II. У нашому селі жила сім'я — Гаврило і Галина 
Слоньовські (садівник поміщика), родом зі Львова. Вони 
наймали у нас кімнату. Пам'ятаю, як до пані Слоньовської 
прийшов брат Михайло Мельник, який з тюрми чудом 
врятувався. В останній день відступу червоних, розка
зував Михайло, кати зібрали в камері 20 в'язнів, поклали 
їх ниць, головами докупи, щоб швидше вбити. Коли 
закінчилась стрілянина, один енкаведист сказав другому: 
"Остальное сделай сам" (очевидно, мав для певності 
проколоти штиком, так робили у багатьох випадках. — 
М. М.). Але цей другий нічого не зробив і також вийшов.

Не можу згадати подробиць, як Мельник вийшов з 
приміщення, але чітко пам'ятаю, що забіг у під'їзд 
житлового будинку і жінка дала йому якесь вбрання, у 
якому він прийшов до сестри у Станків.

Булат Анастасія, 1930 р. н. 
с. Станків Стрийського району

15.XII. 1990 р."*
До розповідей про мор у Стрийській в'язниці ми 

ще повернемось у розділі про розкопки у 1990 рм а 
тепер продовжимо розповідь про сліди кривавих рук 
окупантів, але вже про німецьку машину смерті у 
1941-1944 рр.

*Спогад знаходиться в архіві "Меморіалу" Стрия (голова — 
Й. Грищук).
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Тут була інша мірка винищування українців. Якщо 
польські чи більшовицькі окупанти брали до уваги 
виключно національні мотиви до переслідування, то

) .’. г # ДУ5Щ ПМИ О
Векапп(тасНип§ Оголошення

Фар* мсЬ й  І «»* 2 6 * і  І . . ____ __________  _  „ ____г»« ЩС™ 4**мін МЬ*и»мІ и» Осмг»*®с.»п«гі»тт; учи 2. 16. І»д 0<С« "* И ,!. “ * ««Шю» вротя юти***
1 й ОО *  ЙОД "*<** »от виг/ДО» м Н Кмш.^и> «г Л*»ггМи|*кі*< «ні Т Т Е Т .ч  * » “ **- '* »*« ічи-ртм*- * *
М Ф К > 4 »  СМІИН О,Ш * ь  ІЯ аа І. ІМ4 * «суа*«* А о ? ш т < «  си м  «*  ас~4а**І

> Сл«ц. Сіґ-4-  *« іястрягт Гаинм*. ш К  і і 144,
2ЕИШ Т о й е  \ е г и г * е . И :  : =, СИЯепТм-

М К ц т*г«»  Ра«Д, г-ь «« Н. в. 1М2 и и>а. Апімг, Ш і« ,  імі|. ««*- •  ? И в 1 Р У  С І « Є р Т И .
*«*» л Іітуа N «в, «««а Вм4саи|«*йг*»г<1. »Ч. Ку-М >,  ,р м в ірії ■ ум ., ПП1,« , .

*) &туІгуи>Г Лппш, («• іиввг, р». № \я»гг їмо КпШіде, Мкгмапчі. .  Я „І^СГЇ У м  ч и й  'т«тЬ «г.»л»и* .п а*.«_н.............. в- 1  - * *•*"* Ч- “ • "  П*«»М**МСЛ. 3 0  Па«ДО>«»*.^  »ЧГЛЛ-  ■« Кг^иііх*, «ЧГІ В*пв*пьс,и»«іг ,ч , 9і Ашттштш** Ашш » Йтм «.
*> ШмІгМу»»»» ш и ау тіг |Л м » - і  »»І* П РМЬММ» ІЬга*гг, т+и і  »*«у»иі иж ;,мм Кп»иі*ікн.Г^'»Гїпг.-.н. ц.н^т.і^ .1  

Ь~МҐ .  •оина.ч і. N4 Лі, *,**> Ь т ш ьф т *і*щ , „ а , в * Т Г " ^
4) М м о п і в і в м ,  ** ,«  :*  г 1019 «  ш ш ,  * *  Л  -

“ЯЗУЯй. **«. «*. о— » г  > **» -
Ті Рхмхгі ТМоОег. «.► .п*і*Х 80іГ*іГ‘5,"І̂Г‘иьлч. «а Т"'"' Я1.11 1 *Ь • р“™і' ІП»ЬП», и—«.». ,

*еи м л п і , **й і*і в»г» .г ним* Ьчгашапп т і ї .  „  ^ ,

• и ц г  В«ммііа(«*Ап|к0.
Я) (Ь о т*  Кот«І>в. є*». 5нЬм«к». <«Ь. т  иіг» і т  іп Опуш»к», ІЬ

баисмт«р»і .
П«ч«рм.Д Та**** у». |. І. 19*&. > С/ііолк, /■(чгмча »огл»4

*) М іокв І ^ г о .  А ?  19»  » *е*с~. и м г ,  илЛ.^1. .« І  . «< •- І П Щ Г Т с ^  р ^гттти, пршін», ,
«  Зослг- №. 171, «**г Вао^М^О^М. Я т Г »  м Т ї З й  Г с «  Л Т ?  .

№] И•• )•■ •  Апа*. |(Ь. Ш ііш 1301 і» Опчкі, Кг, Таїка, Цкптгй, 1*0%. ' Т и ^ і Л :  ч  , і л  /  «тч-^мр. .о «Аг«лл̂  <МММІ іе 8*гуі. 5ок*Л«м* Ьг * л>. ж™ „ Г ,11, “ Х
іп  р . с г ^ і  о4«м . і*ь. «  п  у  і» т  і» з»ег»< ,̂ икмжг. т * .. *«*ніп іг 1 Т** ^ .Л *01 ^ * !** ,М‘*'а' М»«и«.Г* •». ̂ П. В*1*«,1*ГМП*,Г ї™* ІІ?”' ЇЇЧС7 .2п . гІТ!
II» Ра.іапг. ОІтИго. »*ь *П *  1* тви «. 5ссГО. .  іЛг*т,. .«к. 1 *°*4гЛ

1ДІ ІМЬвсМ ОІ«к44.* С*с мі І7. Зі »•!* о ЗкЬи», ІАг«л«., им̂ік. «пк. ^  .У.* *!.*?11 ■ м*-«о̂пи» иіі-г̂ и. із». *.і*о і*м«хи,*-гУ»гн
14) М»<(4УА«« ШІЩ4Ж4Г. |*ь «П V. ,1 І ЙЧ.  $ЮІ,. М л і» , «г> , Мч*- Ї Ї Ї 1 2 .  Г 2 І 1 Л  V » «  1 V " * 1 '“ ****■

и. 5 ^ .  ^  25. *«*ГГ 0ЦМ^п « Л,и<в̂ й « ^ м іІ . І" ” * мл™ ” >'
15) Оу»іш«»с К і.ь .а і, «• Д». М. 1ИЗ і* К а ^ . ,  Ц(ПІ ". ШЧ, ч и м  ’  Г~"ЦГ Ц и и  в «Г* 

іг^г-г. » И » « ^ . іг , гн™ * ^ ь оич.сгрпи^п-и^о.4^.. ^  ^  ^ ^  “  ічГ ^ ™ т> оун
1*) &«)•!•(« ИкИ««І. • «0 І «ІЗ п Квгм»». 1>мм.,г. Ц-Ц -2 1 —-  .  ■ * " ' _’ * Кі.<.д*и» .,г Ни.ц>, .вдмці *С-

►оО̂ чП її. Ксг«ю<г. Кгт. 4«ТІ >-Ч»П О^КОііі-іи^'ил.иг^ггіїгЛ л . ‘ _ *'" 'і “ 'І** *  ! , ЛвМіп- ^  «>-Л~1»УП-і»і иміу* "*<•""■• IV 1 •--'. І«7> І Когсктви уріІМиь. Ііамм*. п<-

•••"•V іо бмаитмкт

Список
українських
повстанців,
засуджених
гестапо
на смерть.
1943 р.

фашисти наголошували на шкоді державі (райху) і 
карали як кримінальних злочинців. Вони "не всти- 
далися" своїх вироків — розстрілювали якихось гра
біжників, бандитів чи злодіїв, під яких підганяли "полі
тичних". А жорстокість вироку була однаковою — 
смерть через розстріл або повішання. Списки пока
рання вивішувались повсюдно, щоб видно було, як 
вони "очищають" суспільство від "непродуктивного 
елементу". Але головна мета списків — залякати 
людей. Пам’ятаю, як схвилював мене один список 
(який я прочитав у Берездівцях, йдучи зі школи) — 
розстріляних у червні 1943 року, — бо там знайшов я 
прізвище мого стрия Мандрика Івана (був в УПА). На 
щастя, цей бідака був, як виявилось, лише однофа
мільцем і зовсім з іншого села, але я зі страху не 
дочитав до кінця і побіг додому, щоб розповісти. Мені 
не приходило в голову, що десь ще може бути людина 
з таким прізвищем та іменем.
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Щодо Стрийської тюрми, то тут за німецької 
окупації перебувало чимало в'язнів, але довго їх не 
тримали. Когось звільняли, когось розстрілювали, а в 
основному відправляли до концтаборів на захід, де 
більшість і гинула. Тому кількість тих, кого знищили 
безпосередньо у тюрмі, незначна, якщо взяти до уваги 
жорстокість режиму. Загалом за 1943 і 1944 рр. (по 
червень) на Дрогобиччині німці знищили 1541 особу, 
як стверджує історик Лев Шанківський, член УГВР. І 
знову ж таки — відомості маємо тільки про мешканців 
Стрийщини.

Знищені у Стрию німецькими окупантами

№
п/п Прізвище та ім’я Роки життя Місце

проживання

1 Мішак Іван 1919-1943 с. Гірне
2 Каліцун Василь 1923-1943 с. М. Дідушичі
3 Фтомин Володимир 1928-1943 с. Добряни
4 Фтомин ^озалія, 

мати Володимира
7-1943 с. Добряни

5 Богдан Микола 1924-1943 с. Добряни
6 Василів Ярослав 1927-1944 с. Добряни
7 Мірчук Михайло 1919-1943 с. Добряни
8 Турик Федір 1896-1943 . с. Жулин
9 Шевчук Василь 1912-1943 с. Жулин
10 Воробець Яким 1878-1942 с. Йосиповичі
11 Третяк Василь 1890-1942 с. Йосиповичі
12 Кушина Йосиф 1922-1942 с. Лисовичі
13 Польнюк Іван 1920-1942 с. Лисовичі
14 Кошіль Іван 1921-1941 с. Любинці
15 Михайлишин

Володимир
1913-1941 с. Любинці

16 Сулима Іван 1913-1941 с. Любинці
17 Чобич Кароль 1919-1941 с. Любинці
18 Гладі й Михайло 1921-1942 с. Стрілків
19 Федоришин Михайло 1910-1943 с. Угольна
20 Огородник Микола 1924-1944 с. Станків
21 Огородник Степан 1928-1942 с. Станків
22 Купранець І ванна 1924-1943 м. Стрий
23 Сеген Володимир 1924-1944 м. Стрий

Зауважимо, що багато людей зі Стрийщини заги
нуло в інших тюрмах — Дрогобича, Станіславова 
(Івано-Франківська), Львова, навіть Кракова та ін.
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Список
засуджених
на смерть
українських
патріотів
Дрогобицькою
німецькою
поліцією
І С Д  1943 р.

Не беруся запевняти, що цей список є повним. 
Німці не залишили ніяких документів, а основою цього

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
За злочин п іс л к  §§ І і 2  розпорядження о  поборюванню нападів 

.проти німецькому ділу відбудови в Генеральній Губернії з  дня 2. X. 1943.
(В  з, для Генеральиого Губернаторства ч. 82/43  зістали через наглий суд  
Командувачем Поліції Безпеки \ С, Д . для днетрнкту Галичина' " )

сказані на смерть
дня 2. 12. 1943: •

1. Цимбвляк Василь ур. 3 . 1. 1897 в Спрнні Українець, за сприяння і звя- 
> зок 3 бандою.

2. Якимів Василь ур. 7. 9. 192і в Сторонній, Українець, за приналежність
до  банди.

3. Дмитришнн Михайло ур. 18. 10, 1912 в Улнчнім, Українець, за прнїш-
• лежкість до  банди.

. 4. Фім*к Осии ур. 14. 8. 1914 в Соззні пов. Дрогобич, зам. в Соавпі Ч, 14. 
Українець за приналежність до  банди.

5. Петрів Михайло ур- 21. 8 . 1899 в Дрогобичі, Українець, за приналежність
до бандм.

6. Копач Степан ур. 17. 7. 191 { в Підбужі нов. Д рогобич, зам. в Сторонній
Ч. 355. Українець, за сприяння банді.

7. Хомяк Іван ур. 29. 5 /1 9 1 4 , Українець, за приналежність до бакдк.

8. Зснтичка Гаврило ур. 1915. в Сторонній поа. Дрогобич, зам, в СпрнкІ
пов. Самбір, Українець, за сприяння банді.

9. Іірнк Дмитро ур. 17. 3 . 1915 в Кружнках пов. Самбір. Українець, за при
належність до банди.

списку є пам'ять родичів, яку облікував покійний 
Федір Соловій зі Стрия.

Німці залишили Стрий 5 серпня 1944 р., а на землю 
Стрийщ ини знову ступили “давні знайомі" — 
більшовики. Прийшли, щоб продовжувати свою 
криваву справу. Правда, характер репресій дещо
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змінився. Тепер Стрийщина, як і 
вся Західна Україна, палала вог
нем повстанської боротьби .
Основним засобом боротьби з 
народом стали облави, засідки, 
вивози до Сибіру, розшукування 
криївок, які будували повстанці 
для зимування, відпочинку і ліку
вання. З цією метою переки
далися численні частини т.зв. 
внутрішніх військ.

Тепер у Стрийській тюрмі 
перебували полонені поранені 
вояки УПА, заарештовані підпіль
ники, а також привезені... мертві 
повстанці, вбиті у бою, яких 
тасмно десь закопували і на тери
торії тюрмі, і за її мурами, і на 
цвинтарі, й в інших місцях.

Тут знову продовжуються пе
кельні муки і катування наших 
патріотів. Часто замучують до 
смерті, але більшість відправляли 
у Сибір, в ГУЛАГи, бо потрібно 
було чужими руками і дармовою 
працею “піднімати народне госпо
дарство", для цього годились всі: 
чоловіки, жінки, молоді дівчата, які 
перед цим були зв'язковими УПА, 
літні люди, навіть старі і підлітки.
Тому кати і "трійки'' працювали 
дні і ночі. Сотні тисяч найкращих 
українців відправили на "Сибір 
нєісходіму", де більшість з них 
лягла у вічну мерзлоту, так і не 
скоривш ись окупантам, які 
вирвали їх з рідного гнізда — рідної хати.

Ось спогад Марії Друль-Бурій, яка потрапила у 
Стрийську в'язницю, маючи 7 тижнів від роду:

"Мама розповідала мені пізніше, що нашу родину 
забрали серед зимової ночі 1947 р. Подвір'я тюрми

Марія
Друль-Бурій
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було забите людьми, що мерзли під відкритим небом 
дві чи три доби. Ми поставили колисочку у кутку між 
стінами. Потім нас забрали у "тепліше" місце -  в ка
меру на першому поверсі. Коли я одного разу тебе 
переповивала у коридорі, мимо пройшла енкаведистка 
і з притиском сказала, показуючи на тебе, маленьку, 
пальцем: “Вот зта никогда не станет бандеровкой, если 
и вернется".

Брешеш, людоморе! Не така наша нація, щоб так 
просто пропасти! Маленька і безпорадна тоді Марієчка 
вижила, виросла при Божій помочі і стала Марією 
Теодорівною та ще на зло ворогам — свідомою 
націоналісткою.

То ж хіба не варто, щоб одним із експонатів нашого 
Меморіалу була маленька колисочка з ангеликом над 
нею, що охороняє дитинку? Щоб рід наш продов
жувався.

Замучені енкаведистами у Стрийській тюрмі 
у 1944-1951 роках

№
п/п Прізвище, ім’я, псевдо Роки життя Місце

проживання

1 Косар Кирило, “Бистрий” 1920-1946 с. Бережниця
2 Ол і шевська Анна 1923-1944 с. Бережниця
3 Ріжко Степан 1921-1947 с. Братківці
4 Грабовський Богдан 1928-1948 с. Братківці
5 Г алабала Олекса 1888-1944 с. Вівня
6 Гойсак Зеновій, 

“Морозенко“, “Підкова”
1910-1944 с. Дашава

7 Стефанів Петро 1914-1944 с. Дашава
8 Чапкайло Василь 1922-1944 с. В.Дідушичі
9 Гатайло Василь 1896-1945 с. М.Дідушичі
10 Матуляк Йосип 1876-1946 с. М.Дідушичі
11 Богдан Степан 1907-1944 с. Добряни
12 Яблонський Євстахій 1895-1946 с. Довголука
13 Купранець Михайло 1920-1947 с. Долішнє
14 Баб'як Микола 1910-1944 с. Дуліби
15 Боженко Петро 1914-1944 с. Дуліби
16 Гринишин Анна 1923-1945 с. Дуліби
17 Чабан Анна 1900-1948 с. Жулин
18 Ушак Дмитро, “Вітер” 1924-1947 с. Жулин
19 Корінець Богдан 1922-1946 с. Завадів
20 Павлів Богдан 1927-1946 с. Завадів



21 Заплатинський Федір 1925-1945 с. Заплатин
22 Штинда Олена 1923-1946 с. Зарічне
23 Бандрівський Михайло 1922-1949 с. Кавсько
24 Бичко Петро (за сина) 18 7-1944 с. Колодниця
25 Мельник Анна (зв’язкова) 1926-1947 с. Колодниця
26 Мельник Дмитро 

(за дочку)
7-1947 с. Колодниця

27 Барабаш Омелян 1925-1944 с. Конюхів
28 Гульчевський Олекса 19 7-1947 с. Конюхів
29 Кокіндяк Левко 1928-1944 с. Конюхів
ЗО Притуляк Марко 1922-1947 с. Конюхів
31 Скварок 7-1947 с. Корчунок 

Дашавський
32 Данилишин Катерина 1925-1945 с. Лисятичі
33 Левицький Григорій 1920-1944 с. Нежухів
34 Сомко Василь 1924-1946 с. Нежухів
35 Дмитрів Петро 1921-1944 с. Пукеничі
36 Саврига Дмитро 1920-1944 с. Семигинів
37 Ониськів Ілько 1909-1947 с. Стриганці
38 Федоришин Петро 1928-1944 с. Угольна
39 Гнатківський Іван 1922-1946 с. Ярушичі
40 Тамара (не стриянка, за

арештована на вулиці 
міста)

7-1946 ?

Це жертви тільки зі Стрийщини, а ще були жертви 
з інших районів (М иколаївський, Сколівський, 
Жидачівський, Ходорівський), яких привозили до 
Стрийської тюрми. Ось неповний перелік замучених 
у тюрмі Стрия зі Сколівщини. їх подаю завдяки пану 
Ігорю Чудійовичу, який працює у Сколівській ра
йонній раді. Просив вибачення, що на момент мого 
приїзду не мав усіх і повних даних про замордованих 
патріотів Сколівщини.

Замучені в тюрмі Стрия 
зі Сколівщини

1. Іваницький Роман
2. Роїк Володимир
3. Нагірний Володимир
4. Тимчишин Іван
5. Цогла Микола
6. Цогла Леон
7. Гребеняк Микола
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8. Шклярський Микола
9. Урбанський Людвиг
10. Добосевич Йосип
11. Закшевський Михайло
12. Ерзаверський Михайло
13. Середяк Степан
14. Середяк Ярослав
15. Бірчак Франко (з Демні)
16. Кушнір Іван
17. Хитрий Володимир
18. Мелень Станислав
19. Бандурович Іван
20. Хім Олександр
21. Палановський Володимир
22. Станковська Юлія
23. Бандурович Богдан
24. Бандурович Володимир

Це тих кілька, яких замучили тут, на місці, а сотні, 
тисячі — на товарняки — і "піднімати" Сибір дармо
вими руками.

Подаю маленький уривок із спогаду двічі політич
ного в'язня зі стажем (25 + 5 + 5) — Мирослава Меленя
з Моршина:

"23 березня 1967 р. я був у Львові на телестудії, де 
записували мою програму "Бойківське весілля". Після 
запису мені сказали, щоб я залишився для обговорення 
деяких деталей з краєзнавцями, що це "думка обкому 
партії". Тож я мусив залишитися. Коли повертався 
додому, мене підхопили під руки хлопці з вулиці 
Дзержинського (обласне управління КДБ. — М. М.), 
посадили у "Волгу" і доставили на Миру, 1. Там 
"обговорювали" дев'ять місяців, але не весілля, а 
видавництво журналу "Воля і Батьківщина" та діяль
ність організації УНФ (Український національний 
фронт. — М  М).

Пригадую і порівнюю цей арешт з 1947 роком, 
коли привезли мене, зв'язаного, обличчям донизу, в 
кузові "полуторки". По ямах товкло зубами, а водій 
гнав як на пожежу.

У Стрию, на "дижурці", розв'язали і зразу вивели 
у двір в’язниці. На купі гною — накритий труп.
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Скомандували розкрити його. Тільки-но 
я стягнув покривало з прикритої голови, 
як на мене глянули розкриті сині очі 
Василя Рішка з села Братківці, з яким я 
два дні тому зустрічався. Боже! Рот 
заповнений болотом, світлі кучері зліпи
лися запеченою кров'ю... Донині в очах — 
як крик, як благання: відімсти ворогам, 
відімсти!

Ще був "стиль роботи'1 слідчого 
капітана Максімова. Яничари повели 
мене на допит, стали обрізувати ножем 
волосся, а Максімов промовляв: "06- 
режте зтому вьіблядку бандеровскому 
в о л о с ь і , я не вижу его глаз". Згодом:
"Видел во дворе? Вот так и с тобой будет, 
если не будешь говорить правду..."

І почалося: били, відливали водою і 
знову били. Через кілька днів відвезли 
до Львова, на Судову, 7. Там були Содом 
і Гоморра! Всі підвали забиті, в камерах — 
по 40 — 60 людей. Жах!

Суди були закриті — трійка військова, 
у 1967 році — трійка цивільна..."

Ярослав Лесів,
дисидент , поет і отець

* * *
Етапи, етапи, етапи —

Стукіт вагонних коліс.
За ґратами — сині Карпати,
Журно прощається ліс.

Етапи, етапи, етапи —
Куди і за що нас везуть?
Солдати, солдати, солдати —
Шмони, прокляття, бруд.

Етапи, етапи, етапи —
Снігом занесених піль.
Крім Бога, кому розказати 
Про біль,
Наш арештантський біль. Зеновііі Красівський

Мирослав Мелень 
після виходу і тюрми

Ярослав Лесів
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А ось поетичні відчуття в камері:

Зеновій Красівський,
дисидент, поет, голова УНФ

* * *
Далеко, край світу, в чужій стороні,
В похмурій темниці життя коротаю —
Неначе на страту, йдуть знехочу дні,
Ночам божевільним — ні страти, ні краю. 
Склепіння нависло, я плазом лежу.
Надії спроквола лягли під багнетом.
Рокований, волю свою стережу,
Що в муках конає на ґратах.

Повзе безнадія у чорнії дні,
В тюремні кайдани закута.
Немов обірвалися струни в мені,
Ридають розбитим акордом пута.

(з поезії “Моя тріада”)

Тюремні враження доповнює Мирослав Мелень: 
Грім в двері —

"Збирайся! Всі свої речі!"
Брязк замка відлунив глухий коридор.
Різко кольнуло —

Примружені очі...
"Руки назад!" —
Б'є в спину надзор.
І суну, як тінь, коридором,

По сходах.
Відлунюють кроки 

І гинуть в пітьмі.
Тиснуть гробами зачаджені своди,
Тут все давить смертю...

Все: тіні німі (...)
Гул камер давить,

Чути десь ридання,
Дівочий плач і зойк —

Так б'ють об мур.
О скільки тут розірвано кохання,
Тут гріб живий:

Повільна смерть тортур.
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Кидали тут пов'язаних у крові,
У рот розбитий втикали колби "груш".
На розстріл потягли,

Не прорвись слово!
Мільйони тут...

Тут — невинно вбитих душ.
Ніхто не ждав ні ласки, ні пощади.
Милості на ждав,

Не плакав у мольбі.
— Вже ідуть!
Кріпись!
Не допустися зради!

Вірили тобі, Україно!
Тобі!

(уривок з публіцистичної поеми 
"У червоному тумані") 

Це відхід нашого побратима у вічність, у  незабуття. 
Бо не можна забути тих, хто віддав життя за свій 
народ, за Україну. Бо сказано у Святому Письмі: 
"Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли 
він за своїх друзів своє життя віддає" (Йоан, 15:13). 
Як герой вірша Анни Дирик "Тюрма", який загинув у 
муках, але таємницю підпілля забрав з собою у могилу:

Під мури тюремні Стрия 
Стара мати заледве прийшла:
"Десь тут син мій, дитина моя,
Передачу йому принесла".

Заглянула в тюремне вікно,
Чи не вийде чекіст-наглядач.
Її серце тривожить одно —
На Сибір піде син, ув етап.

Не повезуть вже сина твого,
Не повезуть його на Сибір.
Вчора ввечір його одного 
Засудили кати на розстріл...

Твого сина убили кати,
В цитаделі, отут при стіні.
А як вирок читали йому,
То лиш бачили зорі одні.
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Вартового як вчула слова,
Передача їй випала з рук.
А з грудей лише стогін сплива 
Й розривалося серце від мук.

Вбили сина московські кати,
В Україні — не лиш ти одна.
Тут нещасних таких, як і ти,
Безліч можна побачить щодня.

Не сказала ні слова на те.
Віддала передачу лиш тим,
Що сидять і страждають за те,
За що смерть вже прийняв рідний син.

Про муки катувань у Стрийській тюрмі, які пере
несла її мати, колишня зв'язкова УПА, описує у своєму 
вірші активна просвітянка, худож ній керівник 
Народного дому Ірина Винник. Понад тридцять літ 
носила біль і тривогу у своєму серці, щоб через 
десятиріччя розповісти про них людям і цим полег
шити свою болючу пам'ять, цей трагічний заповіт матері.

КАЗАЛА МЕНІ МОЯ МАТИ

Казала мені моя мати,
Коли я малою була,
Що є в нашім місті будівля 
І зветься вона "тюрма".

Казала мені моя мати,
Що там ще впродовж віків 
Будуть кості білі стогнати 
Замордованих земляків.

Казала мені моя мати:
“Таке не забути повік.
Тягнули сюди мордувати 
Жінок, і дітей, і калік.

Щоднини, щоночі, щохвилі 
Стояв тут і стогін, і плач.
Тендітне жіноче тіло 
Топтав "визволитель-палач".
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Топтав, розбивав, калічив — 
Сліди каблуків на спині... 
Таке не забути, дитино,
Повік не забути мені!

Минуло багато вже років 
З тісї страшної пори,
Та досі вві сні я ще бачу 
Залиті кров'ю двори.

В страшнім сорок п'ятім році 
Забрали мене кати,
По снігуг грудневої ночі 
За коси мене тягли.

Й сьогодні болить мос серце, 
Як згадую я той час.
Пекли нас гарячим залізом, 
Собак спускали на нас.

Дверими давили пальці,
Аж тріскали наші кістки,
А били колючим дротом 
І рвали нас на шматки.

Живими у  ями кидали, 
Вапном заливали вночі. 
Вмирати тоді було, доню, 
Спасінням для тіла й душі.

Ти змушена, донечко, знати, 
Які це були ‘'брати"
І як вони нас мордували,
Як мучили пас кати!

Послухай уважно, доню,
Не смій же забути того!
Я вірю, що правда воскресне 
Розкажеш тоді, як було".

Ірини Винник

1991
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Паспорт 
Стрийської 
тюрми. 
Початок 
1950-х рр.

Кривава розправа над українським народом  
продовжувалась до смерті сатанинського диктатора

московської імперії — 
СЕКРЕТНО Йосифа Джугашвілі- 

Сталіна. Після його  
сконання ця боротьба 
продовжувалась, але 
більш витончено, при
криваючи згубну її суть 
фіговими листками — 
лицемірством, дем а
гогією, брехнею, як це 
було за часів "хрущов- 
ської відлиги". Борю
чись з культом особи 
Сталіна, він вимуше
ний був зробити по
ступки і для учасників 
визвольних змагань — 
багатьох з них реабі
літували, дозволили по
вернутися на Україну, 
хоч тут їх далі переслі
дували: не прописували 
за старим м ісцем  
проживання, не давали 

роботи, не дозволяли йти у вищу науку, займати 
керівні посади тощо. Ось як згадує про "лібералізацію" 
допитів М. Мелень: "...Слідство веде капітан Кирста. 
Говоримо, дискутуємо на рівних, все коректно. Він 
любить іноді сказати: "Вибач, я на роботі", а це було 
тоді, коли в дискусії на національну тему йому було 
нічого сказати. Мовляв, я тебе розумію, навіть 
розділяю твої думки, але служба...

Ще під час слідства приїжджав начальник республі
канського КГБ Никитченко. Говорив з кожним  
окремо, хотів дізнатися, як потім нам сказали, яке 
підґрунтя антирадянських, націоналістичних виступів 
старших і молодших підсудних. Чи програми виховної 
роботи не досконалі, чи ще якась інша причина? Це
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був досить цікавий діалог найвищого українського че
кіста — гонителя всього українського — з україн
ськими націоналістами".

Про те, що україн
ське питання "мучило" 
імперію, говорить факт 
знищення провідників 
ОУН. Це за Хрущова 
були вбиті у Мюнхені 
Л. Ребет, С. Бандера.

Стрийська тюрма 
працювала й далі, але у 
дещо “послабленому" 
режимі, що відповідав 
хрущовській дем аго
гії. Тепер вона стала 
просто побутовою кримінальною тюрмою, поки, 
врешті-решт, не була реорганізована у виправну 
колонію для дівчат.

У 1950-х рр. Стрийська тюрма ще була, однак, 
потужною каральною структурою. Ось паспортні дані 
тюрми тих часів. Пункти 1 —5 цього "паспорта" — це 
відомості, де розташована тюрма: в центрі міста чи 
на околиці; яка відстань до залізничної станції, облас
ного центру; номер телефону начальника тюрми, 
чергового тощо. У 6-му пункті подаються дані про 
матеріальні потужності установи.

Огорожа тюрми — цегляна, висотою 3,5 м, дов
жиною 230 м — має три сторожові кам’яні "вишки", 
вхід із зовнішнього боку (якщо повсталі в'язні захотіли
б захопити "вишки", то їм потрібно було б спочатку 
вирватись за мури — тому вхід для постового із 
зовнішнього боку). Біля внутрішнього боку стіни — 
двометрова попереджувальна заборонена зона, 
відгороджена колючим дротом.

Зовнішні пости (на баштах), крім зброї, мають 
рефлекторне обладнання. Головний в'їзд у тюрму 
обладнаний подвійними воротами. Іншого входу нема.

Переріз кліток віконних решіток 14,5x19,5 см (не 
пролізеш!). Водопроводу тюрма не має. Зате має свій

М акет  
тюрми. 
Початок 
1950-х рр.



внутрішній телефонний комутатор і охоронну сигна
лізацію. Обладнано одну камеру для смертників. 
Правда, була одна лікарняна камера на шість ліжок і 
одна камера-амбулаторія.

Хоч за більшовицьких часів керівники боялися 
вищого начальства, але це не заважало їм брехати. 
Так у пункті 21 начальник Стрийської тюрми підпол
ковник Шаблієнко стверджує, що на території тюрми 
є шість "прогулочних дворів", хоча на початок 
50-х рр. XX ст. тюремне подвір'я було таке забудоване, 
що не було, як кажуть, людям де розминутися, а не те 
щоб "прогулюватись". Пункт 22 стверджує, що 
"в тюрме имеется душевая, пропускная возможность 
ее — 20 — 25 чел/час". Але ми знаємо, де вона розташо
вувалась, та ще там же була, виходить, і пральня. Отже, 
"душевая" могла бути тільки для свого "персонала", а 
не для в'язнів. А от кухню стрияни бачили: там справді 
стояло три чавунні котли (ще з часів Австрії) ємкістю 
по триста літрів. У цих котлах у 1941 р. червоні кати 
варили навіть людське м'ясо, на місці котлів підві
шували людей і обпалювали їм ноги. Отже, котли — 
правда, вони служили ще й у 1950-х рр.

Ще одну брехню розкриває пункт 32 "паспорта 
тюрми № 2": тут написано, що "следственньїх каби- 
нетов в тюрме не имеется". А де ж проводились 
допити, катування? Чи цього взагалі не було?

Зате пункт 38 стверджує, що в тюрмі "имеется" 
кімната для культпросвітницької роботи для "личного 
состава на 70 мест", а ще "имеется" клуб на 150 місць 
для демонстрації фільмів "заключенньїм" (в'язням), 
навіть сцена є.

Пункт 42 повідомляє, що кількість загальних камер 
становить —15 та 15 "одиночок". Виходить, що у 
кожній загальній камері перебувало в середньому 
20 осіб! Далі сказано, що площа загальних камер (усіх 
разом) становить 389 кв. м. Отже, на одну людину 
припадало трошки більше 1 кв. м. Як же вони поміща
лися? Ага, у два яруси!

А ще "паспорт" повідомляє, що у тюрмі було 
чотири карцери та фотодактилоскопічний кабінет.



Так коротко про матеріальну базу Стрийської 
тюрми у її останній стадії розвитку. Правда, не згадав 
я, що на території тюрми була конюшня (біля північно- 
західної башти (вежі) та гараж на три машини, що 
прилягав до правого крила тюрми.

Вся ця матеріальна база з людським ресурсом 
надійно охоронялася. Були зовнішні і внутрішні пости. 
Табель постів затверджував начальник УВД Дрогоби
цької області полковник В. Скопін. Зовнішня охорона 
мала чотири цілодобові пости: 1-й — біля головних 
воріт, перевіряв вхід і вихід конвою, громадян, проїзд 
гужового й автотранспорту; 2-й, 3-й і 4-й пости — на 
вежах, охороняли відповідну частину охоронного муру 
(стіни) з внутрішнього і зовнішнього боків. На вежі 
був кулемет, рефлектор, сигнальний і телефонний 
зв'язок. Внутрішня охорона мала п'ять постів:

1 -й — цілодобовий, стояв вартовий у лівому крилі 
першого поверху тюремного корпусу; він наглядав за 
ув'язненими у 4 карцерах і 3 одиночних камерах;

2-й пост стояв посередині коридору І поверху, був 
двозмінним, парним, охороняв 4 загальних і 8 оди
ночних камер-майстерень;

3-й пост містився у правому крилі І поверху, був 
двозмінним, одинарним, наглядав за 3 загальними і 
З одиночними камерами;

4-й пост був розміщений на II поверсі тюремного 
корпусу; цілодобовий, парний, під його наглядом пере
бували в'язні у 10 одиночних і 8 загальних камерах;

5-й пост, розташований на III поверсі тюрми, був 
парним і цілодобовим, наглядав за ув'язненими у
7 одиночних та 11 загальних камерах.

І знову "вилазить" на поверхню неточність (брех
ня). "Паспорт" подає у підсумку 15 загальних камер і
15 одиночних, а за табелем постів охорони відповідно — 
26 і 35 камер. Очевидно, більше вірити можна табелю 
постів, бо тут вказано конкретні об'єкти охорони. Але 
чому така розбіжність нікому не впадала у вічі? Нікого 
не дивувала? Чи начальству все це було "до лам
почки"? "Главное, чтобьі все заключенньїе помес- 
тились!"



Крім зовнішніх і внутрішніх постів, виставлялися 
ще вартові на нічний час — з 22 до 7 години. Вони 
охороняли огорожу (стіну) зсередини із західного та 
північного боків. Стояли під дерев'яними "грибками".

Така система охорони унеможливлювала втечу з 
тюрми. Це однозначно. Але...

Як згадують мешканці будинку № 8 по вулиці 
Олесницького, що поряд із західним боком охоронної 
стіни, втечі були, втікачі просили у них допомоги. 
А може, це були провокатори?

Таку тюрму на початку 1950-х рр. ще застав у 
Стрию один із останніх політичних в'язнів, учитель 
за професією Іван Черепущак, знаний у нашому місті 
як багаторічний учасник хорової капели "Ватра’'. Він 
не встиг ще заробити й першої зарплати, коли його 
заарештували. Спочатку він проходив слідство і 
допити у Дрогобицькій тюрмі (бо сам з Уличного), а 
потім був переведений у Стрий, де начальником тюрми 
на той час був Кравченко.

Цитую з "Тюремних споминів" Івана Черепущака: 
"У процесі ведення слідства кагебісти застосо

вували різні підлі, підступні методи, нелюдські зну
щання заради того, щоб добитись бажаного результату. 
Вони не шукали законної справедливості...

На третьому тижні мого перебування в тюремній 
камері викликали на допит. Це була так звана 
контррозвідка, або підготовка до справжнього слідства. 
У невідомому кабінеті невідомі чекісти-слідчі пово
дяться надзвичайно жорстоко. Обвинувачують у 
більшості в надуманих або перебільшених, перекру
чених обвинуваченнях — злочинах. При тому пово
дяться надмірно по-звірськи. У камері між в'язнями 
склалась думка, що той, хто витримав "контррозвідку", 
той щасливий. Про цей метод "контррозвідки" мені 
було відомо від старих в'язнів, і я був готовий до неї, 
знав, що мене чекає і що від цього багато залежить 
для подальшого справжнього слідства.

У кабінеті, куди мене привели, було три чекісти. 
Один з них зачитав пункти звинувачень, а саме:

а) під час німецької окупації був комендантом 
української поліції;
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Розміщення камер і постів на 1-му поверсі
© -  пост №  1, 2. 3; 
к карцери; 
о - камери-одиночки; 
з загальні камери; 
м-о -  майстерні-одиночки; 
с -  сигналізація

б) мав на озброєнні гвинтівку;
в) брав участь в арештах радянських громадян та 

знущався над ними;
г) належав до підпільної буржуазно-націоналіс

тичної організації ОУН;
д) займався антирадянською діяльністю.
Статті 54-1а, 54-10, 54-11.
Обвинувачення були перебільшені і не мали 

конкретних фактів. Я вирішив признатись тільки до 
того, про що знали люди в селі, всі інші — відкинути...

Контррозвідники про це і слухати не стали, а 
вимагали таких показів, які їм були потрібні. Вони 
зачитували по пунктах звинувачення і при запереченні 
мною накидались фізичними способами та вульгар
ними викриками. Били куди попало і чим попало. Били 
спільно і почергово, заставляючи признатись. Чекіст 
запитує: "Бьіл?.." “Ні'', — відповідь. І тоді пішло: один 
б'є бібуляром, інший — наганом і т. д. Від катувань я 
впав на підлогу, тоді копали ногами, підняли і



продовжували свою звірську роботу. Я втратив 
пам'ять, обезсилений впав на підлогу вдруге, тоді знову 
копали ногами. Я лежав нерухомо, вони підняли і 
посадили на стілець, я зі стільця знову впав і лежав 
нерухомо на підлозі. Тоді збризкали водою і наказали 
наглядачеві забрати мене. Коли виводили, то пообі
цяли, що на другий раз вб’ють, як собаку, коли не 
признаюся, то щоб добре подумав. Напівпритомного, 
обезсиленого, покривавленого, з синяками привели 
мене у камеру. У мене склалось враження, що вони 
мали насолоду від цих звірських катувань...

На другий раз повторилось те саме, але відчули, 
що нічого не доб'ються, закували мене у кайдани, 
посадили у карцер і сказали, що буду сидіти, поки не 
здохну...

Що така карцер? Карцер — це будка. В'язневі 
накладають наручники і закривають у карцері на добу 
або дві. Через малу площу там немає можливості ні 
лягти, ні сісти, можна опертись в стінку — і то 
головою. Після карцеру у наручниках руки в суглобах 
опухають так, що декілька днів не можна ними рухати.

А ще було "кіно". Кіно — це коли зі зв'язаними 
назад руками підвішують так, щоб в'язень стояв на 
пальцях ніг. У цей час зверху краплями вода капає на 
голову в одну точку, що є дуже боляче. При цій 
процедурі часто в'язні не витримують, мліють...

...Через два місяці перебування у Стрийській тюрмі 
мене забрали на етап до львівської пересилки... Зі 
Львова спецпоїздом — до бухти Ваніно, що біля 
Сахаліну, а від Ваніно через Берінгову протоку, 
Північно-Льодовитий океан до селища Тексі, що на 
усті ріки Яни, — вантажним кораблем, по ріці Яни — 
баржами до Батогайського концтабору, що у Верхоян
ському районі Якутської АСР.

За час етапування померло з нашої групи до 
80 чоловік від надмірно жорстоких умов..."

Ось так везли невинних людей за тисячі кілометрів, 
за тридев'ять земель, щоб задарма використати працю 
їхніх рук, бо потрібно було "обустраивать Сибирь".

Стрийська тюрма у 1950-х рр. поступово перетво
рювалась на звичайну кримінально-побутову тюрму.



РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТЮ РМ И

М  априкінці 1950-х рр. у 
Стрийській тюрмі практично вже не було політичних 
в'язнів . Вона стала звичайною  тю рм ою  для 
кримінальних злочинців. Тут сиділи "круті'', маючи 
по 20 — 25 років ув'язнення за тяжкі злочини: вбивства, 
грабунки, втечі з тюрми, дезертирство й т. ін. Влада 
запровадила у тюрмі загальноосвітню вечірню школу, 
яка працювала за звичним режимом. Тут були від
криті класи, що належали до Стрийської вечірньої 
школи (8— 10 класи). Вчителювали стрийські педагоги, 
які приходили в тюрму на уроки. Дехто з вчителів і 
сьогодні живе у Стрию (Глухова А. С. працювала там 
з 1957 р., Шепарович Б. Г. — з 1960 р. та ін.).

Тодішній державі потрібні були грамотні "зеки", 
бо хлопців забирали після відбуття терміну (хто не слу
жив) до армії. Йшла тотальна підготовка чоловічого на
селення до війни, хоч тодішній генсек Хрущов М. С. ба
гато нашумів програмою “скорочення" армії. Знаю 
добре цю ситуацію в армії, бо після закінчення інсти
туту і року праці педагогом сам служив в армії у 
Приморському краї. Коли я призвався на службу, мені 
було 24 роки. А служили зі мною “зеки", яким було 
по 26 — 28 років, "відбухавши'' до 8 років ув'язнення. 
Тепер вони ставали поряд з 19-літніми хлопцями- 
“салагами" — захисниками "могутньої Батьківщини".

Отож, вечірня школа у тюрмі працювала нор
мально. Ще 2 березня 1963 р. уроки проходили як 
зазвичай. Ніхто нічого не підозрював. Наступного дня,



прийшовши на уроки, вчителі не застали нікого. Вночі
2 березня після уроків усіх учнів вивезли у невідомому 
напрямку. А 6 березня вчителів було звільнено від 
роботи у цих вечірніх класах.

Але так само несподівано привезли "зміну” — 
перших 50 дівчат-підлітків, які прибули із Львівської 
чи Одеської колоній.

Так пройшла заміна кримінальної тюрми загаль
ного призначення на Стрийську ДВК (дитяча виховна 
колонія) для дівчат. Колонія підпорядковувалась УООП 
(Управление охраньї общественного порядка), яке, 
мабуть, було підрозділом Міністерства внутрішніх 
справ СРСР чи УРСР,

Начальником колонії призначили капітана внут
рішніх військ В. К. Андрієнко. Пропрацювала вона до 
кінця 1965 р. Потім, як досвідченого працівника у цій 
сфері, забрали її у саму "белокаменнуто" на викла
дацьку роботу. Адже підготовлені кадри потрібні були, 
бо починався дисидентський рух, табори в Мордовії, 
Комі, Сибіру працювали на повну потужність.

А колонія у Стрию знову змінила свій статус. 
У липні 1965 р. її перевели в підпорядкування Мініс
терства народної освіти (МНО) і називали “ Специ - 
альная школа для детей и подростков, требующих 
особьгх условий воспитания” (але і далі тільки для 
дівчат). Директором вже тепер спецшколи була 
призначена А. В. Беркова.

Школа мала дати дівчині-правопорушниці (вті
качки, бродяжки, злодійки, розпусниці) восьмирічну 
освіту, потім дев'ятирічну. Але термін перебування у 
спецшколі — не більше трьох років. Потім переводили 
в інший заклад, якщо термін виховного виправлення 
ще не закінчився.

Крім цього, спецшкола давала підліткам "робіт
ничу" професію — кравчині. Для цього була прибу
дована кравецька майстерня (ди в . сх ем у-п л а н , 
“З абудова  колиш ньої тюрми на 2002 р.").

До слова, коли будували майстерню (копали рови 
для фундаменту), а потім проводили парове опалення, 
то знаходили людські кістки — останки мучеників.
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Це підтверджували Ю. Бандурович (вихователька 
спецшколи) та А. Глухова (вчителька математики). 
Обидві працювали там 
від сам ого початку 
реорганізації тюрми — 
спочатку у колонії, а 
потім — спецшколі.

Ось як згадує Юлія 
Бандурович, мешканка 
Стрия, тепер пенсі
онерка (стиль збере
жено):

"Після ліквідації 
С трийської тюрми  
приміщення було пе
редано дитячій ви
ховній колонії, в якій я 
працювала з самого 
початку (15.02.1963 р.).
Брала участь у благоустрію території та приміщень.

В 1973 чи 1974 році проводили центральне парове 
опалення. Під час риття канав для проведення труб 
центрального опалення по всій території подвір'я 
школи ми всюди натикалися на людські останки, що 
знаходились на незначній глибині — 35 — 40 см. Це 
не могли бути залишки австрійських часів, так як 
поховання були ледь присипані землею і розкидані 
по всій території подвір'я аж до вхідної брами.

Оскільки земля на подвір'ї була дуже мокра і в’язка, 
військові, що допомагали у благоустрою подвір'я, 
привозили плити звідусіль, в тому числі і зі старого 
цвинтаря, який у той час був переобладнаний на парк 
ім. Зої Космодем'янської.

Викопані учнями і солдатами людські кості — 
черепи, кістки, взуття та інше — кидали на машину і 
вивозили на сміттєзвалище.

Але це було тільки на місцях копання ровів, а на 
решті території так і залишились останки мучеників..."

Свідчення дає і житель Стрия Гаркот Остап 
Миколайович, 1922 р. н., який стверджує, що на місці

Заняття
у  кравецькій
майстерні.
Викладач
Н еониа
Корнссва



пізніше збудованої швейної майстерні і збоку була 
яма з похованнями мучеників 1941 р.

"...коли відкрили браму тюрми, всі люди побачили 
страшну картину: по всій території були порозкидані 
трупи сотень людей, замордованих, розстріляних у 
тюрмі.

Свідком тих подій я був особисто. На місці побу
дованої пізніше швейної майстерні була яма, де 
знаходилися закатовані і розстріляні люди. На них 
були розсипані цукор, рис, мука і різні продукти..."

Отже, недарма говорили, що дівчата-правопо- 
рушниці, які вже багато чого бачили у своєму  
короткому житті, дізнавшись про злочини у тюрмі, 
заявляли, що бояться вночі.

Максимально дівчат було, здається, 280, а потім 
менше. Вони жили у головному корпусі (див. схему- 
план, п. 2), де на першому поверсі розміщувались 
побутові служби, роздягальні, лазня, пральня, комора, 
перукарня, котельня; на другому поверсі — спальні 
кімнати, на третьому — класи для навчання. На подвір'ї 
були майстерня і кухня. Біля вхідної брами — каран
тинні приміщення і адміністративні кімнати.

Педагогічні працівники спецшколи
Начальника колонії замінили директори спец

школи. Ними були Беркова А. В., а після неї — Ми- 
хайлова П. М., далі — Середяк Н. Г., Кабаченко Л. І., 
Дергачова Р.

Іовенко Т. В. — заступник директора з виховної 
роботи, потім Лозовик.

Огнівенко К. Г. — заступник директора з на
вчальної роботи.

Брунцвік Є. — завідуюча виробництвом.
Вчителі: Тіщенко 3. — російська мова і література; 

Січко (Коцкулич) — українська мова і література; 
Дергачова Р. — фізика; Грицай Н. — біологія; 
Проць Г. — фізкультура.

Крім цього, предмети викладав і керівний склад 
спецшколи, наприклад, Огнівенко К. — українську 
мову, Іовенко Т. — російську мову і літературу, Берко
ва А. — історію.



Відповідальна робота припадала на виховний склад 
педагогів. На одну групу (8 — 20 осіб) було два педагоги- 
вихователі:

Власне цим працівникам (не всі згадані) випадала 
найскладніша робота з дівчатами. Бо на уроках вони 
вели себе більш-менш нормально — все-таки урок! А 
після уроків аж до сну виробляли фокуси: одна 
грозиться, що ковтне голку, інша — що переріже собі 
вени, ще інша — що вискочить з вікна (коли вже на 
вікнах зрізали Грати — десь на початку 1980-х рр.). 
Словом, малолітні правопорушниці шантажували 
вихователів як могли, щоб добитися свого. І вихо
вателеві потрібно було мати неабияку витримку, щоб 
вести свою роботу і добиватись якогось успіху.

Для викладання кравецької професії завідуюча 
виробництвом Євгенія Брунцвік мала п’ять кравчинь.

Ще була одна ділянка роботи — служба режиму. 
Ці працівники виконували свої обов'язки цілодобово. 
Вони відповідали за дотримання режиму, порядку, 
безпеки дівчат. У штаті було 8 —10 працівників, з них 
пам'ятаю тільки Людмилу Демченко і Музу Тарасову. 
Інші забулися.

Останнім навчальним роком для спецшколи був 
1989/90 р. Це був час найбільших збурень у Стрию — 
стрийська революція, яку очолив тоді поет Віктор 
Романюк. Стрийська спеціальна школа ніяк не 
вписувалась у ці події. Прокурор міста Тарас Костур 
порушує питання про закриття цього виправного 
закладу. Переглянувши терміни перебування дівчат у  
спецшколі, виявили, що не було потреби утримувати 
цілий заклад. Одних дівчат відпустили, деяких пере
везли в інші спецшколи (у Львів, Охтирку Сумської 
області, може, ще кудись). Коли влітку 1990 р. розпо
чалися розкопки у колишній тюрмі, то учениць вже 
не було. Працівників спецшколи було звільнено аж
17 грудня 1990 р.

Лісова Раїса 
Січко Ірина 
Рибченко Ольга 
Бандурович Юлія 
Крутоус Емма

Корнєєва Ніоніла 
Сташковська Степанида 
Алістратенко Тетяна 
Пастух Оксана 
Єпіфанова Ніна
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Так закінчила своє існування Стрийська тюрма, 
що бачила муки і чула передсмертний стогін тисяч 
патріотів України, яких нищили окупаційні режими 
різних кольорів: червоно-білого, чорно-білого, черво
ного...

Але її історія на цьому не закінчилася.
П р и м і т к а .  Своїми спогадами про Стрийську спецшколу 

поділились працівники цієї школи: вчителька математики Глухова- 
Іваннікова Алла Степанівна та вчитель фізики Шепарович Богдан 
Григорович.



РОЗКОПКИ 
У СТРИЙСЬКІЙ ТЮРМІ

Н і ,  це не пошуки слідів давньої 
архітектури, слідів правічної людської цивілізації, 
культури людей, зокрема стриян. Це розкопки, які 
мали підтвердити сатанинські вчинки московсько- 
більшовицької імперії, що впала на нашу землю і 
протягом кількох століть вигублювала українську ідею, 
державність, українську культуру, віру і традиції.

За попадтрьохсотлітню історію нищення україн
ства було багато злочинів проти нашого народу, які 
чинив новоутворений державний гібрид — москов- 
іцина. Таким епогеєм масакри були: Батурин 1708 р., 
Полтава 1709 р., зруйнування Запорізької Січі 1775-го, 
ліквідація Гетьманства 1784 р., це держимордівський 
Валуєвський указ 1863 р., самодурський Емський указ 
1876 р., це злочинний шабаш "муравйовщини" у Києві 
в 1918 р., це голодомор-геноцид 1932—1933 рр., це 
криваві бійні НКВД в тюрмах України у 1941 р.( це... 
Та зупинимось, хоча це не кінець переліку злочинів 
проти українського народу.

У повоєнний час питання про злочини у Стрий
ській тюрмі вперше порушились у 1988 р. на засіданні 
клубу "Аргумент" під головуванням В. Романюка. Це 
був час горбачовської "гласності". Вже не можна було 
втримати народ від цікавості до заборонених колись 
тем, але й пояснення намагались зробити за допо
могою демагогії, мовляв, це були “викривлення" 
ленінської політики. Та при цьому нічого не згадували
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Віктор
Романюк,
поет,
голова
Стрийської
організації
Національної
спілки
письменників
України,
лауреат
премії
В. Чорно-
вола

про те, що власне Ленін-Ульянов, будучи виразником 
політики Російської імперії, започаткував нові злочини 

проти України: розстріли інтелігенції 
і духовенства — "чем больше, тем луч- 
ше", запровадження політики "воєн
ного комунізму" (1919 р.), голод 
1921 р., започаткування підступної 
"українізації", щоб виявити, хто її 
хоче, а потім розправитись з ними.

Отже, наближались бурхливі роки, 
розгойдані "гласністю", що ними вже 
не могла монопольно керувати кому
ністична влада у Кремлі. Починаючи 
з появи неформальних молодіжних 
гуртів, Товариства рідної мови (потім — 
української мови ім. Т. Шевченка), 
Руху, історико-просвітницького това
риства "Меморіал", народ дедалі час
тіше виходив на вулиці і площі. Народ 

хотів все знати, вимагав пояснень.
Наставали часи, коли народні маси піднімались, 

йшли походами до відомих історичних місць, утво
рювали патріотичні товариства, співочі гурти, відкри
вали пам'ятники (в першу чергу Т. Шевченкові), 
посвячувати могили полеглим українським героям, 
влаштовувати якісь масові національні свята, відрод
жували українські традиції. Народ ставав чимраз 
сміливішим, не лякався грізних застережень, погроз 
і навіть побоїв. Наближалась оксамитова революція, 
все було направлено проти існуючого режиму. Попу
лярно дух цього часу у Стрию виразив Федір Кравець: 
"Карфаген має бути зруйнований!" — застосувавши 
до нашого часу слова відомого римлянина Катона 
Старшого.

Погляньмо на світлини, які зафіксували події, що 
відбувалися тоді на Стрийщині. Вони красномовно 
розповідають, що творилось тоді у Стрию та його 
околицях.

Такими були передумови, коли розпочалися 
пошуки слідів жертв НКВД у колишній Стрийській 
тюрмі. Вже було проведено "живий ланцюг", що єднав
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всю Україну; під силою народу було зліквідовано 
Стрийський міськком і райком комуністичної партії і 
об'єднано в один орган, що ско
ротило у два рази партійний чинов
ницький паразитичний апарат; вже 
пройшли перші демократичні 
вибори (березень 1990 р.), що утво
рили першу національно-демок
ратичну владу у місті (головою став 
висуванець національно-патріо
тичних організацій — Р̂ уху і "Про
світи" — Роман Шрамов'ят); вже 
над міською Радою вперше в Укра
їні за радянських часів замайорів 
національний синьо-жовтий пра
пор (14. 03. 1990 р.)г який має там 
донині.

З того часу, відколи Роман Гри- 
цай на засіданні клубу "Аргумент" 
вперше поставив питання про ДО ЗВІЛ  на розкопки у Роман  
Стрийській тюрмі перед начальником Стрийського Шрамов'ят, 

КДБ Колодяжним, минуло майже два роки. Тоді пред- 
ставники "компетентних органів" і всякі "лектори" 
пояснювали, що тюремні жертви 1941 р. — це справа 
рук фашистів і націоналістів. Влада тоді не знала що 
робити — давати дозвіл на розкопки чи ні. Тому 
затягували час всяким демагогічним крутійством. Не 
дістали виразної відповіді стрияни і тут.

Аж тепер, при новій владі, питанням розкопок 
зайнялися конкретно. Стало відомо, що криваві бойні 
у тюрмах НКВД влаштовувало не тільки у Західній 
Україні. Сліди злочинів виявлено в Умані, Хмель
ницькому, Вінниці, Києві (під колишнім Жовтневим 
палацом), у Харкові, Полтаві та інших місцях. Тільки 
у Хмельницькому було знищено 1000 поляків. А 
скільки українців? Всенародним болем і обуренням 
прокотилися звістки про "мордерства" у львівських 
тюрмах, волають до справедливого суду понад 3 тисячі 
кинутих у соляні шахти Добромиля, замучених у 
Самбірській та Дрогобицькій тюрмах, Крукеничах,
Золочеві, Бродах, Жидачеві — в усіх районах.
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Роман
І'рицай,
історик

А у Стрию події розвивалися так. Вже згадувалось 
вище, що перший раз питання про жер тви НКВД було 

поставлено Романом Грицасм ще у 
1988 р. на засіданні клубу "Аргу
мент”. Коли у 1989 р. було створено 
"Меморіал" (історико-просвітницька 
громадська організація), про роз
копки у тюрмі заговорили більше. 
Рада товариства "Меморіал", яку 
очолював інж енер з мостобуду  
№ 1 Йосип Грищук, запланувала 
дослідження цього питання, але 
справа просувалася повільно. Та й 
не дуже дивно, бо у раду "Мемо
ріалу" входили ті самі люди, що й у 
Товариство української мови, провід 
Руху, що також був утворений в 
цьому ж 1989 р. А справ було багато: 
наближалися вибори (березень 1990 р.), 

потрібно було створювати осередки, готувати людей 
до участі у виборах, мало не щотижня проводились 
політичні мітинги, на яких викривалась тодішня кому
ністична влада. Успішно проведені вибори показали, 
що така праця була виправдана: вперше обрано націо
нально-демократичну владу на місцях, достойних 
депутатів до Верховної Ради УРСР від Львівщини.

У цих умовах якось відсунулось питання про 
жертви НКВД. Тому Роман Грицай, який чомусь не 
входив у раду "Меморіалу", взявся самотужки про
штовхувати питання розкопок у Стрийській тюрмі. 
Він подас заяву у Стрийську міську прокуратуру, щоб 
та порушила кримінальну справу щодо захоронень 
на території колишньої тюрми та методів знищення 
в'язнів.

Звичайно, не так легко тоді було добитись дозволу 
на розкопки та експертизу. Хоч вже була обрана нова 
влада на місцях, але союзна структура ще діяла, і "си- 
ловики" не знали кого слухати — місцеву владу чи 
Москву, тому тягнули час.

У першій половині червня 1990 р. Стрийська 
прокуратура (прокурор Тарас Костур) все-таки дала
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дозвіл на розкопки в колишній Стрийській тюрмі. 
Факт злочинів НКВД у тюрмі підтверджувався, хоч 
довгі роки комуністична влада запев
няла, що злочини у тюрмах — це 
справа рук німців разом з україн
ськими націоналістами. Але ж стри- 
яни на територію тюрми ввійшли 
разом з німцями. Крім цього, живуть 
ще й зараз люди, які чули, як в 
останні дні перед відступом совіцької 
армії на території тюрми на всю по
тугу ревів трактор, працювала пило
рама, щоб не було чути передсмерт
них криків жертв та вистрілів катів.

18 червня 1990 р. було прийнято 
звернення Стрийської об'єднаної 
ради до обласної прокуратури про 
порушення кримінальної справи 
щодо масових знищень в'язнів у 
колишній Стрийській тюрмі 1941 р. Разом з тим голова 
видав розпорядження про утворення комісії для 
допомоги у розслідуванні цієї кримінальної справи:

Стрийська об'єднана Рада народних депутатів 
Львівська область

Володимир 
Чабан, 
заступник 
голови 
Об єднаної 
ради, голова 
комісії

РОЗПОРЯДЖЕННЯ п° ств0‘
від 18.06.1990 року № 6 Р™™ріалу

1. З метою допомоги в розслідуванні кримінальної 
справи, яка ведеться прокуратурою Львівської області, що 
порушила справу по факту масового знищення жителів у 
колишній Стрийській тюрмі в 1941 році, створити комісію  
Стрийської об'єднаної Ради народних депутатів у складі :
1 .Чабан Володимир Євстахович — голова комісії
2.Туринський Іван Йосипович — заступник

голови комісії
3.Темник Євген Йосипович — член комісії
4.Грицай Роман Михайлович —
5.Мазур Микола Йосипович —
6.Бордуляк Нестор Вікторович —
7.0сташ  Катерина Миколаївна —

2.Комісії надавати допомогу слідчому прокуратури  
Львівської області у  виклику свідків та наданні додаткових 
матеріалів.



3. Голові комісії Чабану Володимиру Євстаховичу звер
нутися по радіо і через засоби масової інформації повідомити 
про хід розслідування справи та збирати додаткові матеріали 
у людей, які були очевидцями масового знищення громадян 
в червні 1941 року.

Голова об'єднаної Ради
народних депутатів Р. Є. Шрамов’ят

Робота розпочалась відразу. Нова влада на цей час 
домоглася ліквідації спецшколи для неповнолітніх 
дівчат-правопорушниць, які до цього перебували у 
головному корпусі. Фактично, розкопки очолив 
історик Роман Грицай.

І ось це місце, де в 1941 р. витягали з ям понівечені 
трупи людей, залитих вапном, зерном і цукром. Біль
шовицькі окупанти замітали за собою сліди. Трупи 
закатованих тоді було виявлено і в окремих камерах.

...Екскаватор обережно знімає своєю залізною 
рукою перший шар ґрунту. Навколо застигли у німому 
чеканні люди. Десь тут, біля північно-східної стіни, 
неподалік сторожової вишки, має бути велика яма, 
звідки витягли не всіх замучених. Заклякли люди, 
тільки машина якось тривожно гуркоче... У цей пер
ший день екскаватору допомагали сміливі хлопці: Олег 
Бойко, Володимир Комаров, Володимир Футерко, 
Владислав Бунецький, Дмитро Бунецький (син), Ігор 
Стасів і навіть експерт міської міліції Василь Мельник.

...Ось він, перший свідок злочину, перший череп 
людини, яку замучили нелюди тільки за те, що хотіла 
жити вільно, а не під чоботом окупанта. Олег Бойко 
обережно бере його в руки, обчищає землю і з якоюсь 
святістю передає у руки Василя Мельника, експерта 
міського ВВС. Глибоке зітхання вирвалось у людей, 
які стояли над ямою. Сльози майже у всіх. Ось Надія 
Гнатів шепоче молитву, заломила руки у печалі Ольга 
Заяць, крізь туман суму зблискують очі Катерини 
Осташ, весь у напрузі, з блискавками грому в очах 
стоїть Ізидор Гнатів, завмерла у німоті Ярослава Чайка, 
зціпив зуби Йосип Грищук, печально опустив плечі 
Іван Попович, який теж побував у цих стінах... 
Навколо смуток, журба, тяжкі зітхання... Пацьорками



розсипаються по обличчях пекучі сльози. Пані Кате
рина Біленька їх навіть не витирає. Хлипає на колінах 
моя друж ина Дарія  
Припін...

...На черепі з боку 
потилиці дві дірки. їх 
уваж но розглядають
В. Мельник і судмед- 
експерт прокуратури 
Володимир Білецький.
Роблять попередн ій  
висновок, що це від 
вогнепальної збр о ї 
(пізніш е експертиза  
підтвердила їх попе
редній здогад). Серед 
черепів і лю дських  
кісток, яких все більше 
і більше, трапляються 
речі в'язнів: д з е р 
кальце, частина брас
лета від годинника, 
запальнички, коралики 
від намиста, гребінь, 
пляшечки з рідиною, 
ґудзики, окуляри, лож
ка, чоловіче та жіноче 
взуття, рештки одягу, 
частина жіночої коси, 
зотлілий молитовни- 
чок...

Хто були їхні гос
подарі? Де закінчили 
своє життя? Чи за
мурами Стрийської тюрми, чи лягли кістьми у 
далекому Сибіру? Чи повернулися і тихо лягли у рідній 
землі? Де ви, мученики наші? Прийдіть, хто томився 
тут, і станьте живими свідками кривавих злочинів 
НКВД. Мало вас є сьогодні. Тому небагато поки що 
роботи у старшого слідчого обласної прокуратури 
М. Дупака.

Ось він, 
знайдений 
пертий череп 
ж ертв НКВД. 
Усього відко
пано 255 ос
танків



Про своє перебування у Стрийській тюрмі в 1941 та 
1946 рр. розповідає 80-літній житель із Стриганець 
Василь Юркович Стасів, син якого працює на цих 
розкопках. Підходять до слідчого як очевидці злочину 
Микола Дикий, Іван Шабан, Катерина Остапі, Дмитро 
Вінтонів... Стає моторошно від їх розповідей.

...Пані Катерина Осташ, активістка Товариства 
української мови, "Меморіалу” і Руху, тоді, у далекому 
1941-му, одна із перших з мамою прибігла у тюрму 
розшукувати маминого брата (вуйка). Дівчині тоді було 
13 років — вік, вразливий до кривди, неправди, 
насильства. Тому пам'ять все закарбувала. І ось тепер, 
літом 1990 р., вона щодня на розкопках і заново пере
живає стрийську трагедію. Серце сповнюється болем, 
голова стає все білішою, груди розриває ненависть 
до ворогів нашого народу. Тому однією з перших при
йшла дати свідчення, щоб встановити правду про кри
ваві злочини НКВД. І не зупинили її, як декого, страх 
перед непевним тоді становищем в Україні (адже 
офіційна влада ще перебувала в руках компартії — 
натхненниці цих “подвигів").

Ось що розповіла пані Катерина слідчій комісії:
“ЗО червня по розпорядженню нової місцевої влади до 

Стрия приїхали із сіл сотні возів. Поїхав і наш батько 
своїми кіньми. Сіли і ми з мамою. Швидко промчали від  
Ж улина до Стрия. Коло тюрми вже було багато людей, 
стояв крик, гамір, ридання. Воза залишили на знайомих, 
а самі пішли до тюрми. У браму важко було пройти: одні 
заходили, другі виходили плачучи.

На подвір'ї тюрми була жахлива картина: із каналі
заційних люків, із ям витягували помордованих в'язнів, 
залитих вапном. Від вапна і води, що стояла у  ямі, деякі 
трупи вже розкладалися, інші були розпухлі, стояв страш
ний сморід, бо надворі була спека. У ямах повно поні
вечених людей, засипаних вапном, рисом, цукром і навіть 
насушеним хлібом. Трупи складали рядами на подвір'ї і 
мили водою зі шлангів, щоб рідні могли впізнати загиблих. 
Пам'ятаю, одна старенька мати впізнала свого сина по 
чорній родимці за вухом. До сьогодні не можу забути її 
ридання. Боже, дай їй сили перенести це горе! Тільки не 
пам'ятаю, з якого села була ця страдальна мати. Ми з 
мамою, як і всі люди, плакали, а батько нас заспокоював.
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Потім ми пішли у  підвальні камери — там знаходились 
катівні, де по-звірськи мучили невинних людей. В одній 
із камер була велика кухонна плита з трьома дірами. 
Над тими дірами висіли мученики, зачеплені гаками за 
підборіддя, руки пов'язані назад колючим дротом, а ноги 
обгоріли по коліна до кості.

В іншій камері були живцем замуровані люди, казали — 
32 чоловіки. Серед них було два німецькі і один російський 
офіцери, всі молоді, була навіть одна жінка. Говорили, 
що двоє були ще живими, але відразу померли...

В одній камері посередині стояла колода, вся залита 
кров'ю, на долівці лежали закривавлені великі молоти, 
багато волосся, розсипані рис, цукор і куски хліба, кров 
стікала зі стін. Мені стало погано, і ми вийшли на подвір'я.

Ці понівечені тіла в'язнів стояли у  мене перед очима 
ціле життя, а серце сповнювалося ненавистю до більшо
вицьких злочинців.

...У двір заїжджали вози, на які клали по дві збиті з 
дощок труни із закатованими і везли на цвинтар. Повіз 
труни і мій батько. Всі вулиці були заповнені возами, 
людьми, було багато священиків. Хоронили замучених 
героїв у  братській могилі, з якої після війни більшовики 
зробили 'клумбу", щоб люди не могли молитися. Довгі 
роки ми боялися не тільки молитися, але навіть стояти 
біля "клумби", бо більшовицькі прихвосні ходили по 
цвинтарі і підглядали за людьми. Але у  релігійні свята 
стрияни переборювали страх, запалювали свічки, клали 
квіти, а на Великодні свята — свячені яйця, паску і 
молилися за упокій невинних душ..."

Про таємно запалені свічки, покладені квіти на 
"клумбі” та про боязнь людей вшановувати відкрито 
пам’ять жертв НКВД знаю, бо сам був свідком цього.

З 1972 р. я почав мешкати у Стрию. У місті тоді я 
мав лише одного знайомого — Володимира Касюрика, 
з яким вчився в одній групі Львівського університету. 
Українські січові стрільці, пісні про них — це давній 
"коник" наших розмов з Володимиром. Тому Першого 
листопада (в день поминання душ і проголошення 
ЗУНРу) він повів мене на стрийський цвинтар пока
зати могили УСС. Недалеко від центрального входу я 
побачив велику круглу квіткову клумбу, навколо якої 
горіли свічки. М ене це дуж е здивувало, на що 
Володимир Касюрик відповів пошепки (він тоді був



директором Дитячого будинку — мав підстави боятися 
за свою роботу): "Це не клумба, а братська могила. 
Тут, кажуть, поховані замучені більшовиками у 1941 ро
ці українські патріоти”. Цих подій він сам добре не 
знав, бо проживав у Стрию з 1946 р. Отже, тоді, 
1 листопада 1972 р., ми були свідками запалення 
кількох десятків свічок навколо квіткової клумби, і 
подумалось мені тоді: квіти на великій круглій могилі 
і запалені свічки — це щось символічне! Не вдалося 
більшовицьким зайдам вбити пам'ять у людей про 
своїх героїв: квіткова клумба забуття перетворилась 
на клумбу-могилу пам'яті!

Що ж  показали розкопки? І спогади продов
жуються. До мегафона, що в руках голови "Мемо
ріалу" Й. Грищука, підходять нові люди, які хочуть 
поділитися своїми спогадами про розкопки у 1941 р. їх
ні розповіді доповнюють все нові і нові факти злочинів 
НКВД. Хтось згадує, що з однієї каналізаційної ями 
витягли кілька священиків, яких вкидали туди живими, 
хтось пригадує, як витягли з ями маму з дитиною, 
скручених колючим дротом докупи, а ще хтось — про 
двох сестер і брата з Дем’янки Дністровської, яким було 
від 14 до 19 років, — вони також були скручені докупи 
колючим дротом...

Це не прості спогади, це — народне звинувачення 
всієї комуністичної системи, це волання вчинити суд 
над комуністичною ідеологією, над її верховодами, 
хай навіть сьогодні, бо такі злочини не підлягають під 
категорію "за терміном давності". Не має права на 
життя така людиноненависницька ідеологія, така 
партія! Другий Нюрнберг для них мусить бути! — 
вимагають зболені побаченим люди.

Кожного дня все більше знахідок злочину. Серед 
останків мучеників та їх речей надибують інквізи
торські знаряддя тортур: загострені гаки, залізні штирі, 
колючий дріт, закривавлені молоти, якісь предмети, 
про призначення яких важко навіть здогадатись...

Однак судово-медична експертиза тих часів нама
галася приховати сліди жорстокого "мордерства" у 
тюрмі, наголошуючи на "гуманній" смерті жертв — 
розстрілі. Підтекст: заслужили — то й розстріляли, 
ніхто їх не мордував.
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Так експерти Львівської прокуратури Ліпцен Т. Б. та 
Нартіков Ц. Н. ЗО. 07. 1990 р. стверджують: “...Следует 
считать, что большинство пострадавших умерли в 
результате ошестрель- 
ньіх ранеиий голови".
3. 08. 1990 р. знову  
роблять такий вис
новок, а 23.01.1991 р. у 
"виводах" висловлю
ються більш катего
рично: "...зкспертиза 
не им еет возм ож - 
ности вьісказаться о 
возможной причине 
смерти в тех случаях, 
когда нет огнестрель- 
ньіх повреж дений  
черепа. П ов р еж де
ний от действия ту-
пьіх предметов с ограниченной поверхностью не 
установлено" (підкреслення моє. — М .  М).

Ось так! І не застрілені, бо дірок у черепі нема, і 
не убиті тупими предметами, хоч череии проломані.

31 серпня 1990 р. прокурор області Ізосімов Л. Ф. над
силає голові Об'єднаної ради Стрия таку поверхову 
інформацію. Передаємо її дослівно (оригінал — у голови 
"Меморіалу" Й. Грищука), сіиль і орфографію збережено.

П рокурат ура ССС.Р 
П рокурат ура Львовской области  
31.08.90  '  №  15 322 вьіх.90

Голові Ст рийської об 'єднан ої 
Ради народних депут ат ів  
т. Ш рамов'яту Р. Є.

Інтерн ’ю 
у  людей бере 
голова "Мемо
ріалу " Йосип 
Грищук 
(у  центрі -  
і  мегафоном)

Інформація
по кримінальній справі по виявленню масових 
захоронеііь людей на території бувшої тюрми 

в м. Стрию

Вказана справа порушена прокурором області 18 червня 
1990 року.
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В процесі розслідування встановлено і допитано понад 
50 свідків, які вказали, що у червні 1941 року після відступу 
частин Радянської Армії і евакуації персоналу Стрийської 
тюрми на території тюрми в ямах з вапном і в окремих 
камерах були виявлені трупи людей.

По справі також встановлені очевидці, які брали в той 
час участь в захороненні трупів людей на кладовищі в 
Стрию. З очевидцями цих подій в процесі слідства проведено 
відтворення обстановки і обставин подій з метою виявлення 
ям, де знаходились трупи. Такі місця були встановлені і 
проведені розкопки з участю спеціалістів — судових медиків, 
прокурорів-криміналістів, членів комісії міськвиконкому, 
представників громадськості — товариства "Меморіал", 
Руху.

При розкопках ям на території тюрми були виявлені 
останки трупів, які належали 255 чоловікам, перегнивші 
рештки одягу, взуття, мунштуки, запальнички, гребінці, 
окуляри, 50 зубів із жовтого металу, 44 деформовані кулі. 
Проведена також ексгумація останків трупів, які знахо
дились в братській могилі на кладовищі в Стрию. Під час 
розкопок було виявлено останки 50 трупів, рештки одягу, 
взуття, гудзики, 7 деформованих куль.

По кістках і черепах, з метою встановлення причин 
смерті та інших питань, проведені судово-медичні ексгумації. 
Згідно висновків експертиз, вік загиблих від 20 до 70 років, 
серед них 39 жінок. В 121 черепі виявлені сліди вогнепальної 
зброї.

В даний час проводяться судово-балістичні експертизи 
з метою встановлення зброї, з якої були вбиті люди.

Очевидців, які би бачили, як розстрілювали людей в 
Стрийській тюрмі, поки що встановити не вдалося (а як 
могли "бачити" за мурами та ще й вночі? — М. М.).

Направлені запити в органи МВС і КДБ по встанов
ленню архівних документів щодо осіб, які утримувались в 
Стрийській тюрмі в червні 1941 року та військовослужбовців 
НКВС вказаної тюрми, але таких документів не виявлено 
(нема — і кінці в воду! — М. М).

В зв’язку з тим, що до масового знищення людей при
четні працівники органів НКВС, справи щодо яких підслідні 
військовій прокуратурі, кримінальну справу 16 серпня
1990 року направлено по підслідності прокуророві ПрикВО.

Прокурор області 
державний радник
юстиції III класу Підпис Ізосімов Л. Ф.



А як намагалися затягувати слідство і експертизу! 
Прокурор Ізосімов дав підставу своєму заступникові 
Міхнову В. розвивати тяганину, направивши справу 
у ПрикВО. Ось його відповідь від 4. 09. 1990 р.

Прокуратура СРСР 
Прокуратура 

Львовской области
г. Львов

Заступнику голови Стрийської 
об'єднаної Ради народних депутатів

Чабану В. Є.

На Ваш лист повідомляю, що в зв'язку з тим, що до 
масового знищення людей в червні 1941 р. в м. Стрию 
причетні працівники колишніх органів НКВС, кримінальну 
справу 16 серпня 1990 р. направлено для розслідування в 
прокуратуру Прикарпатського військового округу по 
підслідності, тому будь які слідчі дії ми виконувати не вправі.

По всім питанням що до розслідування даної кримі
нальної справи Вам необхідно звернутися в військову 
прокуратуру ПрикВО.
Заступник прокурора області
старший радник юстиції В. 3. Міхнов

Отже, НКВД — це військова структура, то нехай 
цим займається прокуратура Прикарпатського вій
ськового округу! А прокурор ПрикВО Стукало Б. І. дає 
таку відповідь:

Заместителю председателя 
Стрьійского об-ьединенного 

совета народних депутатов 
тов. Чабану В. Е. 

293500, г. Стрьій, ул. ЛенинаДОІ

Ваше письмо о фактах обнаружения массовьіх заборо
нений осужденньїх, содержащихся в Стрьійской тюрьме и 
расстрелянньїх в июне 1941 г., поступило в воєнную проку
ратуру Прикарпатского воєнного округа и рассмотрено.

Для разрешения письмо вместе с уголовньїм делом 
направленьї по поднадзорности прокурору Львовской обл., 
которьш о результатах рассмотрения сообщит Вам допол- 
нительно.
Воєнний прокурор 
отдела ВП ПРИКВО
Подполковник юстиции Б. И. Стукало



А старший слідчий Львівської прокуратури, юрист 
І класу М. Г. Дупак, виправдовуючи затягнення 
слідства, взагалі звинувачує стрийську владу у поганій 
роботі з розслідування цієї кримінальної справи і 
вимагає від голови ради "... прийняти невідкладні 
заходи, направлені на активізацію роботи комісії, 
громадських організацій, "Меморіалу" — отже, пере
кладав клопіт, як кажуть, із хворої голови на здорову.

Та все-таки розкопки ведуться.
Одних людей на розкопках змінюють інші. Мов

чазні, мов закляті, зболені минулими муками, сьогодні 
працюють Володимир Гелетко, Ігор Чайківський, 
Сергій Болотін, Василь Тарасюк, Борис Гомоиов, 
Сергій Деркач. Виносять обережно з ями, як дорого
цінний скарб, черепи, кістки і складають вздовж стіни, 
щоб встановити кількість замучених.

...їх було 255. Це встановлено по бедрових кістках 
та їх головках. Крім того, знайдено тільки 159 черепів. 
Де ж ділися ще 96 голів? Можна зробити висновок: 
вони були відрубані (у мертвих чи живих?) і захо- 
ронені окремо. Де? Належить ще продовжити пошуки. 
Адже кажуть, що є ще десь каналізаційні труби, які 
нібито виходять за межі тюремної території.

Судово-медичній експертизі вдалося встановити 
вік загиблих — від 17 до 70 років, серед них 48 жінок, 
у 24-х випадках стать не встановлена. Вік жертв: від 
17 до 20 років — 21 чол., від 21 до ЗО — 64, від ЗО до 40 — 
34, від 40 до 50 — 22, від 50 до 60 — 15, понад 60 років — 3. 
132 черепи були пробиті радянськими кулями (44 шту
ки знайдено у черепах). У кожному з них 1 — 5 кульо
вих пробоїн у потилицю. 27 черепів мали великі 
пробоїни некульового характеру (може, від удару баг
нетом або залізним штирем), багато черепів пролом
лено зверху важким предметом (напевно, отими 
закривавленими молотами, що знайдено у камері і 
ямі). Кажу "може" і "напевно", бо судово-медична 
експертиза свідомо замовчує методи нищення людей. 
На вимогу комісії з розслідування злочинів у Стрий
ській тюрмі зробити повторну експертизу заступник 
прокурора області старший радник юстиції В. 3. Міх- 
нов дав таку відповідь: "Вказані експертизи проведені 
всебічно, повно і об'єктивно, а тому підстав для



проведення повторних експертиз спеціалістами 
республіканських установ не передбачається" (лист 
від 24. 04. 91 р. № 15—157, вих. — 91). Отже, у квітні
1991 р. правоохоронні органи навіть у нашій області 
ще підпорядковувались компартії, а не новообраній 
демократичній владі. Це ще раз підтверджує, що 
в області і районі існувало двовладдя.

Мабуть, під час розкопок 1941 р. виявили не всі 
останки мучеників, бо через 25 років, коли Стрийську 
тюрму реорганізували у виправну колонію і добу
довували одноповерхове приміщення під кравецьку 
майстерню, риючи фундамент, натрапили на людські 
кістяки. Щоб не лякати дітей і підлітків, які перебували 
у колонії, ці роботи виконували вночі і скелети кудись 
вивозили. Скільки їх було — загадка.

А через наступних 25 років, у 1990 р., ексгумовано 
ще 255 мучеників. Загалом виходить, що у 1941 р. енка- 
ведисти замордували у Стрийській тюрмі до п'ятисот 
невинних людей.

Не вкладаються в голові садистські тортури катів. 
Звідки така люта ненависть, хай навіть до ворогів? 
Чи це була "самодіяльність" катів-садистів, чи такі 
вказівки отримували згори? Якщо була, скажімо, 
вказівка "беспощадно уничтожать врагов советской 
власти", то це не означало, що потрібно було так мор
дувати! Це ж треба було бути позбавленому елемен
тарних людських почуттів, жалю, щоб так діяти... Адже 
вже не йшлося про якісь зізнання, займатися слідством 
вже не було часу. То чому??

Одночасно з розкопками у тюрмі зроблено ексгу
мацію жертв, похованих у братській могилі 3 липня 
1941 р. Тут виявлено 57 кістяків. Потім місця брат
ського поховання було впорядковано. На території 
тюрми споруджено підземний саркофаг-гробницю, 
куди покладено останки жертв НКВД. На стіні, під 
якою були закопані жертви, висічено у тиньку 
(штукатурці) великий хрест, обкладений стелами з 
рельєфним зображенням мучеників. Навпроти, на 
землі, лежить такої ж величини хрест на низькому 
п'єдесталі з чорного мармуру. Це захоронення відбу
лося у червні 1991 р. На поминальну панахиду, яку 
відправив отець Йосафат, зібралось чимало жителів 
Стрийщини.
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Працюють експерти зі Львова
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Труна із людськими рештками



Братську могилу на цвинтарі також впорядковано. 
За кошти міського бюджету та пожертви громадян, 
за проектом стрийської архітекторки Дарії Михаць 
споруджено меморіальну каплицю з центральним 
надписом "Пом'яни їх, Господи, у царстві Твоїм", 
а під ним слова: "Жертвам комуністичного терору 
1939 — 1941 рр.". З трьох інших боків печальне: "Вічна 
їм пам'ять". Під невеличким куполом каплички — 
підвішано Пам'ятний дзвін. На жаль, навіть у дні 
Пам'яті і Скорботи він мовчить, як ті, що лежать у  
цій землі. Перед капличкою з лівого боку — скульп
тура Скорботної Матері.

Краєзнавчий музей міста, "Меморіал" та Спілка 
політв'язнів улітку 1991 р. відкрили експозицію "Рек
вієм", яка розповідає про звірства НКВД на західних 
теренах України, в тому числі і на Стрийщині. 
Виставку оглянули тисячі стриян та гостей міста.

Передбачалось спорудити цілий меморіальний 
комплекс: Стіна Скорботи, пам'ятник, каплицю і 
музей. Але економічні негаразди, розчарування людей 
спричинились до збайдужіння більшості. А влада 
зраділа, що хоч одну проблему можна відкласти на 
невизначений термін.

Не можна сказати, що тодішня національно- 
демократична влада усунулася від вирішення куль
турно-історичних національних питань. Тоді у цьому 
плані було зроблено чимало: відкрито пам'ятник 
П ровідникові ОУН Степану Бандері (1992 р.); 
пам'ятник — на центральному майдані міста — 
Будителям, що вражає своєю оригінальністю (1995 р.); 
барельєф видатним просвітянам Стрийщини — О. Бо- 
бикевичу, О. Нижанківському і Є. Олесницькому — 
до 130-річчя "Просвіти"; пам'ятник голові Державного 
Правління (за Актом відновлення Української Держави 
ЗО червня 1941 р.) Ярославу Стецькові (2001 р.); 
відремонтовано міський Будинок культури, середню 
школу № 7, що колись була гімназією, де вчився Сте
пан Бандера; впорядковано сквер перед садибою  
Бандерів у Стрию та ін.

Але з територією колишньої тюрми вийшов "про
кол". Спорудження меморіалу призупинилося, примі



щення після виселення дівчат, які тут перебували, 
передали для податкової інспекції і ще якихось служб. 
Податківці збудували кілька гаражів, а решта території 
заростала бур'янами. Потім податкова служба пере
їхала в інше приміщення. Триповерхова споруда 
пустувала. Тільки у правому крилі на першому поверсі 
донині має офіс Конгрес Українських Націоналістів 
(КУН) — міська організація.

Були спроби передати в’язницю на баланс міської 
міліції, де начальник МВВС п. Олеськів нібито мав 
зробити з неї "щось європейське" — нібито в'язницю 
європейського облаштування, нібито зразкову  
в'язницю тимчасового утримання чи щось інше. Стіну 
Скорботи повинні були відгородити муром, а вхід до 
неї зробити з іншого боку. Зрештою, хто його знає, 
які задуми мало начальство. Адже ніхто голосно про 
це не говорив, мовчала і преса. Були інші проблеми...

Так пройшло 10 років. Про Меморіал Пам'яті ніхто 
не згадував. І люди, і влада заспокійливо "забули", 
що "відроджуються лиш там, де є могили".

Хоча ні, не забули, спокуса для влади знайшлася...



"ТЮРЕМНІ" ПРОБЛЕМ И  
ПРОДОВЖ УЮ ТЬСЯ

Занехаяння території в'язниці 
не означало, що всі стрияни забули про свою ідею — 
меморіальний пам'ятник. Проходячи повз колишню 
тюрму, вони з хвилюванням поглядали на будівлі, ніби 
прислухалися, чи не почують тих давніх передсмерт
них криків мучеників, чи не побачать їхніх тіней, чи 
не пролунають зненацька постріли катів. Словом, 
стрияни тце довго будуть перебувати під враженням 
того, що відбувалося за високими мурами Стрийської 
бастилії. Настрої мешканців міста відтворює місцева 
самодіяльна поетеса Анна Дирик у вірші “Стриянине, 
спинись". Вона тривожиться, щоб нові покоління не 
забули, "кого, коли, за що розпинали":

Біля колишньої тюрми
Ти на хвилину, друже, зупинись:
Почуєш стогін із стіни,
Нема хреста — перехрестись!

Цей стогін-біль не зміряти нікому —
Вмирали в муках сестри і брати.
Судилось їм в бою нерівнім тому 
За волю України полягти.

В дворі тюрми берізка розрослась,
Схилила гілля, сплетене косою.
Чиясь душа корінням проросла,
І листя плаче, скроплене росою.



Тут сила жахів досі ще витає,
Тут стіни — свідки болю і біди,
Пекельний стогін з камер долинає...
Спинися! Пам'ять серця розбуди!

(Пам'ять серця. Стрий, 2002) 
Територія пустувала. Ніхто поки що не порушу

вав питання про Меморіал Пам’яті. Раз у рік відчи
нялась брама, і стрияни сумно сходились на панахиду 
біля Стіни Скорботи, де здебільшого правив о. Йоса- 
фат (В. Коваців). Після панахиди, трохи помітин
гувавши, стрияни розходились. І знову тихо. Громад
ську думку мав би будити "Меморіал" як історико- 
просвітницька організація, але він сам спав. Колись, 
у 1989—1990 рр., його голова Йосип Грищук був 
активним учасником відродження. Та суспільна пасив
ність зачепила і його.

Але почалась приватизація земельних ділянок у 
межах міста. Отут і не втрималась від спокуси тодішня 
міська влада (голова міста Р. Шрамов'ят). Загроза 
будівництву Меморіалу Пам'яті підкрадалась посту
пово .

Та розпочнемо з кінця, як кажуть люди. Між 
приміщенням тюрми (вул. Олесницького, 4) і хатою, 
де мешкав один із засновників стрийської "Просвіти" 
Олекса Бобикевич (вул Олесницького, 8), була ще одна 
садиба з доволі просторим подвір'ям і городом  
(вул. Олесницького, 6). Сталося так, що хата зали
шилася без господарів, а згодом ще й згоріла. Залиши
лась ще одна запущена ділянка. Але ця ділянка могла 
би бути затишним сквером — це ж  у центрі міста. 
Стрийська "Просвіта" навіть виношувала мрію колись 
облаштувати тут "Сквер Просвіти": поряд хата Боби- 
кевича, неподалік будинок Є. Олесницького (тепер 
музей "Верховина"). Думалось: поставимо бюсти 
видатних просвітян (С. Дубравського, О. Бобикевича,
О. Нижанківського, Є. Олесницького), зробимо  
доріжки, лавочки, клумби, посадимо дерева, а може, і 
фонтан — словом, місце гарне. Але влада без  
ентузіазму сприйняла таку пропозицію "Просвіти": 
легше було виготовити меморіальну дошку, присвя
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чену просвітянам, ніж облаштувати сквер. А може, 
вже були інші плани на використання ділянки. 
Невдовзі це підтвердилось.

У процесі приватизації на ділянку накинув оком 
один із депутатів міської ради. Не буду розповідати, 
як це сталося, але питання про продаж ділянки було 
внесено до порядку денного міської сесії, і депутати 
проголосували за те, щоб продати її для спорудження 
автостоянки з мийкою. Очевидно, тодішні депутати 
мали слабке поняття, що має буги на території 
колишньої тюрми і чи годиться у центрі міста 
влаштовувати мийку.

Першими вдарили тривогу подружжя Гнатівих — 
Ізидор і Надія. Вони кинулися вмовляти начальство 
не робити цього аморального вчинку щодо пам'яті 
мучеників, які замордовані і по-варварськи закопані 
десь неподалік. Але нічого не допомогло! Начальство 
стояло як мур.

Тоді Гнатіви звернулися до громадськості міста і 
району. На 11 червня 2001 р. вони заручилися 
підтримкою дванадцятьох керівників громадських 
організацій і разом підготували звернення до голови 
міста і депутатів Стрийської міської ради. Звернення 
підписали: від Клубу греко-католицької інтелігенції — 
С. Вацівський, від товариства "Просвіта" — Н. Поч- 
товнюк, від Стрийського товариства "Меморіал" — 
Й. Грищук, від Стрийської організації УРП — І. Гнатів, 
від Стрийської станиці Братства ОУН —УПА —
В. Цюрко, від Стрийського краєзнавчого музею — 
Г. Верес, від Стрийської спілки політв'язнів і репре
сованих — В. Николишин, від Стрийської спілки дітей 
політв'язнів і репресованих — А. Рудник, від Стрий
ської філії "Союзу українок" — Я. Камінська, від 
Стрийської міськрайонної організації Народного Руху 
України — М. Щерба, голова Стрийської організації 
НДП — І. Пилипів, від Української Християнсько- 
демократичної партії Стрия — І. Темник.

Ось уривок із цього звернення:
"Ш ановний голово  м іст а Ст рия, п ане Романе  

Шрамов'ят! Ш ановні панове депут ат и Ст рийської 
міської ради!
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З  великим подивом і обуренням дізналися ми про те, 
що ви прийняли ріш ення на т ери т орії колиш ньої 
Стрийської тюрми поряд з могилою, де спочивають 
вічним сном патріоти України, замордовані московськими 
катами, в самому центрі міста збудувати автостоянку.

Не знаємо, якими мотивами ви керувались. Це ж треба 
до такого мізерного рівня скотитися, щоб забути, що 
там на подвір'ї покоїться прах мучеників-українців, яких 
п ід  гул мот орів мордували, убивали, розст рілювали  
енкаведисти, а тепер свої, своя влада вирішила гулом 
моторів автостоянки тривожити їх вічний спокій. Та 
ще й власни ком  ц іє ї  ст оянки  м ає ст ат и си нок  
р е п р е с о в а н о го  бат ька. Це що — м а н к ур ст во  чи 
яничарство? Такого глуму, т акої наруги можна було 
сподіватись хіба що від  безпам'ятних Іванів, а не від  
державних мужів..."

Що ж  — суворо сказано, але справедливо!
Звернення було зареєстровано у міській раді, а 

20.06.2001 р. під номером 3.14/1468 всім підписаним 
було розіслано відповідь, яку дав заступник міського 
голови Р. Маланій. Ось вона:

"Виконавчий комітет міської ради повідомляє, що 
згідно ст. 34 Закону України "Про місцеве самовря
дування в Україні" вирішення питань регулювання 
земельних відносин належать до компетенції депутатів 
міської ради. Депутатська комісія міської ради з питань 
законності, охорони природи, землекористування
16 січня 2001 р. на своєму засіданні дала дозвіл на збір 
матеріалів попереднього погодження вибору земельної 
ділянки підприємцю Готю Р. Л. під автомобільну стоянку 
по вул. Олесницького біля будинку № 8.

Шануючи пам'ять закатованих патріотів України в 
колишній Стрийській тюрмі і враховуючи те, що до 
меморіалу пам'яті необхідно впорядкувати дорогу з 
благоустроєм і зробити належний захід, виконавчий 
комітет міської ради погодився на виділення земельної 
ділянки підприємцю Готю Р. А. і зобов'язано його тери
торію стоянки легкового автотранспорту відокремити 
декоративною огорожою від меморіалу та за рахунок 
виконавця робіт влаштувати новий, більш зручний і 
благоустроєний захід до меморіалу з вул. Олесницького.
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При виконанні підприємцем благоустроєних робіт до 
меморіалу пам'яті міськвиконкомом буде прийматися 
тільки тоді рішення про відкриття автостоянки".

Відповідь носить заспокійливий характер — може, 
якось забудеться, але зрозуміло, що "підприємець" 
виконає зобов'язання щодо благоустрою і дозвіл буде 
мати, бо депутатська комісія Стрийської міської ради 
з питань законності, охорони природи і зем 
лекористування ще 16 січня 2001 р. зробила рішення 
на користь "підприємця". Про те, що договір на 
купівлю-продаж земельної ділянки було зроблено ще 
18. 05. 2001 р., навіть не згадується. Отже, влада 
вирішила діяти нещиро стосовно громадськості.

Але ось забили тривогу і власники будинку № 8 (бу
динок О. Бобикевича), на якому є охоронна мемо
ріальна таблиця. Власники — Всеволод Чума та Софія 
Дацишин — написали вмотивовану широку заяву на 
сесію Стрийської міської ради 12 липня 2001 р. 
Подаємо заяву повністю, без змін, як документ 
обурення проти порушення громадянських і мораль
них прав людини:

Голові Стрийської міської адміністрації, 
Сесії Стрийської Ради народних депутатів

від власників будинку № 8 
по вул. Олесницького 

Чуми Всеволода Богдановича 
і Дацишин Софії Богданівни

ЗАЯВА
Як нам стало відомо вчора, 11. 07. 2001 рм на сусідній з 

нашим будинком території (на місці колишнього будинку 
№4(6) планується розмістити стоянку "до 50 автомобілів".

На плані, погодженому з зав.відділу архітектури та 
містобудування О. П. Похилом від 26. 01. 2001, допущено 
суттєві неточності:

1. Будинок № 8 позначено чомусь "КН", тобто кому
нальний нежитловий, в той час, як він є власним (при
ватним) і житловим; (за іншою версією "кирпичним", але 
ж він — дерев'яний!).

2. Нормативну віддаль 15 м для стоянки "до 50 автомо
білів" позначено до запланованого місця стоянки, в той
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час, як ця віддаль, згідно з санітарними нормами, повинна 
бути до межі території (огорожі) автостоянки.

Крім того, за планом заїзд автомобілів має бути біля 
самої огорожі (2 — 2,5 м) нашої території. Тут же — 
приміщення чергового, біля якого, як правило, стоять 
автомобілі з включеним двигуном, доки не оформлять 
документи на в'їзд-стоянку.

Вихлопні гази (значна частина з високотоксичною 
речовиною — тетраетилсвинцем) будуть поширюватися з 
цілої стоянки на наш город і сад, звідки ми щорічно збираємо 
врожай, що є значною підмогою для нас, пенсіонерів, з на
шими родинами.

Якщо власники автостоянки для зменшення (не дуже 
суттєвого) поширення загазованості на нашу територію 
поставлять високий мур, це — знову — значно вплине на 
інсоляцію нашої території (автостоянка має бути з південно- 
східної частини), що також буде порушенням санітарних 
норм.

Не кажемо вже про зовсім іншу сторону цієї справи.
Як добре Вам відомо, будинок № 8 недарма має статус 

історико-меморіального: він належав о. О. Бобикевичу (його 
прізвище знайдете навіть в Українській радянській 
енциклопедії); тут регулярно бували композитори Остап і 
Нестор Нижанківські, а також адвокат Є. Олесницький — 
люди, які дуже багато зробили для національного 
становлення Стрия і Стрийщини. Тут бували митрополит
А. Шептицький, І. Франко (декілька разів), М. Черемшина, 
С. Крушєльницька, Є. Петрушевич і багато інших видатних 
діячів українського народу.

В сусідньому будинку мешкав д-р Боратинський, який 
підтримував добрі стосунки з Бобикевичами. Згодом — вже 
в наш час — там проживала Юстина Федорків, яка, 
ризикуючи своїм життям, допомагала воїнам УПА, за це 
була засуджена на 25 років каторги.

Нарешті, третім "сусідом" була тюрма, звідки на наших 
очах тисячами у нескінченних колонах вели наших 
великомучеників до тягарових поїздів (під конвоєм 
енкаведистів з автоматами "напєрєвєс" і вівчарками), якими 
їх везли до Сибіру. Багато з них, як відомо, не доїжджали
— по дорозі вмирали з голоду і холоду.

А ще — не раз, не два! — ми чули постріли з території 
тюрми. Що то було — тепер знаємо.

А ще: добре пам'ятаємо, як одного разу з тюрми втекли 
двоє і сховалися за нашою коміркою — і як тут же прибігла 
ціла зграя енкаведистів і — на наш жах — впіймали втікачів 
і повели... А потім ми почули постріли. Зрозуміло було, що 
то за постріли...
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А ще добре пам’ятаємо тих бідних жінок — дружин, 
матерів — які днями і ночами очікували, коли приймуть 
(і чи приймуть?) передачу для в’язнів — їхніх синів, мужів, 
дочок. І їх сльози — коли не прийняли...

А Ви кажете -  стоянка!
Ми чули, що товариства "Просвіта", "Меморіал" 

планували тут зробити меморіальний куток Стрия, де б 
стояли погруддя будителів Стрийщини, де б був 
меморіальний парк чи сквер, де б були Музей жертв 
ворожих режимів і музей о. О. Бобикевича, о. О. Ни- 
жанківського, композитора Н. Нижанківського. Щоб тут 
гартувався дух прийдешніх поколінь...

А Ви кажете -  стоянка!
І, знаєте, в тому не бачимо нічого дивного! Бо як Львів 

перестав бути П'ємонтом України, так і Стрий і Стрийщина
— колись найбільш прогресивні на Галичині (а може, й в 
Україні 1920— 1930-х років) — тепер далеко вже не ті!

А чому? Бо здрібніли душі наших людей, "зматеріа
лізувалися" — до неприличності.

Не думаємо, що то добре, бо, коли народ не має 
здорового духу — то вже не народ. І майбутнє — не його! 
Про то писали ще в стародавньому Китаю і в стародавній 
Греції. Про те писали і наші ідеологи — і Донцов, і Петлюра, 
і Коновалець, і І. Липа, і Ю. Липа, і С. Бандера, і ґен. Чуп
ринка.

А Ви кажете -  стоянка!
То ж, може, — нехай справді буде стоянка, будуть гроші, 

буде б-а-г-а-т-о грошей!
Нехай і далі руйнується колишня тюрма — потім рештки 

розвалимо і збудуємо щось нове, сучасне, прибуткове, 
наприклад, готель. А чому б і ні???

Але: що скажуть тоді про нас, про Вас люди, справжні 
люди — колись, невдовзі?

Що скаже колись правдива історія — про Стрий, його 
діячів?

Вибачте, що заява вийшла не "стандартною", а з 
художньо-історичними відхиленнями.

Останні, якщо хочете, можна не враховувати, адже вони 
не зазначені в жодних нормативних актах. Окрім моральних. 
Але ті тепер, на жаль, не в пошані.

З повагою до Вас:
власники будинку №8 по вул. Олесницького —

Вс. Чума
С. Дацишин 

12. 07. 2001 р.



І ось вони отримують "аргументовану" відповідь 
міської архітектури (завідуючий О. Похило):

м. Стрий, вул. Олесницького, 8
В. Чума

С. Дацишин

Виконком Стрийської міської ради розглянув Ваше 
звернення щодо розміщення стоянки легкового автотранс
порту на ділянці по вул. Олесницького, 6 та повідомляє, що 
на підставі наданих узгоджень з міськими службами, а також 
з постійною депутаською комісією, міськвиконкомом 
прийнято рішення про надання земельної ділянки — 
виготовлення проекту будівництва стоянки легкового авто
транспорту.

При цьому передбачена стоянка на 24, а не 50 автомашин 
з заїздом від будівлі по вул. Олесницького, 4. В виготовлених 
проектним підрозділом документах Ваш будинок зазначений 
як житловий, а літера "К" позначає матеріал стін. Отже, 
викладені Вами факти в цьому зв'язку є недостовірними.

Одночасно повідомляємо, що вище згадане рішення 
прийняте з метою ліквідації джерела нечистот, раціонального 
використання міських земель та вирішення інших загально
міських питань, в тому числі збереження будівель колишньої 
в'язниці, впорядкування меморіального комплексу.

Заввідділом архітектури
і містобудування О. Похило
Зверніть увагу, шановний читачу, на "круте" 

пояснення в останньому абзаці. Невже запущений 
город — найбільше джерело нечистот? А смітник, що 
є при вулиці, — ні? А раціонально використати міські 
землі —побудувати автостоянку? А продати під 
житлову забудову не можна було? Це ж центр міста! 
Напевне, ніхто не хотів? От біда! Пропадає земля! 
Мусили продати під стоянку. Чого не зробиш заради 
вигоди... для міста. Та й купу грошей взяли за землю!
— 23 тис. 114 гривень (дані із заяви групи громадян 
Стрия до голови проводу Міжрегіональної громадської 
організації "Союз патріотів України" Анни Семенюк, 
від 2. 09. 02 р.).

Що ж  робити громадянам при такій "твердій 
стійці" влади? Не знайшовши справедливості на місці, 
вони звертаються до вищих інстанцій. За допомогою 
звернулись до депутата Львівської обласної Ради від 
Стрийського виборчого округу № 5 п. Василя
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Дмитришина, тодішнього директора Стрийського сіль
ськогосподарського коледжу. Він звертається з депу
татським запитом до голови Львівської обласної Ради.

Голові Львівської обласної Ради 
п. Роману Гадзалу

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
З великим подивом і обуренням сприйняли звістку 

громадські організації, партії та жителі м. Стрия і 
Стрийщини про те, що виконком Стрийської міської Ради 
прийняв рішення, щоб на території колишньої Стрийської 
тюрми, поруч з могилою, де спочивають вічним сном 
патріоти України (286 чоловік), замордовані більшовицькими 
катами, збудувати автостоянку в центрі міста Стрия.

Причому, ще дві великі могили на сьогоднішній день не 
досліджені і не розкопані.

Не знаємо, якими мотивами керувались ті, хто прийняв 
таке рішення.

Такого глуму і такої наруги не може сприйняти 
громадськість міста Стрия і Стрийщини.

Можливо ті, хто приймав це рішення, не розібрались 
до кінця, про яку територію йде мова.

Стрияни вважають, що приміщення колишньої тюрми 
повинно стати історичним музеєм, а біля нього посадити 
Сквер пам'яті жертв більшовизму.

Прошу досконало і ґрунтовно вивчити це питання і не 
допустити знищення історичної пам'ятки та прилягаючу 
територію біля неї не перетворити в автостоянку.

Листи та звернення додаю.

Депутат Львівської обласної Ради 
від Стрийського виборчого
округу № 5 Василь Дмитришин

Запит розглянено, але з тяганиною, властивою 
бюрократії: поки розглянули, поки передали на розгляд 
управління містобудування та архітектури, пройшов 
певний час. Листом від 8. 11. 2001 р. № 16-4/2-655 за
ступник начальника управління Я. Гутовський зверта
ється до обласного "Меморіалу" та Стрийського 
міськвиконкому "провести відповідні пошукові роботи 
на виявлення можливих поховань... подати висновки 
обласній комісії у справах увічнення пам'яті жертв 
війни та політичних репресій".

Поки вони це "рішали’', писали, підприємець 
Готь Р. Л. не сидів склавши руки. Маючи на руках



договір купівлі-продажу земельної ділянки ще ВІД 
18. 05. 2001 р. та забезпечивши себе іншими потріб
ними документами, він 2 жовтня 2001 р. розпочав 
активну забудову свого підприємства.

Розгубленість громадськості наростає. Надія та 
Ізидор Гнатіви звертаються з листом до народного 
депутата від Стрийщини Ігоря Осташа. Свого листа 
завершують розпачливим, сповненим болю вигуком: 
"Та це ж наш Бабин Яр!" (йшлося про Стрийську 
тюрму). На жаль, відповіді чомусь не діждались.

Тоді звернулись Гнатіви 3.10.2001 р. до Голови 
Львівської облдержадміністрації Михайла Гладі я. А 
потім — "все вище і вище": до голови Всеукраїнського 
товариства "Меморіал" ім. В. Стуса Романа Круцика, 
народного депутата Леся Танюка, прем'єр-міністра 
Анатолія Кінаха і, нарешті, — до Президента України 
Леоніда Кучми.

Ініціатори написали розгорнуте звернення-про- 
хання, підкріплене сорока одним підписом громадян 
Стрия, і направили в Адміністрацію Президента з 
проханням допомогти встановити правду: "Допомо
жіть нам, подбайте про збереження історичної пам'яті 
тих, хто віддав своє життя за Україну, за її волю".

Пане Ізидоре! Не сипте бісера перед... Якби ж то 
київська влада визнавала таких борців! Але ж  вона 
визнає тільки "захисників вітчизни", які народились 
23 лютого 1918 року! Під Псковом і Нарвою. То ж, 
може, адміністрація на Банківській і радіє, що "свої" 
загортають бульдозерами могили. А Ви чекаєте від 
них допомоги? Як філологу, нагадую Вам байку 
Є. Гребінки "Рибалка", який пішов до Сули позивати 
Оржицю, що забрала його ятір. І от результат Вашого 
звернення — ні пари з вуст!

А тим часом будівництво стоянки, мийки і діагнос
тичного центру йшло повним ходом і наближалось до 
свого завершення. Сподівання були хіба на 2002 рік, 
адже навесні мали відбутися вибори до міської ради. 
Бути обраним на другий термін п. Роман Шрамов'ят, 
який так знехтував громадською думкою, не мав 
ніяких шансів. І громада зробила свій вибір.

Тепер усі надії покладали на нового голову міста, 
на нову владу у Стрию.



ВІД ТЮ РМ И -  
ДО МЕМОРІАЛУ ПАМ'ЯТІ

1 от нарешті виборча комісія 
підбила підсумки виборів міського голови. У них 
переконливо переміг п. Василь Дмитришин, який 
показав себе зразковим керівником Стрийського 
сільськогосподарського коледжу, людиною комуні
кабельною, відкритою у розмові з відвідувачами, 
людиною ініціативною, яка легко сприймає різні 
новації у житті і керівництві. Цими рисами характеру 
він переважав над своїм попередником. На відміну 
від пана Романа Шрамов'ята пан Василь Дмитришин 
не уникає людей, любить бути у громадських місцях, 
"на людях", легко вступає у розмову.

Особисто я спочатку думав, що така демокра
тичність поведінки нового голови може привести до 
панібратства з боку підлеглих чи громадян міста. Але 
ж — ні. Невдовзі я переконався, що люди вміють 
цінувати добрі риси керівника і не зловживають цим. 
Та й голова вміє твердо відстояти свою думку, не 
боїться падіння свого престижу, якщо він мудро 
поступиться співбесіднику, коли у цьому є сенс.

Поки новий голова освоювався на новій посаді, 
автостоянка була вже майже готова. На руках у 
Р. Л. Готя були вже всі потрібні йому документи, які 
він одержав від попередньої влади.

Подружжя Гнагівих знову вдарили на сполох, 
знову звернулися до міської, але вже нової влади про 
заборону будівництва автостоянки. Легко сказати —
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заборонити! Але Р. Л. Готь вже рік як є власником 
земельної ділянки по вулиці Є. Олесницького, 6. У 
непростому становищі опинився новий голова міста!

А тим часом громадськість міста "розпалюється". 
15 вересня 2002 р. стрийськими міською і районною 
організаціями Української республіканської партії 
"Собор" у рамках мирної всеукраїнської акції- 
протесту "Повстань, Україно!" було проведено віче.

Розглянувши на вічі заплановані загальноукра
їнські питання, учасники акції згадали і стрийські 
справи: вони висловили протест проти побудови біля 
колишньої тюрми автостоянки з мийкою і діаг
ностичним центром для легкового транспорту. 
Резолюцію про це направили голові міста.

Невдовзі голова УРП "Собор" Василь Кубаш, який 
проводив віче, отримав відповідь під № 3.13/2554:

Повідомляємо Всім, що резолюцію віче "Повстань 
Україно" від 15 вересня 2002 р. розглянуто в міськви
конкомі в повному об'ємі.

Ви абсолютно праві в тому, що на місцях захоро- 
нення людей, не можна будувати споруди, об'єкти, які 
за характером своєї роботи несумісні із перебуванням 
на таких місцях.

Земельна площа за адресою вул. Олесницького, 6 ще в 
січні 2001 р. рішенням міськвиконкому № 25 віддана 
підприємцю Готь Р. Л. для збору матеріалів попереднього 
погодження та на виготовлення проекту відведення зе
мельної ділянки. Рішенням міськвиконкому передба
чалось дозволити Готю Р. Л. використати вказану зе
мельну ділянку під будівництво автостоянки і спортивно- 
оздоровчого комплексу.

В травні 2001 р. рішенням міськвиконкому № 137 від 
17.05.01 Готю Р. Л. дозволено проведення проектно- 
пошукових робіт по будівництву стоянки автотранс
порту, мийки та діагностики легкового автотранспорту 
по вул Олесницького, 6.

В травні ж 2001 р. укладається договір куплі-продажу 
земельної ділянки Готю Р. Л. — договір від 18.05.2001 р. — 
а ще 18 березня 2002 р. Готь Р. А. отримує акт на право 
власності на землю по вул. Олесницького, 6, де він, як



власник будує комплекс по обслуговуванню легкових 
автомобілів.

Тому вирішити тепер питання про призупинення 
будівництва або його заборону є архипроблематичним.

З  повагою
Міський голова В. Дмитришин
Але тут треба стати на захист нового голови міста. 

Громадськість не добилася правди при попередній 
владі, яка оформила підприємцю всі документи, взяла 
за земельну ділянку гроші (цікаво, що придбано на 
них?), а відповідати повинен хтось інший?

У цей час конфлікт з автостоянкою загрожував 
перейти на другу стадію. Річ у тому, що виграна, по 
суті, справа Р. Готя знайшла послідовників. А нагода 
така трапилася.

Нова влада отримала у спадщину і територію 
колишньої в'язниці, де були руїни. Особливо це 
стосувалось приміщення прохідної колишньої тюрми, 
що стояли вздовж вулиці Є. Олесницького. Зали
шившись поза увагою, воно затікало, стеля руйну
валася, стіни розсипалися. Зрозуміло, що треба було
з ним щось робити, бо могло статись і якесь нещастя...

Отут і трапились підприємливі хлопці, які запро
понували свою допомогу, мовляв, приміщ ення 
відреставруємо, трошки розширимо і спорядимо 
магазин "Товари Стрийщини", а територію впоряд
куємо — і меморіальна частина буде під наглядом.

Здавалось, ідея непогана. Чого ще? У той час, коли 
у міській касі "вітер гуляв" (це спадщина!), — це був 
якийсь вихід. Адже ще під час зустрічі з громадськістю 
Стрия (у рамках програми "100 днів голови міста") 
п. Дмитришин зачепив питання колишньої тюрми, 
вирішивши, що тут повинен бути гарний виховний 
представницький центр Стрия. Тому ідея "Товари 
Стрийщини" сподобалась ще більше, що коштом 
підприємців буде підтримуватись порядок на всій 
території, а коли ще спорудиться меморіальний 
комплекс (як кошти будуть!), то вийде цілісний центр 
виховання і своїх громадян (зокрема молодого поко
ління), і гостей міста.
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І влада погодилась, не підозрюючи, що цим 
породжується новий "тюремний" конфлікт, ще 
складніший від будівництва автостоянки.

Щоб знати громадську думку, голова міста п. Ва
силь Дмитришин створює громадський дорадчий 
орган. З його ініціативи виникає Оргкомітет зі 
спорудження меморіалу "Борцям за волю України". 
Орган був широкопредставницький.

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 25 липня 2002 р. № 221
м. Стрий

Про створення організаційного комітету по 
п ід го т о вц і відкрит т я на т ери т орії 
колишньої Стрийської тюрми меморіального 
комплексу "Борцям за волю України", філіалу 
музею "Верховина"

З метою вшанування національних героїв-краян, які 
загинули в роки боротьби за незалежність України, створити 
організаційний комітет по підготовці відкриття меморі
ального комплексу "Борцям за волю України" виконком 
міської ради ви р іш и в :
1. Утворити організаційний комітет в складі:
М, Й. Мазур — голова оргкомітету, заступник 

міського голови 
Р. Магас — секретар оргкомітету, гол. спеціаліст

відділу  організаційно-контрольного та 
з питань внутрішньої політики 

В. Ольберт — заступник міського голови
І. Цехоня — заступник голови Стрийської райдерж-

адміністрації (за згодою)
Б. Бойко — зав. відділом культури
Г. Верес — директор музею "Верховина"
Й. Грищук — голова історико-просвітницького

товариства "Меморіал"
М. Мандрик — краєзнавець
Р. Грицай — зав. відділенням територіального

центру управління праці і соцзахисту 
населення

В. Чабан — голова товариства садиби-музею
родини Бандерів
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Н. Гнатів — викладач ПТУ № 34
І. Лазурко — науковий працівник музею

"Верховина"
В. Берчак — начальник міського управління

житлового господарства
М. Магас — голова надрайонного проводу Конгресу

Українських Націоналістів
І. Гнатів — член клубу української греко-

католицької інтелігенції м. Стрия
В. Цюрко — голова Стрийської станиці Братства

ОУН—УПА
В. Николишин — голова спілки політв'язнів

і репресованих
О. Похило — зав. відділу архітектури

і містобудування
І. Пошивак — начальник фінансового управління
В. Романюк — член Національної спілки письменників

України (за згодою)
С. Турчин — редактор часопису "Гомін волі"
о. О. Цимбала — настоятель храму Успіння Пресвятої

Богородиці
2. Оргкомітету ( М. Мазур) розробити до ЗО липня 2002 р. 

міську програму патріотичного виховання населення, 
формування здорового способу життя, розвитку духовності 
та зміцнення моральних засад суспільства.

3. Начальнику фінансового управління І. Пошиваку 
передбачити при формуванні бюджету на 2003 р. виділення 
коштів для виконання вище вказаної програми.

4. Для реалізації програми Комітету проводити роботу 
по залученню спонсорських коштів підприємств, організацій, 
установ всіх форм власності та окремих громадян.

5. Акумулювання коштів здійснювати на окремому 
рахунку міської ради.

Міський голова В. Дмитришин
Палкі прихильники пана Дмитришина під час 

виборів — родина Гнатівих, тепер стали в опозицію 
до цієї ідеї. Вони створюють ініціативну групу із 
захисту пам'яті мучеників колишньої Стрийської 
тюрми. До неї ввійшли: Надія Гнатів, Ізидор Гнатів, 
Олеся Малетич, Іван Романів, Тарас Дяк, Мирослав 
Мелень, Михайло Михайлюк, Микола Ющик, Петро 
Мірчук, Петро Галаник, Ярослав Синюра, Анна 
Рудник, Володимир Курчак.
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Забудова колишньої тюрми на 2002 р.
1. К олиш ній  "харчоблок" (кухня)
2. Корпус колишньої в'язниці
3. Добудована у 60-х роках кравецька майстерня для дівчат 

виправної колонії
4. Колишня прохідна в'язниці
5. Могила-саркофаг, споруджена у 1991 р.
6. Сторожова вежа, споруджена 1940 р.
7. Гаражі, збудовані у 1992 р.
8. Відчужена у 1992 р. територія
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Першого жовтня 2003 р. цю ініціативну групу 
переіменовано на зборах у Комісію з захисту жертв 
воєн та політичних репресій. Головою обрано Олесю 
Малетич, заступником 
голови — Михайла Ми- 
хайлюка, секретарем —
Надію Гнатів.

Д ебати загостр и 
лись, коли підприємці 
почали ремонтувати  
приміщення прохідної 
колишньої тюрми (див. 
схему-план, п. 4). Тут 
виявилось, що за 10 ро
ків приміщ ення від- 
сиріло, цегла розмокла, 
і на такій основі немож
ливо було робити якусь 
надбудову (за поперед
нім планом). Довелось розібрати його, щоб побуду
вати на цьому місці нове приміщення. Категорично 
запротестувала Комісія захисту, а на засіданні Комі
тету зі спорудження комплексу точились гострі 
дискусії. Дискутували з приводу того, чи можуть бути 
на місці будівництва останки жертв НКВД.

Тому міський голова 21 серпня 2003 р. своїм 
розпорядженням створив комісію з обстеження  
земельної ділянки на вул. Є. Олесницького, 4, де прово
дилося будівництво торгового комплексу. Перший 
пункт розпорядження — тимчасово призупинити 
будівництво до висновків створеної комісії.

Це було розумне і справедливе рішення з боку 
влади. Однак комісія ніяких людських кісток не ви
явила, окрім надгробних плит, викопаних самими 
будівельниками. Та громадськість міста занепокоїлась. 
З'явились люди (Гаркот Остап, Бандурович Юлія, 
Тимчак Анна, Яцик Теодозія, Мартиновська Анна), 
які засвідчили про наявність останків жертв НКВД 
ще й нині. Ось свідчення мешканця Стрия Гарко- 
та О. М.:

Археолог 
М. Бандрів- 
ський 
зі Львова 
досліджує 
подвір я 
тюрми
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"Я, Гаркот Остап Миколайович, 1922 року народ
ження, проживаю у м. Стрию по вул. С. Бандери, 16,
кв. 10, тел. 5-44-27, 

яш

Хрест, 
що призу
пинив будів
ництво 
магазину

засвідчую те, що на території
____ колишньої Стрийської

тюрми, конкретно — 
під пізніше побудо
ваною швейною майс
тернею, збоку є яма з 
похованнями мучеників 
1941 р. Там знаходиться 
прах мойого товариша 
Чухна Василя Івано
вича, 1920 р.н., і бага-

___ )̂ _  тьох інших.
Роз'ясню ю , що в 

1941 р., коли німці 
ЩЩ. Щ д  Д  г ^ г  прийшли у місто Стрий

і відкрили браму тюрми, 
всі люди побачили 
страшну картину: по 

всій території були порозкидані трупи сотень людей, 
замордованих, розстріляних у тюрмі.

Свідком тих подій був я особисто. На місці побудо
ваної пізніше швейної майстерні була яма, де знаходилися 
закатовані люди. На них були розсипані цукор, рис, мука 
і різні продукти.

В корпусі, який стоїть посередині подвір'я, де нині 
планується зробити музей, був харчоблок, де варили їсти. 
Там була кухня, стояли котли, у яких варили живих людей.

Свідчення записано у присутності трьох свідків: 
декана м. Стрия о. Івана Барабаша, Надії Гнатів та Ізидора 
Гнатіва 20. 06. 2003 р.". І підпис — Гаркот.

Тоді ж, у серпні 2003 р., група громадян міста 
встановили на місці виявлених надмогильних пам'ят
ників хрест і склали акт, який підписали Н. Гнатів, 
І. Гнатів, І. Романів, М. Михайлюк, В. Курчак, О. Ме- 
летич, А. Рудник та о. Іван (Барабаш), який освятив 
хрест. Потім на хресті з'явився напис "Тут буде 
пам'ятник Борцям за волю України".

Тоді Комісія з захисту пам'яті зініціювала опиту
вання громадян: чи підтримують, чи заперечують вони 
будівництво на території колишньої тюрми магазину. 
За один день було зібрано 2718 анкет громадян міста



і ще 100 анкет прислали з сіл (хоч там анкетування не 
проводилось), у яких заперечувалось всяке будів
ництво, крім Меморіалу Пам'яті. Всього анкет — 2818.

Потім подружжя Гна- 
тівих звернулося із зая
вою до голови міста  
дозволити Львівському 
"Меморіалу" ім. В. Стуса 
за участі представників 
Стрия провести подальше 
дослідження ділянки мож
ливої забудови та при
леглої території, а фінан
сування брали на себе.
Цілком зрозуміло, що та
кий дозвіл вони отри
мали. Голова не відступив 
від свого стилю роботи — 
прозорого керівництва.

До Стрия приїхала 
експертна група у складі 
голови і членів правління 
товариства “Меморіал"
Львівської області Ми
рослава Горбаля та Ро
мана Гунди. На місці по
чала працювати пошукова 
група, до складу якої увійшли її керівник Степан Хрест 
Олексюк, Любомир Горбач, Володимир Гоза, Михайло з написом 

Бала та Олександр Дума. За їх роботою спостерігали 
стрияни: Йосип Грищук, Йосип Кушнір, Ярослава Борця.м 
Левицька, Олеся Мелетич, Володимир Царюк, а також за вояю 
Роман Грицай, Надія Гнатів і о. декан Іван Барабаш. УкРаши 
Часто були на місці пошуку підприємці-забудовники 
Володимир Турчин та Сергій Ковальчук. Мабуть, вони 
найбільше переживали, що виявить комісія?

Незабаром заступник голови ЛОДА Володимир 
Герич направив офіційну відповідь і Стрийському 
міськвиконкому, і Гнатівим. В останньому абзаці 
відповіді йшлося: "Виконуючи рішення Комісії, 
Меморіальна пошукова група ОІППО "Меморіал"

163
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з 11 по 21 жовтня ц. р. здійснила шурфування на 
території колишньої в’язниці. Спостерігали за роботою 
зацікавлені представники громадськості. Всього 
здійснено 15 шурфувань, в результаті яких виявлено 
49 надмогильних плит з частково збереженими 
німецькими та польськими текстами (і українськими 
також. — М. М.). За попереднім аналізом виявлені 
плити були в минулому привезені для використання 
як будівельний матеріал (але не встановлено, для чого 
посеред подвір'я будувався глибокий фундамент. — 
М. М.).  У жодному з шурфів кісткових людських 
останків не виявлено".

Практично, будівництво можна було продовжу
вати. Але міський голова не бажав іти всупереч 
громадській опінії, уважно прислухався до думки 
членів Оргкомітету зі спорудження меморіалу, де 
точилися гострі дебати, і на IX сесії поставив питання 
про скасування рішень міської ради від 25. 12. 2002 р. 
“Про затвердження переліків об'єктів комунальної 
власності м. Стрия, які підлягають приватизації 
у 2003 році".

Рішення сесії було таким:
“В ідповідно до  пп. ЗО и. 1 ст. 26 З а к о н у  У країни  "П ро  

м ісц еве  сам о в р яд у в ан н я  в У країні" і враховую чи  р е к о м е н 
д а ц ію  к о н т р о л ь н о ї  к о м іс ії  з п и т а н ь  п р и в а т и з а ц ії  в ід
19.09.2003 р., м іська рада виріш ила:

І. С к ас у в а ти  п ун к т 1 дод атку  1 до  р іш ен н я м іської ради  
від  25.12.2002 р о к у  (V сесія, IV д ем о к р ати ч н е  ск ли кан н я) та  
пп. 2, 3, 8 дод атку  до  р іш ен н я м ісько ї р ад и  від  24.07.2003 р. 
"П ро  за тв е р д ж ен н я  переліку об 'єкт ів  ком унальної власності 
м. С три я , я к і п ідлягаю ть п р и вати зац ії у 2003 р оц і"  в частин і 
п р и вати зац ії:

— н е з а в е р ш е н е  буд івн и ц тво  д и тяч о ї л ік ар н і на  120 л і
ж о к  з поліклін ікою  на 200 відвідувань у зм ін у  — м. С трий , 
вул. О. К об и лян сько ї, 2а;

— н е ж и т л о в е  п р и м іщ е н н я  п л о щ е ю  122,2  к в . м — 
м. С три й , вул. Є. О лесницького , 4;

— неж итлове прим іщ ення — м. Стрий, вул. Болехівська, 1;
— н е ж и т л о в е  п р и м іщ е н н я  п л о щ е ю  167,5 к в . м  — 

м. С три й , вул. Є. О лесницького , 4.
К о н тр о ль  за  ви ко н ан н ям  даного  р іш ен н я  п окласти  н а 

т и м ч а с о в у  к о н т р о л ь н у  к о м іс ію  з п и т а н ь  п р и в а т и з а ц ії  
(Р. Д рочак).

М іськ и й  голова В асиль Д м и три ш и н "



Голова продемонстрував свою повагу до громад
ської думки, дорадчих органів, уміння керуватися 
почуттям справедливості і здорового глузду. Звідси 
почалося порозуміння з громадськістю, громада 
належно оцінила цей розумний і патріотичний вчинок. 
З цього часу підприємці-забудовники не мали ніяких 
підстав продовжувати будівництво.

Тепер на засіданнях Оргкомітету йшла мова не 
про будівництво салону, а про те, як має виглядати 
Меморіал Пам'яті. Нарешті відбулося засідання Оргко
мітету (4 листопада 2003 р.), на якому був присугній і 
голова міста і де була поставлена крапка над "і" у 
порозумінні між владою та громадськістю.

Міський голова В. Дмитришин уважно вислу
ховував кожного, хто виступав, ставив угочнюючі 
запитання, як учитель, водив указкою по збільшеній 
схемі-плані території колишньої тюрми.

На цьому вирішальному засіданні Оргкомітету 
виступили відомі на Стрийщині люди: Надія Гнатів, 
Роман Грицай, Михайло Мандрик, Мирослав Мелень, 
Микола Магас, Василь Цюрко, Віктор Романюк, Йосип 
Кушнір, підприємець Володимир Турчин, заступник 
міського голови Микола Мазур та інші.

Міський голова підсумував виступи.
"Отже, будуємо Меморіал Пам'яті! Місто має 

значний історичний потенціал, щоб мати у центрі 
такий меморіальний комплекс, комплекс великої 
виховної потуги", — завершив розмову міський голова 
В. Дмитришин.

Як радісно стало на душі! Як просяяли обличчя 
всіх присутніх! Хотілося всіх обнімати. Що то означає 
злагода! Мов і не було ніколи гострих, мов бритва, 
дискусій.

Ось витяг з протоколу засідання Оргкомітету від
4.11.2003 р. (постановляюча частина):

В и р і ш и л и :
1. П р и п и н и ти  п о вн істю  буд івн и ц тво  сал о н у  "Т овари  

С тр и й щ и н и " (див. схєму-план, п. 4).
2. Б удівлю  під №  3 схем и-плану, де  планувалося р о з 

м істити ін ф о р м ац ій н о -ви ставк о в и й  зал, розібрати .
3. Г араж і (4 шт.) р о зіб р ати  (схема-план (№  7).



4. М атер іали  від  р о зіб р ан и х  буд івель  віддати п ідпри
є м ц я м , я к і  п о н е с л и  м а т е р іа л ь н і з а т р а т и  п р и  з н е с е н н і 
к оли ш н ьо ї прохідної.

5. В ід вул . Є. О л е с н и ц ь к о го  в с т а н о в и т и  м е т а л е в у  
д е к о р ати в н у  огорож у , спланувати  те р и то р ію , встан ови ти  
лавки , н асад и ти  дерева.

6. З а п р о п о н у в ат и  п ід п ри єм ц ям  С. К о в ал ьч у к у  і В. Т ур 
ч и н у  ін ш е м ісц е  під буд івництво  сал о н у  "Т овари  С т р и й 
щ ини".

7. Х р ест  ти м часово  п ер ен ести  п ід  С тін у  С к о р б о ти  для 
п роведен н я  робіт із ви везен н я  з будівельної д ілянки  наявних 
плит, б е т о н н и х  блоків, п л ан у в ан н я  ц іє ї тер и то р ії; п ісля 
п р о в е д е н н я  за зн ач ен и х  робіт  Х р ест  п остави ти  назад , де 
п ізн іш е буде встан овлен о  п ам 'ятн и й  зн ак .

8. П р о д о в ж и ти  роб оти  з б у д івн и ц тва , р ек о н ст р у к ц ії 
будівлі п ід  №  1 схем и-плану.

Голова О ргкомітету М . М азу р
С екретар  В. К еп и ч

Підсумовуючи всю роботу Оргкомітету зі споруд
ження меморіального комплексу, історик Роман 
Грицай у "Стрийському повіті'' писав: "Борцям за волю 
України" — так називатиметься величний мемо
ріальний комплекс на території колишньої Стрийської 
тюрми. До нього входять "Стіна Скорботи" з могилою- 
саркофагом закатованих енкаведистами українців, 
музей, частина камер у тюрмі, "Сквер Пам'яті", 
пам'ятник і пам'ятний знак. Зберігається в комплексі 
сторожова вежа.

Відрадно, що справа честі українських патріотів, 
яка вже давно хвилює суспільну свідомість, знайшла 
достойний відгук у стрийської влади. Громадськість 
міста вдячна міському голові п. В. Дмитришину, який 
проявив чималу винахідливість та активність, і нарешті 
будівництво меморіалу набрало реальних окреслень. 
Нині можна з певністю сказати:

"Меморіал буде! "
Хоч будівництво Меморіалу Пам'яті вимагає чима

лих коштів, але міський голова не втрачає оптимізму. 
Він їх шукає! І, здається, знаходить. Якщо ще не гроші, 
то порозуміння з тими, хто їх має. Справа у тому, що 
з його ініціативи 25 жовтня 2003 р. у Стрию організо
вано "Земляцтво Стрийщини", куди ввійшли вихідці
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з нашого краю, які тепер займають високі посади чи 
належать до вищого ділового світу.

Земляцтво об'єднує більш ніж 40 відомих наших 
земляків. Серед них (за 
алфавітом):

Абдуллаєв Ельбрус — 
перш ий заступник 
міністра транспорту 
України; Антонов Ві
талій — почесний кон
сул Литовської респуб
ліки у Львові; Базів 
Василь — колишній зас
тупник голови Адмі
ністрації Президента 
України; Безруков Вік
тор — голова міста Мор- 
шина; Василенко Стані
слав — директор ВАТ 
"Укртранснафта"; Ворко Василь — директор Львів- Перенесення 
ського міського центру зв'язку дирекції ВАТ “Укрте- 
леком"; Гладій Михайло — народний депутат України; скорботи 
Голомша Микола — заступник генерального проку
рора України; Деркач Михайло — генеральний 
директор УМГ "Львівтрансгаз"; Дитюк Володимир — 
заступник начальника УМВС України у Львівській 
області; Дмитрук Михайло — голова Старосамбірської 
облдержадміністрації; Ісаєвич Ольга — директор 
фонду "Сейбр-Світло"; Ісаєвич Ярослав — директор 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Ук
раїни, академік; Козима Степан — помічник гене
рального директора заводу "Леоні"; Кондратьєв 
Ярослав — ректор Національної академії внутрішніх 
справ України; Кривко Ярослав — почесний грома
дянин Стрия; Кухар Євген — голова Стрийської 
райдержадміністрації; Лесів Михайло — президент 
Львівської аграрної палати; Мельник Дмитро — гене
ральний директор Львівської дирекції ВАТ “Укр- 
телеком"; Мельник Микола — відповідальний пра
цівник Міністерства оборони України; Микитка Та
рас — народний артист України, професор Донецької

і Л ш к ш ^



Земляцтво Стрийщини

З л і в а  н а п р а в о :  Роман Пак , Зиновій Пак, Володимир Фек,
Володимир Ортинський. Володимир Дитюк, Василь Базів.
Віктор Романюк, Ярослав Кондратьев , Віктор Безруков ,
Володимир Пак. Дмитро Мельник, Ігор Тенюх, Михайло Гладій, Євген 
Кухар, Мирон Янків , Василь Ворко, Микола Мельник, М ихайло Лесів, 
Тарас Микитка, Михайло Деркач, Ярослав Кривко, Володимир Печер

державної музичної академії їм. С. Прокоф'єва; 
Ортинський Володимир — ректор Львівського 
юридичного інституту; Осташ Ігор — народний 
депутат України; Пак Володимир — голова правління 
Київської облспоживспілки; Пак Зиновій — екс- 
міністр оборонної промисловості РФ; Пак Роман — 
заслужений працівник промисловості України; Печер 
Володимир — голова правління ВАТ "Львівська 
пивоварня"; Романюк Віктор — поет, публіцист, 
громадський діяч, заслужений працівник культури 
України; Тенюх Ігор — контр-адмірал, командир 
ескадри ВМС України; Фек Володимир — перший 
заступник директора УМГ "Львівтрансгаз"; Чабан 
Юрій — начальник управління з питань майна і 
комунальної власності Львівської облдержадмініст
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рації; Шпіцер Василь — директор філіалу фірми 
‘Талдженералтранс"; Янків Мирон — Надзвичай
ний і Повноважний посол України 
в Латвії.

Президентом Земляцтва обрано 
Михайла Гладія, народного депутата 
України, виконавчим директором — 
генерального директора УМГ "Львів- 
трансгаз" Михайла Деркача. До 
складу президії входять: Василь 
Базів, Михайло Гладій, Михайло 
Деркач, Ярослав Ісаєвич, Ігор Остапі,
Зиновії Пак. Перший з'їзд відбувся.
Наші відомі земляки не забули  
рідний край, і бажання допомогти у 
будівництві Меморіалу Пам’яті, як 
радісно зізнався міський голова, у 
них є. Це надихає нашого голову 
(і нас усіх!), і він енергійно взявся 
за справу. Великі суми на спорудження комплексу не 
лякають пана Дмитришина, він вірить в успіх справи, 
якщо за діло візьмуться всі. Вже інтенсивно ведеться 
капітальний ремонт приміщення № 1, де має бути Му
зей національно-визвольної боротьби {див. схему-план). 
Вже розібрано гаражі (№ 7, схема-план), колишню 
кравецьку майстерню (№ 3), що не належала до істо
ричного комплексу, проводиться спланування тери
торії, добудовується охоронна стіна з північно- 
західного боку. У Львові митці працюють над пам'ят
ником комплексу, працівники музею “Верховина" 
(директор Галина Верес) підбирають експонати для 
музею (це буде їх філіал), який тут буде називатися 
"Борцям за волю України''. Систематично на об'єкті 
буває заступник міського голови з гуманітарних 
питань, голова оргкомітету з будівництва комплексу 
Микола Мазур.

До створення проектної документації голова міста 
залучив львівських митців: скульптора Василя Ярича 
та архітектора Ореста Скопа. На засіданні Оргкомітету 
вже обговорювався їх попередній проект, розміщення

Микола 
Мазур, 
заступник 
міського 
голови, 
голова Орг
комітету 
зі споруд
ження 
меморі
ального 
комплексу
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в г ■
І Ч І

Ці руїни 
мають 
перетвори
тися
у  Меморіал 
Пам 'яті

на території об'єктів Меморіалу Пам'яті. Яка скульп
тура стане центральною і де стоятиме, буде відомо 
пізніше. Ще будуть дебати. Міський голова, звичайно,

вислухає думку громад
ськості, спеціалістів, 
але це вже не буде 
протистояння, а ділова 
конструктивна р о з 
мова.

Гарним доповнен
ням до меморіального 
комплексу був би дзвін 
на дзвіниці історичної 
будівлі, який звучав би 
у пам'ятні дні як на
гадування про траге
дію, що тут відбулася. 
Дзвіницю варто озву
чити і кож ного дня 
°  12 год. транслювати 
трикратно (як позивні) 

мелодію двох-трьох тактів пісні "Рости, рости, черем
шино” або один раз останній куплет зі словами:

Україно, Україно,
Україно — краю  мій,
Я  за  т ебе, Україно,
М уки тяжкії т ерпів.

А після мелодії — 12 ударів дзвона — у запису. Щодо 
мелодії, то варто порадитись з музикантами: може, є 
кращий варіант. І хай би мелодія і удари дзвона стали 
традиційними у місті, своєрідною ознакою нашого 
Стрия. Подібні традиції є у багатьох містах Європи 
(Кракові, Копенгагені, Осло), але наша традиція була 
б більш ідейно змістовніша і тісно пов'язана з Мемо
ріалом Пам'яті. У цій традиції виростали б наші діти, 
внуки, правнуки, діти правнуків — і знали б вони, що 
на цьому місці було і чому такі позивні. Так практично 
здійснювалась би наша теперішня присяга — не 
допустити, щоб ці жахіття повторились.

Нарешті надійшла гарна звістка від "Земляцтва 
Стрийщини": президент Земляцтва повідомив, що для
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спорудження Меморіального комплексу виділено 
триста тисяч гривень. Це значна підмога, але, як 
зазначає міський голова 
В. Дмитришин, цих кош
тів не вистачить. О че
видно, є потреба звер
нутися за фінансовою до
помогою до громадськості 
Стрийщини, релігійних 
громад, місцевих бізнес
менів і ділових людей.

Роздуми про колишню 
Стрийську тюрму, своє
рідну Бастилію, хочеться 
завершити описом такої 
події. Стрияни вміють обу
рюватись, не погодж у
ватись, вічно "бунтувати", їм важко догодити, але вони 
здатні і на порозуміння, примирення і згуртування. 
Останнім свідченням цього є подія, що відбулася 
27 червня 2004 р. на території майбутнього 
меморіалу. Тут у цей день відбулася за 
ініціативою Стрийського представництва 
Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" 
панахида та мітинг-реквієм вшанування 
жертв більшовицького терору, які замор
довані і поховані на цьому місці. 255 му
чеників тут спочивають у могилі-сар- 
кофазі, їх пом’янути прийшли всі: керів
ництво міста і району, греко-католицьке 
і православне духовенство міста, пред
ставники Блоку "Наша Україна", депутати 
обласної ради від Стрия, керівники і 
члени національно-патріотичних громад
ських організацій і партій міста, пара
фіяни різних конфесій.

Панахиду розпочав парох церкви Успення Пре
святої Богородиці Діви Марії о. Мирон (Гринишин), 
проповідь-реквієм виголосив парох церкви св. Во
лодимира і Ольги о. Михайло (Ільницький). Вона 
відізвалася у серцях усіх учасників панахиди. Кажучи

Панахида, 
що і  'сднала 
всіх

Проповідь 
виголошує 
о. Михайло 
(Ільницький), 
парох церкви 
св. Володи
мира і Ольги
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Виступає
міський
голова
Василь
Дмитришин

про доленосний для України 2004-й, о. Михайло згадав 
історичну постать — Юду, який може мати ганебних 
продовжувачів у кожному народі. "Біймося цього і

бережімо себе від га
небної спокуси", — ска
зав отець. Відспівав 
панахиду хор Успен
ської церкви.

Далі заступник го
лови міста М икола 
Мазур після короткого 
свого виступу надає сло
во голові Стрийського 
меморіалу Йосипу Гри- 
щуку, активному учас
нику розкопок 1990 р. 
Виважено і мудро ви
ступив на мітингу стрий- 
ський історик, ф ак 
тично керівник цих роз
копок Роман Грицай. 

Далі слово взяв міський голова Василь Дмитришин, 
який запевнив, що влада міста зробить все з 
допомогою всіх громадян-патріотів, щоб спорудження 
Меморіалу Пам'яті було завершено вже через рік. Він 
виніс пропозицію на засідання Оргкомітету зі споруд
ження комплексу, щоб до цієї патріотичної справи 
долучилися всі громадяни не тільки морально, а й 
фінансово. Це буде свідченням загальнонародної 
потуги на увіковічнення пам’яті про патріотів України, 
які загинули у Стрию. Віриться, що наші громадяни, 
а рівно і жителі Миколаївщини, Жидачівщини, Сколів- 
щини, батьки і діди яких також тут були замучені, 
відгукнуться на цей заклик.

Потім ще виступали голова держадміністрації 
Стрийського району Євген Кухар, народний депутат 
України Ігор Остапі (від Блоку "Наша Україна"), голова 
Стрийської районної організації КУН Микола Магас, 
який вніс доцільні пропозиції щодо майбутнього 
увічнення пам'яті героїв України. Завершила виступи 
одна з найактивніших організаторів спорудження
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Меморіалу Пам'яті — Надія 
Гнатів.

...Поминальна панахида. 
Сьогодні стрияни стоять мо
нолітною стіною — оратори 
і слухачі — під маєвом дер
жавних і революційних ук
раїнських прапорів, церков
них хоругов. Ось вони сто
ять поруч: і організатори 
Стрийської революції 1988 — 
1991 рр. — Віктор Романюк, 
Мирослав Мелень, Воло
димир Чабан, Роман Грицай, 
Ізидор Гнатів, Ігор Попів, 
Іван Попович, Василь Цюр- 
ко, Степан Панейко, інші 
громадсько-політичні керів
ники Стрийщини — Олег 
Канівець, депутат Львівської 
обласної ради, керівник фрак
ції "Наша Україна"; голова 
С трийської УРП Василь 
Кубаш; перспективний орга
нізатор молоді Андрій Левус; 
Юрій Вінярський, головний 
редактор газети "Стрийські 
новини"; Леся Малетич, 
голова комісії по захисту 
жертв воєн та політичних 
репресій; Степан Ваців- 
ський, голова Клубу греко- 
католицької інтелігенції 
міста, і представники моло
діжного Руху, КУНу, "Про
світи", ВО "Свобода", і гре- 
ко-католицькі та православні 
священики з вірними, і пред
ставники владних структур 
міста і району...

Виступає історик Роман Грицай

Промовляє народний депутат України 
Ігор Осташ
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Окропленнн
могіаи-
саркофагу
здійснює
о. Миром
(Гтшиїиин),
парах
церкви
Успеннн
Богородиці

Нині вони у єдності, бо окриляє їх високий девіз, 
що єднає всіх, — "Бог і Україна'1, бо переконані, що 
мають зробити все, щоб ворог більше не топтав

української землі, щоб 
мати добру і патріо
тичну владу в Україні, 
щоб спромогтися обра
ти справді ук р аїн 
ського Президента.

Люди розходились 
із цього трагічного под
вір'я з вірою і надією...

Віриться, що спо
рудимо тут достойний 
пам'ятник!

Віриться, що Мемо
ріал Пам'яті — буде!

Бо маємо у місті 
гарячих і небайдужих 
людей!

Бо маємо у місті патріотичну владу!
На цьому закінчимо сумну розповідь про колишню 

тюрму — Стрийську Бастилію. Сумну, але опти
містичну. Французи дощ енту зруйнували свою  
Бастилію, щоб і сліду не залишилось. Ми, стрияни, 
вчинили розумніше: зі своєї Бастилії зробимо Вічний 
Пам'ятник тим, які полягли тут за Волю України. Як 
нагадування нашим ворогам: ми нічого не забули!

І хай нам Бог допоможе в цьому.
С т рий , 2004 р.



СТРИЙСЬКА ТЮРМА -
У ЧАСОПИСАХ 
ТА СПОГАДАХ

П р е с а  — це дзеркало сучас
ності, це екскурс у минуле, погляд у майбутнє. 
Питання: що відбувалося у Стрийській тюрмі, 
бентежило і тривожило громадськість. Перші спро
би відкрито проаналізувати ці події розпочалися з 
1990 року, не враховуючи публікацій у діаспорі.

У цій книзі зібрано лише деякі з них, що були 
вміщені у часописах "За вільну Україну", "Високий 
Замок", "Гомін волі", "Стрийський повіт". Є тут і 
кілька публікацій, вміщених у "Квітучих берегах", 
які видавалися стрийською діаспорою в Америці.

Всі ці додаткові матеріали проливають світло на 
події, про які йдеться у цій книзі, доповнюють 
розповідь новими іменами і подіями (фактами), що 
допомагає читачеві краще зрозуміти, "побачити" 
історію.



Найбільша цінність у Советському Союзі - це падина 1 - тули ми ча
сто в безцеремонній больиевицькій пропаганді. Ця больвевяцька кри
лата фраза була найбільшою брехнею, яку колинебудь людство знало. 
Десятки мільйонів вимордованих людей, кілька мільйонів засланих на 
Сибір і до концлагерів, тисячі вивезених до Казахстану й на дикі пу
стелі Азії, мільйони закатованих по тюрмах - ось як виглядав в по
денній практиці де гарне гасло. А ті, цо залявилися ще в хивих і не 
попали в кігті КГБ, животіють з дня на день, не знаючи, де опиняться 
завтра. Людяна - ота "найбільжа цінність" держави світового проле- 
таріяту — лягав спати з думкою, цо може вночі застухають до брами а- 
бо до вікон і поведуть туди, звідки вже нема вороття. Току в устах 
советських громадян влучна в інтерпретація ініціялів назви НКВД: не 
знасм, коли вернешся додому. Ота "найбільяа цінність" в Советсько
иу Союзі за час 21-місячного панування московських больяевиків на 
західніх українських землях у 1939-194-1 роках найбільме цікавилася 
однією справою: чи на товарову залізничу станцію в Стрию заїхали по
рожні вагони з "теплуакамі", приготовані на те, щоб оту "найбільлу 
цінність" червоного блудила вивезти на безлюдні землі Азії і далекої 
Півночі. Та "найбільпа цінність" червоної імперії, виходячи вранці 
з дому, прощалася з сім’єю, не знаючи, чи доведеться їй ке побачити 
своїх. Тому то часто можна почути з уст відважніших советських гро
мадян фразу: Ціна життя людини - копійка!

Уже пераа большевицька окупація Стрия спричинила в рядах україн
ського громадянства багато родинних трагедій. Упродовж 21 місяця 
окупації больвевики багато українців заарештували, заслали, замор
дували або вивезли. А коли почалася в червні 194-1 року війна з кін
цями, опричники Сталіна, втікаючи перед німцями, залишили у стрийсь
кій тюрмі гори змасакрованих трупів!

Вже в перших днях окупації Стрия НКВД арештувало двох адвокатів: д-ра Романа Домбчевського й д-ра Дам’яна Охримовича. Цікаво,по першою жертвою кривавого НКВД був саме Домбчевський, відомий у нас марксист і соціял-демократ. Був, мабуть, жорстоко зліквідований,бо після заарештування слід по ньому пропав. Немов ще сьогодні бачимо ту лисину, яка імпонувала всім великою начитаністю, незвичайною ерудицією та європейською огладою. Багато праці вклав у фахове товариство "Союз Українських Адвокатів",секретарем якого був від перших загальних зборів, «о відбулися 20 тпаяня 19?Я. Ф т Н  «ь
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укрпхиської мови іі борцем за її чистоту. Під час першої світової 
війни був співробіт н к к о м  СНУ, о згодом членом дипломатичної місії 
УНР у Празі. Народився іоо4 року. Належав до редакційної колегії 
"Життя і Право", вісника теорії і практики. Цікавився розвитком на
уки і сам чимало писав, особливо в журналі "Назустріч". Був звелич- 
ником музейництва й мистецтва. Від нього саме вийшла ідея заснуван
ня стрийського музею "Верховина". Він виготовив статут, склав ли
сти до редакцій, відозви та квестіонар (як записувати топографічні 
назви) та розіслав до всіх читалень, кооператив, учителів і священи
ків. Особливо цікавився соціологією та етнологією. Дослідник на
вої етнографії міг багато цікавого почути з уст д-ра Домбчевського. 
Умів цілими годинами дуже цікаво говорити на різні теми. Був незви
чайно делікатний у поведінці, чемний і товариський. Шанував чужу 
думку і своїх поглядів нікому не накидав. Знав кілька чужих мов,то
му, коли піоли пацифікації приїхали в Стрийщину представники закор
дону, щоб наочно приглянутися до наслідків польської пацифікації, 
д-р Домбчевський їздив з ними по навих селах. Дружина д-ра Домб
чевського, Ірина, уроджена Рибчак, була громадською діячкою, в ро
ках 19/І5-17 управителькою захисту УСС у Львові. З 19^9 року жила 
в ЗСА.

Зчерги прийшли дальші аревтування, яких жертвою впали молодий Ко- 
бат, інсп. Дакилків, д-р Володимир ЛухецькиЙ, Парія Весоловська,ди
ректор Повітового Союзу Кооператив, Дмитро Колодницький, молоденька 
учениця, дуже талановита Дарка Приймак, Яворський, брат історика- 
марксиста Матвія Яворського, іноп. Іван Калиняк. Доля генералів 
Июллера й Кутепова, яких больвевицькі аґенти порвали в Парижі на ву
лиці, зустріла й декого в Стрийщині. Наприклад, у Сколім у білий 
дань схопили енкаведисти на вулиці і вкинули до авта п. Притуляхову, 
дружину о. Притуляка; та сама доля стрінула Дарку Приймак, дочку 
вчителя-пиоьменника Михайла Приймака та вчителя Данилкова з Добрян. 
Учителя Явороького, ряного тоді комуніста, який за приналежність 
до КПЗУ провидів велику частину життя в тюрмах, викликали вночі з 
хати Берегуляків, у яких він меакав, і слід по ньому пропав. З усіх 
вищезгаданих випустили по кількох місяцях тільки д-ра Лужецького, а 
Весоловська після війни вернулася з заслання й померла в Стрию.

Парія Веооловська, дружина Остапа Весоловського, судді в Стрию, 
походила з вельми заслуженого для народу дому Охримовичів і була до
вгі роки провідницею стрийського жіноцтва. Народилася 1884 року.Ро
ки 1939-19^6 пробула на засланні, а повернувшися звідтіля, померла 
в Стрию 19^6 року. її батько, сенечольський парох, о. Юліян Охри
мович, був свого часу визначною постаттю серед духовенства Стрийии- 
ни, ідейним патріотом, у доні якого бував Іван Франко та багато ви
значних людей Галичини. Її рідний брат — це о. Богдан, декан Стршй- 
цини, а другий - адвокат Володимир, знаний діяч і письменник. Оби
два вони відограли велику ролю в нашому житті. Обрана була головою 
філії Союзу Українок у Стрию це в 1912 році, коли С. У. ще називав
ся "Товариство Руських Женщин". Показником її заслуг було славне 
"Свято Селянки", по відбулося в Стрию 28 вересня 1936.У святі взяло 
участь приблизно дві тисячі зорганізованого жіноцтва. Після походу 
показано на сцені Народного Дому селянське веоілля. Співав добре 
зорганізований жіночий хор, зложений із 300 жінок.

Стрийоька філія "Союзу Українок" святкувала в грудні 1935 Р°ку 
20-ліття головування свосї заслуженої провідниці. Скільки ж витри- 
валости й сильної волі мусіла мати та жінка, во поборювала всі тру- 
днові й на овоему пості залишилася 20 років І Була вона теж радною 
м. Стрия. Окідькж такту й вирозуміння мусіла мати голова* яка вмі
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ла ги літ лагодити в товаристві всі непорозуміння, зводити до спіль
ного знаменника всі розбіжності поглядів і темпераментів! У вихо
вання своїх двох синів зложила все евоє життя. Мала артистичний 
смак і деякий письменницький хкот. Залишила по собі спомини з 1918- 
1919 років і два грубі зшитки афоризмів і віршів. Після втечі боль- 
шевиків удалося їх знайти, бо заливили їх енкаведисти у своєму архі
ві. Збірка її афоризмів мас заголовок "Міркування за теплою печею". 
Наведу деякі з них, бо в них подекуди відбився світогляд заслуженої 
жінки й замкнена характеристика її ніжної душі:

"Люблю здекляровані кольори: біле або чорне. Признаю велике або 
низьке, ясне або темне* Найбільше противна мені золота середина й 
люди з неясними обличчями". "Не зайде той на верхи, хто держиться 
протоптаних усіма шляхів". "Тільки руки, яких надавили залізні кай
дани рабства, зуміють плести найкращі вінки на привітання лолін."Не 
може розцвисти буйним запашним квітом рослина, вирвана з свого рід
ного ґрунту". "Хто виплине з рідкого русла, той скоріше чи пізніше 
занидіти мусить на чужих берегах". "Хто дивиться на життя через 
призму особистих інтересів, той мусить занидіти у своїх чотирьох сте
ках і вмерти безслідно для свосї нації". "Дорога життя мрячна, тяж
ка й болотниста. А ми, замість усувати з неї груззя, це й самі ча
сто накидусмо на неї терня і творимо тіні, крізь які часто самі му
симо пробиватися. Часто самі прислоявемо сонце, за яким так дуже 
тужимо І".

Інсп. Іван Калиняк, син Григорія, народився в бідній селянській 
сім'ї на Поділлі. Гімназію скінчив у Тернополі, вищі студії відбув 
у львівському університеті, як учень проф. Михайла Грушевського. З 
його сеиінара виніс солідне знання історії В замилування до науко
вої праці. Відбувши вою воєнну кампанію в 1914-1916 роках, вступив 
до УГА. Був у російському полоні, а поіертаючися а нього вступив до 
Січових Стрільців, що саме формувалися в Києві. Після війни працю
вав як учитель гімназії РШ в Чорткові, а опісля як директор гімназії 
РШ у Золочеві. 1934 року, коли шкільна польська влада повела без
прикладну нагінку на українські приватні школи і звільнила багато 
рідношкільних учителів, закидаючи їм нельояльність супроти польської 
держави, відібрали йому директуру й перенесли на посаду вчителя іст>- 
рії і географії в семінарії та гімназії РШ в Стрию. Тут зумів здо
бути собі любов і пошану молоді та признання вчителів і громадян
ства. Незрівняний учитель і методист, умів навчити своїх учнів і 
запрягти до праці навіть найлінивіших. До вчителів, як директор, 
ставився дуже прихильно й часто безкорисно виручував їх у праці.Орі
єнтувався знаменито в усіх шкільних розпорядках, тому часто звертав
ся до нього по вказівки директор польської гімназії. Подивугідна бу
ла його працьовитість і посвята для Рідкої Школи. Від ранку до піз
ньої ночі працював у школі, не маючи ніколи відпочинку ні вакацій. 
Зразково вів школу, особисто переводив інвентаризацію. Працював у 
стрийській гімназії Рідної Школи в роки найбільших злиднів рідно- 
шкільного вчительства. Большевики назначили його інспектором шкіл, 
але незабаром його заарештували й запроторили до концтабору в Старо- 
більську.

Молодший син Петра Кобата, учителя з Голобутова, був абсольвент 
експортівки, а за большевицької окупації учителював, але скоро був 
арештований.

пе менш страшне було масове вивожувакня людей у глибину Росії,на 
Сибір, найчастіше до Казахстану. Робили це большевики в жорстокий і 
варварський спосіб, який лише можна собі уявити. Несподівано однієї
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ночі заїжджає вантажне авто з енкаведистами, будять сонних людей і 
кажуть збиратися. Деколи дозволяють родині дещо з собою взяти, але 
частіие забирають без нічого. Розпач тих нещасних годі описати. В 
моїй пан’яті записався головно вивіз родини проф. ВаЙцовича й учи
тельки Софії Охримович з сином. Ях сказав я вище, її чоловік, д-р 
Дам’ян, був заарештований уже в перших днях приходу больневихів до 
Стрия. Старенький Вайцович почав учити в СШ ч. 1 0  тільки тому, що 
там кав змогу дістати щоднини пляшку молока для своєї маленької вну
чки. Одної днини прибігла до вколи заплакана дочка і сказала бать
кові, щоб негайно йшов додощу, бо родину вивозять. Сина тоді не бу
ло вдома. Коли вернувся 1 не ааотав своїх, вголосився до НКВД і 
прооив, щоб його везли за батьками. Йому відповіли, що мусить че
кати до другого... транспорту.

Коли одного ранку взимі 1940 року прнйили наші вчителі до своїх 
зайнять у десятирічці ч. 10, дізналися від шкільної прислуги, що во
на щуоіла бути свідком дантейоької оцени. Опівночі заїхав перед 
иколу грузовик з НКВД і вивезли всю сім'ю оторока Засідки та кілька 
дівчат» які кілька днів раніше найнялися на роботу при школі.До ре
чі, Засідка був аа першої війни а Росії і з тугою чекав на больие- 
вшків. З цши він передо мною на скривався. Доля поглушилася над 
нині

Вночі не 22 травня 1941 року НКВД перевело першшй масовий вивіз 
українців на Схід. Але енкаведноти не вотиглн чомусь упоратися з 
роботою впродовж ночі, тому ще коло 10-ої години ранку велика кіль
кість вантажних авт везла нещасних оелян на залізничу станцію. Лата 
переїздили біля носї школи. Я сане мав лекцію на першому поверсі в 
кхшсі, якої вікна виходили на вулицю. Ніколи в житті не забуду то
го, що довелооя нені тоді бачнтн й пережити І Скажу тільки,що най
більші страхіття обидвох останніх воєн не вріаадиоя нені так глибо
ко в пам’ять, як оця коимарна оцена вивозу наших селян до Казахста
ну.

Коли в червні 1941 року вибухла війна в нінцяжи, заарентовано по
дружжя Ковалів, дкр. Диитра Винницького, молодих хлопців Олексу Смш- 
ка й Заяця, учителя рухакки В. Ставничого, учителя наляротва Богда
на Яцкавнча, Маркуоа і Петра Савчикоького — працівників "Маолооою- 
ау", Ярему Саачнноького — понтового працівника, Гриця Кухара — пра- 
вннка, інж. Кжкитку, Глущиижна — різника, Осипа Грицака, панну Єв- 
донак, яку вивезли а родиною. Тже вранці, пекн Молотов проголосив 
війну, НКВД розпочало овоа криваве жниво й ааареитувадо багато ук
раїнців. Зате різко анінилоея відновеиня ооветів до поляків і по
чали навіть надавати подьоьке радіомовлення. Тюрвн наповнялися не- 
винники людьми. Удень і вночі по донах 1 вулицях виловлювала людей. 
Ляда ошділш отрааенно залякані, прнтнненши голосом розновляли та 
беаупнну надолужували, чи вка не йдуть арештувати. А години, опов- 
нені трнвоги, тягнулися в бевконечніоть. Хах охопив українців. Не 
внатн бужо, що а ообов вробити й куди ховатися. Ховатися в городах 
1 вадах, по кущах і лопухах, було дуже небезпечно, бо щохвилини впа
дали енкаведноти до городів 1 оадів 1 якщо знайнлн кого у сховку, 
браяж його аа українського парашутиста й розстрілювали.

Дижтро Винницький, заслужений учитель і директор иколя в Нежухо- 
ві, був вагальновідожнй у Стрнйщииі організатор села й дуже актив
ний член "Просвіти* та Союзу Кооператив. Працював у багатьох стрий- 
оьккх товариотвах, належав до управи "Української бурси", вів хро
ніку ВГІУВ від 1902 до 1930 років. У час парної овітової війни вою
вав на італійському фронті й тан попав у полон. Але кінця другої 
овітової війни, набуть, не довелося йому діждатися: в червні 1941
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року згинув у кігтях НКВД, набуті, замордований. Заливна по собі 
пам’ять найкращого народнюго вчителя і людини кришталевого харак
теру. Був це батько відомої письменниці Ірини Пеленської.

Стрийські вчителі Рідної Школи з великим пієтизмом згадують Ма
рійку Ковалеву, коливню вчительку, а потім управительку УІІ-клясо- 
воі народньої иколи РШ у Стрию. Завжди незвичайно солідна й точна 
у виконуванні обов'язків, здобула собі велику лвбов молоді й поиану 
та признання а боку вчителів і громадянства. Не найдеться, мабуть, 
ні один II колииній учень, який міг би про иеі сказати лихе слово. 
Від оебе вимагала завжди духа багато, на гріхи й недомагання іниих 
була завжди вирозуміла. Скромна аж до пересади, не иукала ніколи 
почестей і відзначень. З поиаиою висловлювалися про неї навіть по
ляки, учителі гімназії, бо найкраще підготованих учнів до гімназії 
давала вколе пані Ковалевої. її лекції були завжди дійсно зразкові 
й до найменмих подробиць обдумані. Повна інвенції та ініціятиви, 
була миоткинею в уладнуванні икідьних концертів, забав, свят, роз
ваг і різних дитячих імпрез. Виховувала своїх учнів на добрих ук
раїнських громадян і щирих патріотів. Була вчителькою з Божої лас
ки, мала вроджений хиот учити й виховувати. 0. Дзерович помістив у 
"Новому Часі" авідоилення а візитації стрийоької української иколи, 
в якій Ковалева була директоркою, і зарахував цю молу до найкра
щих у Галичині. Не вміла Ковалева ніколи кривити дуиею, не любила 
лицемірства. Готова була завжди постояти за вчнтелів-товарннів і 
тих, що мали щастя називати II своєю приятелькою.

Народилася 1900 року в Стрию в оіи'ї Михайла Левицького, господа
ря й міщанина на Шумдявщині. Учительську семінарію закінчила в 
Стрию, вдала матуру у Львові, працюючи інколи кілька місяців на па
ру ментів. Могла тоді ще легко дістати державну посаду й піти слі
дами своїх товаркиок, але воліла в злиднях працювати для овосї иколи 
й украіноької молоді. 1927 року одружилася а Віктором Ковалем, який 
закінчив техніку а Данціґу й працював інженером у закладах Сімекса. 
Малодітнім хлопцем вступив до УСС і разом а УГА пережив трагедію на- 
иого народу в 1918-1920 роках. Переживали обидвос інколи дуже важ
кі хвилини, особливо тоді, коли Віктор утратив пооаду, а його жінка 
місяцями не діставала вчительської платні. Але це ніколи не псува
ло гармонії а їх сімейному й подружньому житті.

Прийнов вересень 1939 року з відомими подіями. Обидвоє Ковалі 
отали працювати в СВ ч. 10. На їхніх очах енкаведиоти вивозили то- 
варииів-учителів, виаремтовували патріотичну молодь. Мовчки працю
вали обидвос в нестерпних уновинах, пересиджуючи іноді цілими дня
ми в нколі. Коли нерви не витримували варварського режиму, підтри- 
иували оебе ятучно, заживаючи пороики. Учителі буди цим сильно за
тривожені й казали, що "Марійка видає всю платню на пороики". Але 
терор НКВД не пощадив і цих людей. Нема оумніву, що Віктора заа- 
реитувалн ва та, що був за кордоном на отудіях, а її тому, що була 
йому дружиною.

Хай оцжх кілька рядків згадки будуть доказом вдячнооти й свідоц
твом глибокої понани для дорогої вчительки-гроиадякки від нас, то- 
варивів праці, що разом а нею працювали й терпіли, леліючи « дужі 
мрію про День Воекреоіняя Народу.

Коли після втечі червоних німецька і словацька армії аайняли 
Стрий, управа міета казала зробити кількасот домовин і при великому 
9 ЯВН8І народу відбувоя похорон жертв больиевицької маеакри. Похова
ли їх на цвинтарі перед браною військового цвинтаря з пермої світо-
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це деяку кількість зиасакрованих тіл у каналах і в лугах над рікою. 
Треба було влаштувати ще один масовий похорон. Зарівно знайдено у 
Лнсовнчах, в лісі велику могилу з жертвами постріляних молодих лвдей 
Усі мали пов'язані руки а заду кільчастим дротом.

Згаду» в цій отатті лине декого. Імена багатьох репресованих і 
зліквідованих больиевикаии отриян мені невідомі, або в цій хвилині 
призабу». Це х діялося 35 років тому І.. Але думаю, цо знайдеться 
хтось, хто пригадає їх і доповнить ці мої спогади в 35-річчя крива
вого жнива московсько-больиавкцького НКВД у Стрию.

Советоька дійоніоть своїми фориами хиття нагадує часи Нерона в 
давньому Ржмі. Над людьми Совстського Союзу панує залізна й жорс
тока система, яка дозволяла колиоь проти волі народів панувати ти
ранам у Сиракуаах або оултанаи у Туреччині. Сталін дав енкаведи- 
стам вказівку! "Краще* щоб 99 невинних загинуло, ніж мав би один 
вщновник вийти живий 1 • Убиваючи людей, сталінські опричники з 
найбільш» цинізмом казали, що в СССР "людей хжатіт і вічево цере- 
ионітоа". У оудівнхцтві Совстів трапляються нечувахі аномалії. Лю
ди адебільиого не знають, аавіщо їх арештують чи вивозять. Ми й до
сі не можемо вбагнути, аа що в периих дних війни в німцями в черв
ні '1941 року аагинуло багато напих людей. Енкаведисти це були не 
тільки найбільиі опричники-ріаунж, але й великі брехуни-циніки. З 
великим цинізмом вони іниоли люблять хвалитиоя, окільки то вони лв
дей вимордували. Коли пані Каликякова просила нефа НКВД Горобця, 
щоб якяайскоріие прослідив оправу її чоловіка й звільнив його на 
волю, він алобио відповів: "Як « невинний, пуотимо, а як завинив, 
то окажеио до нього так, як кажемо до багатьох іннихі ’Тн, чолові
че, вже досить нажився, чао тобі вміратиі1". Коли оім’я Данилкова 
й Дарки Приймак благала енкаведистів, щоб бодай вказали, де перебу
вають арештовані, вони відповідали: "Ми не анаемо!". Ніхто з нао 
не знає оьогодні подробиць "діяльнооти" стрийського ката, москов
ського енкаведиста Баоалая, бо, втікаючи перед німцями в червні 
1941 рожу, він докладно попалив уоі папери. Вві отрияни знають ди
ше одне: руки в нього опливали кров'ю оотень невинно помордованих 
жертв.

Нарешті доовіта 1 липня 19*И року рознеслася по міоту вістка, 
що в міоті вже появжяяеи німецькі отежі. Люди кннулиея першій до 
иіета, проото божевільні в радости, що вже нічого нікому не гро
зить. При ауотрічах з приятелями одні одним кидалжоя в обійми та 
раділи, що иийжлш жжвнии в больиевицького пеияа. Цо діялоои тоді 
а нами, ноже вровушітш тільки той, хто пережив отражннй большеви- 
цький терор у днях 20-30 червня 19̂ -1 року.
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Хто іі пильних читачів "Квітучих Берегів” прочитав в 4:1 /квітень 
1977/ мів перший "Спомин", той ке мусить читати оцього вступу, вів бо 
призначений для тих, цо Вого не чители зовсім, цоб аорі*итувались про 
цо вдаотнао Вде нова. Отже, коротенько в'ясую і коли ■ половині оічня 
1937 року поліція внарентовувала українців під аамітом прииалежяости 
до 07Н та ведення терористичних актів в Іуравенцині-іаареитоваяо і 
мене - на вимогу стрийської прокуратури - в дні 26.^втого 1937 року, 
а згодом і Степана Федаха-Омока долучено до тої групи та посаджено до 
карно-слідчої в'язниці в Отри». При вотупнону пвреонуханні вручено 
було мені т.аа. "поотаиовку" на В місяців.

7 формі опомину 4(2 постаравсь аапівнатн Вас«Дорогі Читачі, іа 
справою, цо пов'язана іа заголовком оцього опонину.

Сиділи нн аі Степаном Федаиом-Смоком в сусідуючих иедіях - вік 
в камері ч.1 7 , а я в ч.18 на слідчону відділі, третьому поверсі, що 
мав ще внутрінні аалівні брами - це так для "безпеки”. Перед наяя- 
ни вікнами була роакіана деревина, що висотою сягала аж по ная по
верх і нею ми міряли амінн пори року так, як це покааують нераа в кі- 
ні.... в квітні-травні появились бруньки та лиоточкя, а там і пинниВ 
цвіт, на підставі якого мн отвердкли, що це груяа. Згодом зав'яаавоя 
маленькнВ овоч, груяки наповнялись животворним соком, ба, аха почали • 
дозрівати, значить минула вже веона, добігас літо, а ми все ще оиди- 
мо, наяе слідство Вде черепаянм ходом - то тут, то там викликають то
го чя інвого на короткі переслухання до слідчого судді...а акту1 обви
нувачення нам не далн до тої пори. Пене особисто навістила дивна 
пригода: біль аубів, цо перейшов в запалення окісної. Лице напухло - 
біль невимовний. Зголояу» це дверникові і прошу про дозвіл завести 
мене др дентистн. На другий день дістав відповідь, що я підлягав 
слідчому судді і тільки він може вирішити це справу. і. зуби не че
кають, болять навісні, лице з правого боку немов бальон... По трьох 
днях чекання викликають мене до слідчого судді, дають на рукн окови, 
а я не то цоб плянував утікати, а ледви держуся на власних ногах.'.. 
Ведуть коридором. Я зі спущеною головою ледвм волочу ноги, ах тут 
чув вигук: "КнкольцвІ” Я знрк в тоВ бік і очам не вірнться: між жін
ками, цо гурмою вистоюють в коридорі з "передачами” для рідних в’яз
ків, заплакане обличчя моєї рідненької Матері-Страдальниці. Щоб не 
завдавати це більшого болю Катері, силкуюсь на усмішку /навіть при- 
ьіту рукою не моху передати, бо "ланцушки" не пускають/. Пригадуеть- 
ся картина із Хресної Дороги - ̂ стадія 4- - це не блюзьнірство, а вияв 
мосї глибокої віри і зрозуміння величі болю Ірис та під час зустрічі 
із Страдаючою ІіатірюІ Ця тра'ґічна картина все це стоїть перед моїми
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очима, начебто це щойно вчора відбувалось.
Впроваджують до кабінету слідчого судді. Він глянувви на иене 

вжахнувся. Можливо, що у нього майнула думка, чи він ке "перетягнув 
струни" іа аволіканням датк дозвіл на візиту у дантисти, бо наслідки 
цього вже бачить, а можуть же бутк й комплікації. Та це тільки мій 
вдогад - мабуть тому, що я так міркував ба бувша па його місці. Суд
дя дав агоду негайно аавезти мене до тюремного лікаря і дентнстично- 
го техніка. Я "відважився" на відхіднім запитати суддю, коди оста
точно мене звільнять іа слідчої тюрми, а він ніби не розуміючи ук
раїнської мови /ми- політв'язні говорили все тільки рідною мовою, що 
викликало у "сторожів закону" згірдливі натяки в родії "пан інтелі
гентна чдовєк, а не хца мувіць по польску - бо так вам орґанізація 
наказує І"? "Вкрутив зобачицеї"

В лікарні в той час не було двнтисти. Його щойно при мені ви
кликують, а я сиджу як на вибуховім матеріалі - от-от розсадить ме
не біль та досада до "них"І приблизно за годину надходить "дантист" 
щоб кому трясця 1 Який він дентнет, я переконався щойно по вісьмох 
місяцях.

Саджають мене в деятистичяе крісло, кажуть відкрити рота, а рот 
мов замурований... З трудом втискас мені "дентист" інструмент, ніби 
віднаходить болячий зуб, запускав кліщики й тягне щосили... кров і 
ропа заливають мок лице та одяг, і він в тріюмфом показує мені "вир
ваний зуб", дас кілька аспірин і назад до келії. Щоб не розводитись 
задовго над тою несуттєвою до справи пригодою, скажу тільки, що тоді 
зірвав він тільки "вершок корони", а корінь таки залявився.

Кажуть люди, що чи зле чи добре, то час однаково пливе. Але ні
де правди діти - в добрі час минає швидко, а в біді довжнться. Дов- 
жився і нам! На "нашому" дереві-груші вовтузяться молоді люди.Зри
вають грушки. Хтось каже, що це сини начальника в’язниці. Гукаємо 
до них. Один з них тільки показус велику грушку і робить жест на
чеб хотів нам її вкинути через крати... і що думаєте? Зручним ру
хом руки таки вкинув поміж досить густі ґрати в вікні до середини.
Що за радість і втіха! Падаючи на підлогу грушка кадтовклася, а ми 
її оглядаємо як найдорожчий жемчуг. Це ж бо "грушка спасівка"... 
знак, що вкоротці вступимо в нову пору року - осінь. Аж лячно ро
биться на саму згадку, що вже промарнували тут зиму, весну та й лі
то на викінченні! Так надійшов проаам’ятний день 26. серпня 1937 
року! Того дня кінчається термін моєї "постановки" - 6 місяців! Ті 
що були арештовані раніше від мене вже одержали нові постановки - 
"безтермінові". Всіх цікавить: чи я теж дістану, чи може мене ви
пустять на волю? По обіді того дня - це був четвер - віцуіугь мені, 
що вийду на волю, бо коли не змінили постановки досі, то знак що от- 
от викличуть "з речами"... та помилились всі дуже, бо хоч і не дали 
постановки нової, то до апелю вечірнього /6 год./ не випустили, а 
відомо, що по апедю вже нікого додому не випускають того дня. По
радившись /через вікно "голотою"/ а другом Смоком, що в такому див
ному випадку робити, чи почати голодівку на знак протесту проти 
беззаконного держання мене у в'язниці /без постановки, що вже за
кінчилась, а нової нема/ - дістаю пораду рано заповісти голодівку, 
та вказівки, як голодувати: пити воду, по можності час-до-часу 
вкидати до уст кісточку цукру, щоб шлункові додати міці, бо хто зна 
як довго доведеться голодувати. Це й нині жалую, що не послухав до
брої ради досвідченого в'язня Смока, а вибрав илях "хусита" здержу
ючись зовсім від всього, щоб не осквернювати уст. Це я оплатив по
тім більшою мукою та стражданням! В той час ми з Смоком та друг
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Яро Салдан одержували приватні дарчі віл а 1 вданих нам усім Панства 
Юдіяна і Славки Микитків. Тричі на день доставляла вояж нам смачні 
та пожжвні стравя у відповідному начинні, яке переходило провіркш 
тюремних наглядачів та всатаки час-до-часу можна будо просунута в 
один чи другий біж якусь вістку підчерхненням слів у газеті, якою 
зумисне аавкаано овоч або й тістечко та баньку на чай чи каву.

І от чергового дня 27 серпня - п’ятниця - я еаповів голодівку і 
просив відіслати доставлений мені сніданок кааад до п-ства Микітків. 
Те саме а обідом і вечеров. І так повторював те в оуботу та недідв*
В оуботу 28. оерпвя 1937 року був в Стрив /Успіняя Богородиці/ Храмо
вій Празник. На саму «гадку, цо побожний народ стрвйцвни празвнхуе, 
а я без каплі води та крихти Іди голоду» вже другий день, робилось 
моторовно, тим бідьие, цо не відомо було тоді як довго треба буде 
продовжувати цей стан» В четвертий день голодівкж ввкдихав мене 
слідчий суддя, цоб ніби дізнатись причини моєї голодівки, а коди я 
розказав йому причину, вів на воі лади відраджував мене від' такого 
рішення, мовляв "цим ви входите тільки оамі собі, свойому адороа'в. 
Мохе виедовві аакінчитьоя вава олідотво 1 вас звільнять, а може тре
ба набіратяоь сиди до відбуванна "вироку". І я і а сього, я і а того
- тиць каві "постановку" б е з т е р м і н о в у !

Повернуввиоь до калії хомумікувоь іа Омокои 1 вхоротці доаідувоь 
від нього, цо на аиак протесту а о і журааеиці починавть ваоову 
голодівку! Так 1 почалось. На "світі" вже аиадя про мов гояодівку, 
я ж бо не пркймав харчів приватних - думали, одначе, може годувть тв- 
ремихм харчам. А от кодв 1 Смок, і Яро відмовляли приватні харчі,по
чались вже ааходх навого правного еаотупиика д-ра Вододвмвра Калуоь- 
кого. В його імамі на сьомому дні мосх голодівки та третьому дні 
загальної - відвідав нао у в'язниці д-р Яроолав Падох. Зібрали нао 
усіх у велжхій горівній аелі терми, щось понад три десятка лада, я 
тону чяолі дві наві подруги - К е ш  К. і Гаяв С. Образ бодв і розпу
ки. Зароолі мужчина, поморені дичка, колись все усміхнених та роже
вих панночок, хрипкі годоои знедолених голодом і справо» в'язнів, ви
кликали не так жаль, як вихяхх”піиотн до неба" для ткх, цо веавяво 
мучать цвх молодих борціа за правду і вол».

Доктор Падох говорив, як звичайно - гарно, переконливо. Не ваввав 
перестати голодівку, чого напевно сподівався сл. суддя,.а навпаки 
обережно натякав, мовляв "ви масте власний розум і розсудок, застано
віться добре над ванни станом справи і так поступайте”. Зі свого бо
ку суддя запевняв нао, цо коди закінчимо голодівку, він постарається 
првспіввтн слідство /через аакаційнвй час "наві папера" застрягли в 
експерта-ґрафолога у станиолавівському восвідстві/ час вакацій кін
читься і "на днях" побачимо, цо він так поступить, як тут обіцяє. Ми 
почали розходитись із деякою надіс» та сумнівами, чи нао оуддя не 
піддурює, бо раз закінчимо голодівку, то вже вдруге ке зможемо внгра- 
ватв справи. Похід коридором можна сміло назвати "похід мерців".•• 
це ж бо вперие довелось нам всім побачнтяоь /дооі ми не акали хто 
вміваний до справи "журавенців" - бо деякі з нас вже сиділи по сім чи 
иість місяців/ і тут нн обсервували інаих не відаючи добре, як ми оа
мі жалвгідно виглядаємо... І так ми голодівки ке припинили! Чекали, 
ах дійсно буде якась аидкма ознака в поступованві одідчкх органів в 
непу користк.

Говорилось, цо є такий твремний звичай, цо на сьомому дні голо- 
дівкн в'язня починають кормити насильно - у мойому випадку того ве 
прнмінено. Восьмого дня я вже не міг вийти на прохід, був зовсім 
обезсхлений, в голові крутилось і не то міражі пустині з оазов і во
дою, не то сонні примарн-отрахи буяли в уяві.
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/В пам'ять Карпатоької Україна/

7 аіддахі рЬків яоаіаа і могутнів» виотупаа часте діло вагітних 
місяців Карпатської України.

Макі 7 той час прийилооя жата по цьому боці Карпат. Ділкдв мана 
хребта гір у Долинському повіті. На нкх закопані були граничні каме

ні в написана по одному боці латнноьков абеткою "П" /Польща/, а по 
противній стороні "Ч" /Чехооловаччина/. Доїзд був баткм нлкхом Долк- 
на-Вкиків-Волове, рухливий колись аа Австрії, а припинений аа Польці. 
Два аляхи вузькоторової залізниці під'їздили майже під кордон, але 
вони були призначені на ввівку врубаного дерева до тартаків, а не ко
ристування людністю. Один кінчився біля Підлютого, другий біля Люд- 
вниівки. Від них тільки черев верх і вха Закарпаття.

Рік парад початком Другої овітової війни повивчався нервовістю в 
прнграничній полосі. Зніцнено поліцейські отаниці, а кінні частини 
т.аа. "КОПп-у /Корпусу охорони пограначчя/ наскакували на поблявькі 
оела, вокрема на чоловіків, як*о десь отояли гуртом. їх побивала 
нагаями, або пдазом витягнених иабель, мовляв "не робити купок". Не
безпечний елемент, головно тих, яиі будькоои в судових процеоах були 
оскаржувані за вживання зброї, оммпатій до підпілля /типова очеркнен- 
ня 'бажали відірвати частину від цілості*/, висалювано а пригранич- 
ної полоси.

Населення жадібно читало віоткн в пресі, слухало радіоиовлань і 
коментувало події на свій лад.

Після атентату на творця українського підпілля - полк. Коновальця 
по багатьох селах наказано "нічні варта" в більйону числі /навіть по 
ЗО чоловіків/. Вони, від сумерку до світанку,мали пильнувати, иоб 
хтось на переходив у гори, або, щоб "чужоеторокиій" не відвідував 
когооь ніччю. До речі, таиі отійки звичайно були корисними, бо у 
двійку роаставлені вартові радна повідомляли, що підходить поліція, 
чи під'їздить КОП. Тоді то слухачі радія, чн ті, що їх могли арешту
вати, "ліквідувались" у безпечні місця. Події в західній Европі ро
звивались скоро. Радіо і преса приносили багато вісток. Слухалось 
польського державного радія, віденського, німецького /Бресаяв/,чесь
кого. московського. Були й коментарі д-ра Оотапа Грнцая. Добрим 
відбірником можна було притишити заглушування поляків, гарчанням мо
торів. Слухачі живо реагували на події в Карпатській Україні. На мо
гли розуміти ворогів українства. їхяьої неиаанстя та заїлості за лю
бов до України та за беакомпроиісову поставу.

МИ - ГШ1ІМАРТ
В ’язниця Окружного суду в місті Стрию заповнювалась т.зв."палама- 

рамн", значить тимк, цо їх заарештовано за нічне дааонення у церковні 
дааоии на знак жалоби по Коновальцеаі.

В одвій з камер зустрілись приятелі а парного польського концен- 
траиу в Березі Картузькій, як кааалося а "ооновників" місця відокрем
лення. Один із нкх уродливий, веселий, блаиитньоокнй Володимир Хим- 
чій, пізніанй провідник підпілля за часів парної больиевяцької окупа
ції. Слідчий суддя в чаоі параслухааня заявляв декомуі Не вір’ю,що б 
ви робили конкуренція сільському паламареві в давоиенні, але всякий 
підозрілий певніший під ключам, як на овітії

Час-до-част дохидувано й тих, яким "поховзнулася нога" при пере
ході границі і їх прилапано на кордоні. Були вони "ескнцьоаані" по
боями, чаото з ропівчимн ранами на тілі. Головна маса прибула після 
публічної маніфестації в Стрию під кличам "Воля Карпатській Україні!" 
До нашої камери вкинено Мацька /Гриця Гаоина - впав на пслі славн 
К.У./, братів Яворів, спортовця Адама Куровицького і других. Було 
нас стільки, ио й сидіти на долівці приходилось "на зміну". Хлопці
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МИ - ПАЛАМАРІ
В’яаввця Окружного суду в місті Стркв заповнювалась т.ав."палама- 

рамв", значить тими, що їх внареатовано аа нічна давонення у церковні дзвона на внак жалоба по Коновальцеві.
В однії а камер зустрілись пржятелі а першого польського концен- 

траку в Березі Картуаькій, як кааалося а "основників” місця відокрем
лення. Один іа нвх уродливий, веселий, бдакитньоокий Володимир Тим- 
чій, пізніаий провідник підпілля аа часів пераої больвевнцької окупа
ції . Слідчий суддя в часі переслуханая ааявдяа декому* Ва вір'в,що б 
аа робила конкуренцію сільському палааареві в дзвоненні, але всякай 
підозрілий певнівай під ключем, як на світі1

Час-до-часу докидувано й тих, якам "поковзнулася нога" при пере
ході границі і їх пралапано на кордоні. Були вони "зсинцьовані" по
боями, часто а ропіючнми ранами на тілі. Головна маса прибула після 
публічної маніфестації в Стрию під кличем "Воля Карпатській Україні І" 
До навої камера вкинено Мацька /Гриця Гасина - впав на пспі слави 
К.У./, братів Яворів, спортовця Адама Куровнцького і других. Було 
нас стільки, що й сидіти на долівці приходилось "на зміну”. Хлопці 
"держалаоь" гідно в часі слідства. Бувала й такі, що вже була в Кар
патській Україні /Теренчан/, але повернено їх до "окремих завдань".
В довірочнвх розмовах, як розвантажено камери, роакааувалв, як то 
подяка і мадяра посалають своїх даверааятів на Закарпаття, щоб вкрала 
ааніаання, грабежі, розбої, убійотве, мовляв, український уряд нез- 
ГІбаай аавеств порядок. Едють тах, які екавть добре українську мову. 
"Карпатські Січовака” їх викривають. Мають до того свої способа, не 
вважаюча на те, що дааераентв переодягнені а сільоьку одежу, чв в ла
хміття.

Одвж іа нвх бачав Свободу /Осале Карачевського/, інивй Тарнавсь- 
кого /Зенова Коссака/, ще іяянй Гувара /Мваіейда Колодзінського/ і 
жругах.

Після ааходу а в’азввці /під кінець року/ прападково я бачав ось 
таку првгодуі Вуаькоторівка ва одній іе "льор” /шіятформа/ правеала 
щось ааввнене, намов білай пакунок* Не аупвнці жде» більавй гурт дю- 
дей, у цьому І поліція. Розгорнувнв дещо, вчвннвся несамоватаЗ жіно
чий крак, плач і спазматичвай над, моаяаа, то її чоловік. З плачу 
можна було ароеуміта IX дямент, що вона забороняла йому переодягатвсь 
і йта в давераію прота лядай, які емагають до волі.
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БОЙОВИК!
В березні 1939 року була чергова масівка ареитуваиь. Цвм разом 

вирвано а приводу Карпатської Україна, поляка мали вже "ЗА-ОДЬЗЯ" 
/хтось з аравтовавах зажартував, що "вже мають аа Ольгою, а бракує 
Ольга"/ від чехіщ і ядалв на поцілунок на границі а "братанком-мадя- 
ром*. Все таки боялися підйому на Прикарпатті.

Склалося так, що одкя молодий сотрудник-священик, хотячи входити 
аа "раволвціонара" на розібрався в тому, що політична поліція підісла
ла йому провокатора. 7 првяаній розмові священик "довірочно" вказав 
на двох людей, які можуть аа собою "пірвати народ" до повстання на 
Підкарпатті. На нещастя другим іа них був підписаний, хоч ніколи того 
священика не акав, не бачив і не говорив а ним. Але сталосяі

Нас удвох арештовано, сковано і відставлювано до в'язниці в Стрию. 
Як "небезпечних" кас сковано одними кайдаякамн разом із руками назад. 
Провадило нас трьох поліцаїв, в тому два мали прикріплені ланцюги від 
навжх окованих рук. Третій із поліцаїв інов напереді й усував публіку 
а дороги, вокаалу 1 поїзду.

Іін вже чули по радіо про бої Карпатської Січі з мадярами, які 
вдерлися на територію Карпатської України. Ни чули про проголошення 
Словаччини самостійною, а в кілька годин пізніве про проголошення 
самостійности Карпатської України, як окремої держави.

На поліційній отаниці в Стрию ми побачили строго ізольованих 
кордонами поліції, подібних арештантів як мв, а всіх - із приводу 
вільної Карпатської української Держави.
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•  Подія

Віче на майдані Незалежності
15 вересня у  Стрию на майдані Незалежності відбулося 

віче, організований стрийськими міською та районною_ : 
організаціями Української республіканської партії "Собор* у  
рамках мирної всеукраїнської акції-протесту •Повстань, 
Україно!».

Віче розпочалося з вшанування хвилиною мовчання пам'яті жур
наліста Георгія Гонгадзе, жертв трагедії на Скнилівському летовищі, 
загиблих шахтарів.

Вів віче голова міської організації урп «Собор» Василь Кубані. На 
віче виступали член Спілки письменників України, члекг проводу УРП 
«Собор» Любомир Франків, пол
ітв'язень, голова районної організації 
УРП «Собор» Мирослав Мелень, 
депутат обласної ради (фракція 
•Наша Ухраїна» Олег Канівець, де
путат обласної ради першого демок
ратичного скликання Ізидор Гнатів, 
стриянин Володимир Янксвський.

Учасники віча прийняли резо
люцію, де, зокрема, зазначається:
«Ми хочемо жити у країні, де не 
будуть нехтуватися права у к 
раїнців, де буде ліквідовано коруп
цію та розкрадання держави, ми хо
чемо державу із повноцінним гер
бом, словесним гімном...».

Учасники акції висловили також протест «проти побудови та функц
іонування у місті автостоянки, мийки і діагностичного центру поруч з 
могилою сотень мучеників, які замордовані, закатовані та розстріляні 
енкаведистами у стрийській тюрмі протягом 1939— 1950 років, на 
місці, де жила героїня УПА Юстина Федорків. та поруч священної сади
би о. Олекси Бобикевича».

Цього ж дня віче відбулося і в Моршині.
А в понеділок на майдані Незалежності відбулося віче, організоване 

стрийськими міською та районною організаціями ВО «Батьківщина».
Ростислав ТУРЧИН.
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• Коса на камінь

Стрияни проти будівництва 
стоянки біля колишньої тюрми 
для репресованих

*
У Стрию, що нв Львівщині, розгорівся конфлікт між ли комюйз общермідмист- 
місцевими жителями та міською їладою. Стрими. рації, що при будівництві ав- 
лротвстують проти будівництва автостоянки з тостоянкиОули порушені са- 
мийкою біля колишньої тюрми жертв сталінських ■ нітарні та екологічні норми. 
репресій. }■: ■ • г-~ Зокрема, відстань між стояи-
-  Кілька років тому, повідо-;  ч: ‘  Влада пояснювала сзоТд Т т 'ХИ17™  Пудингом по
мила прес-секретар голови .. кількома причинами. По- , ^ ч.‘ ^  М8!Р |В 'а ^  
Львівської обласної ради,*/ перше, ю  місці, де будуеть- м ™ * '5)- 
Стрийск^м ш а влада об<-X автбстоянха, н е м а е . з а з Ь ' • 1 *и? яда8,-на 181140 
цяла перетворити колишню' ,:ронень.А по-друге, прода- - І010™™*?! СФИЯН 6 маР' 
тюрму на меморіал пам 'яті..; наділянка відгороджена від . ними. Адзке іія ділянка вже є 
Натомість тут знайшли при-* ■ тюрми стіною. До того ж, пРиватн0ІРвг власністю 
туяосбомжі та собаки; Але V власних майбутньої автосто- підприємця, він ніколи не 
недавно на це місце поклали -яй ю ^си к репресованого спокою, задувавши 
бю пщіірйемці, які вирішила ®  . стоянку у таюму місці,•  се -

автост^ *розкрути-. : з^в з ц^ого приводуначаль*
Й Ш ^ д а іп а д ^ Т ^  'Ж 4& Ж 'Ій р у ч . з колиш- •.

для репре-г .Г0СП?даР?ї?® ®°г'
звернуюіззапитом(ЩЗИЙСЬ-.:•= сованих^'^V , * ' • ' ♦ «VФ 1
ш д є п їш  В Дміїїриііжн. « ,^ ,г  Місцеві жителі розповіла- , : ОдешщріХАРЧШ О.

Публікація в газеті "Високий Замок"
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Публікація 
в газеті 
"За вільну 
Україну"
(5 лютого 
2004 р .)

Ківш екскаватора 
сколихнув громаду

СтрийЬький меморіал борцям ; 
за волю України може стати 

центральним у Галичині І* |
Н авряд ч и в ц ь а н у  підзаголовку слід шукати перебільш ен-' 
ия: Справді, меморіальний ком плексу Стрию м ає ш анси  
стати центральни.ч не тільки в регіоні, 
а й у  Галичині Пояснюється це кііьком а факторами.

' П ерш и й - його вигідне розтащу-; які вдарили на сполох Гзакликали 
вання біля самісінької централь- 1 небайдужих стриян запротестува-. 
мої вулиці’міста^котра є во^ночас.^; Уи і повернутися до питай^тірО Іі 
частиною головної автомагістралі^ меморіал. їх  почули і підтримали 
Київ-Ужгород, поряд з приміщен- і- ,— спочатку невелика група"меш- 
ням м іської-ради. Другий -  на- канціа, газета «За аільну Україну», 
явність просторої площі..,колись.*-,а потім і місцева влада. _■*
обнесеної високими муром, рясно > ^Почате будівництво .’зупинйіііі^, 
потитої к'ров'ю і^ із ь м и  сотень ге-^ йідтак рішення про його дозвіл аса-' 
роїв і мучеників-патрютів, замск^сували. Натомість влада за поба

ч е н о ї  енкааедистами після ДрУті жанням громадськості прийняла 
гої свїтоаоГвШнй кам’яними хре- ' - рішення спорудити довгоочікуаа- 
стами тз надгробками зі зруйно-.;. ний меморіал. Сформовано йргкб-' 
ванихцвинтарів. Третій —там у б а -'"^ гтет  на чолі з міським толовоіо 

■ гатьохямах зн а й д и  численнҐос-;'^Василем ДмитришинимТДосггз<>

частинуіце*йалежі^ь'^ідшукати 1’ ̂ Василь Ярич і архітектор 'СГресі; 
'перепоховзтиГ^атеертий - з б е ^ г1.Скоп. Після її схваленняГ затверд' 
:'реглися старі п р й м іїі^ н н я д е ^ ка -^ '^ е н н я  можуть роздочатися^!^ '^

раїнців.
Г  В ід.19
ВІДКОЛаНи |ляиіки.нввипни.ууіаді-̂ і̂уоіа-у. и̂ ум”"^ 1 "-’НР'Нр

^них,:задум створити на подвір'ї ксн ̂ 'хплф^єт^ся розташувзти 'е к с ^ :
{лиіі1й|»6ї <^ахітпиві^«тшнІ 
ф іал^^ 'ком 'ї^лекгг борцям'-. _ , 
•в о л ю ^ р а Г ^ І^ р е ^ в и д к е ^ з б а і^ ^ ^ й ^ ^ оаог 
дужіння’ пат^іот^нихсил п о с ^ п ^ ^ в 'я з н и ц е ї^ ^ р о р ії^ а ц іо н а л ь н о -

с̂гга-те'^дой^А^те^як:мовиться̂ ^лйп̂ растанецентромю̂ вс̂ , 
ф н е м а ^ ^ н ц о б н а ^ о б ^  не в и й и ^

да!
І в Ш ігрооюв^гМимо цьсг

адіяТйа



«Воскресають т и п »  там, 
де в шогялм*.

Ф . Н іцшс

Так називатиметься ве
личний меморіальний ком
плекс на території колиш
ньої Стрийської тюрми. 
До нього входить «Стіна 
скорботи» з могилою за
катованих снкаведистамн 
українців, музей, частина 
камер в тюрмі, «Сквер 
нам'ятій, пам'ятник і пам’
ятний знак.

Відрадно, що справа чес
ті українських патріотів, яка 
вже давно хвилює суспіль
ну свідомість, знайшла дос
тойний відгук Стрийської 
влади. Громадськість міста 
вдячна міському голові п. 
В. Дмитришину, який про
явив чималу винахідливість 
і активність і, нарешті, бу
дівництво меморіалу набра
ло реальних окреслень. 
Нині можна з певністю ска
зати:

М еморіал буде!
Минулого тижня відбу

лося засідання оргкомітету 
по спорудженню меморіалу. 
Перед членами оргкомітету 
виступили львівські проек
танти, які. на виготовлено
му ними макеті, дали чіткі 
пояснення та відповіли на 
цілий ряд питань, що сто
суються будівництва. З  гли
боко обгрунтованою інфор
мацією виступив міський 
голова. Турбувала всіх при
сутніх проблема фінансу
вання та використання три
поверхового приміщення ко

лишньої норми, яке віл часу 
і поганих рук досить зруй
новане. На щастя, як роз
казав п. В. Дмитришин, 
обидві ці проблеми успішно 
вирішуються.

Цікавою була дискусія 
—  з деяких питань досить 
гостра. Частина членів ор
гкомітету не зрозуміла, іцо 
відокремлювати історичну 
боротьбу різних поколінь за 
волю України від жертв цієї 
боротьби є абсурдним. Ук
раїнська нація вижила і пе
ремогла тільки тому, що 
було кому за неї вмерти. 
«Воскресають тільки там, 
де е могили». (Ф . Ніцше). 
Тільки той народ відроджу
ється, який віддає на вів
тар свободи кращих своїх 
синів і дочок. І тільки той 
народ заслуговує поваги, 
який шанує могили своїх 
Героїв.

Історична п’ядь — це 
наша совість, наш суддя, 
критерій нашого буття. В ній 
не може бути єдиного — 
сентименталізму, слізливос
ті. Меморіал має бути с п о 
рений таким, щоби сльози 
текли не по обличчю, а в 
душі і пекли нестерпним 
вогнем ненависті до ворогів 
України. Відвідуючи мемо
ріал «Борцям за волю Ук
раїни» —  треба не плакати, 
а стискати кулаки.

Станьте біля могили за
катованих, перехрестіться 
перед терпінням і почуєте 
голоси мучеників:

— Ідіть і боріться за 
Україну! Багатостраждаль

на вона і досі в кайданах. 
Після героїчної смерті бо
йовиків У В О - О У Н  Я. 
Данилишнна і В. Біласа 
О У Н  прийняла рішення про 
культ могил Героїв.

В усіх селах були наси
пані символічні могили січо
вим стрільцям. Гака могила 
з березовим хрестом була 
насипана в моєму рідному 
селі. Першого листопада на 
могилі правилась панахида. 
Як співали пісню «Коли ви 
вмирали...», я не бачив сліз, 
хоч загинуло в УГА 15 хлоп
ців, як мур. Обличчя в усіх 
були горді і рішучі.

Культ могил Героїв став 
могутнім засобом патріотич
ного виховання. Так вирос
тали нові Герої.

П ам 'ять про тих, хто 
йшов до слави і волі і зане
падав у вічний сон, не до
чекавшись долі, кличе до 
наслідування Героїв.

Я хочу, щоби батько при
вів сина на це святе місце, і 
після огляду експозиції ска
зав:

— Борися, сину, за Ук
раїну... їх замучили колись.

Ось тоді меморіал вико
нає своє завдання.

Вічна слава борцям за 
волю України!

Боже, Україну збережи,
Господи, помилуй нас.
Народе мій, з  тобою

ми безсмертні.
Допоки сонце, небо

і земля/
Роман Г Р И Ц А Й .

м. Стрві

Публікація в газеті "Стрийський повіт " (2004 р .)
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Л -С Е Ш 2 Ш Ш З----------- — ---------------------------- --

ПРОСІМО ДОІІМОГТІ 
У СПОРЕШ МЕМОРІАЛЬВІГВІІМШСУ 
вБОРЦЯМ ЗІ ВОЇН УІРДЇІЙ»

ШАНОВНІ КРАЯНИ!
Сучасне українське національне 

відродження з особливою гостротою 
поставило на порядок денний гроблеми 
повернення, збереження і збагачення 
істор^нної пам'яті нації Зокрема, це поєною 
мірою стосується відновлення історичної 
правди про національно-визвольну 
боротьбу в Україні, тієї правди, яка 
десятиліттями зловмисно замовчувалася 
і викривлювалася.

Моторошні картини гулагівської 
дійсності й досі не одступають із свідомості 
тих, хто зазнав суворих репресій, 
жорстоких порем, усіх страхіть концтаборів, 
принижень, заслань і висипок. Мовчазним 
свідком цих трагедій є і колишня стрийська 
тюрма. Нині тут створюється 
меморіальний комплекс ‘Борцям за волю

України", складовою частиною якого буде 
музей національно-визвольної боротьби в 
краю.

Звертаємось до всіх жителів 
Стрийщини, Миколаївського, Жида- 
чівськогота Сколівського районів, до тих, 
кому небайдужа історія краю, кому щось 
відомо про злочини в стриисьмй тюрмі, про 
членів ОУН-УПА, гро Січове Стрілецтво, 
взяти участь у створенні музею.

Просимо також матеріальної підтримки 
цієї важливої справи. Кошти надсилати на 
рахунок №35425004002236, МФО825014, 
ЗКПО 02223738 УДК у Л ьвівській  області, 
Стрийський краєзнавчий музей 
‘Верховина'.

Оргкомітет із створення 
меморіального комплексу 

“Борцям за волю України".

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ТЕРОРУ
Запрошуємо стриян взяти участь у вшануванні пам'яті жертв більшовицького 

терору, замордованих і похованих на території колишньої стрийської тюрми.
Панахида та мгганг-реквієм відбудуться в неділю, 27 череня, о 13.00 под. на території 

колишньої тюрми (вул. Олесницького).
ОРГКОМГТЕТ.

Публікація в газеті "Гомін волі" (26 червня 2004 р.)
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ЩИРОСЕРДЕЧНУ ПОДЯКУ
складаємо всім, хто гаряче підтримував 

ідею створення 
МЕМОРІАЛУ ПАМ'ЯТІ 

в Стрию.
Особлива вдячність 

тим 2818-м небайдужим, 
які висловили свою думку 

на користь Меморіалу Пам’яті 
через анкету, 

котру надіслали 
до президії 

Клубу греко-католицької інтелігенції 
(голова Клубу С. Вацівський, 

духовний виховник — 
о.-дек. Михайло Пецюх), 

та керівникам 
національно-патріотичних партій, 

які підписали звернення 
до голови міста 11 червня 2001 р.

ХВАЛА ВАМ УСІМ 
ЗА ЧЕСНІСТЬ 

І ПРИНЦИПОВІСТЬ!
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