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«ЗОРІЛА ЗОЛОТА ЗАГРАВА»

(Від укладача)

Характерною особливістю учасників повстанської боротьби
1942-1960 рр., творців її структур, відомих і безіменних героїв
була пісенна творчість – дружба з піснею, яка допомагала їм
долати надзвичайно важкі умовини буття.

В історії українського народу ні одна доба визвольних
змагань не оспівана так, як визвольна боротьба ОУН, УПА.
Повстанських пісень було створено дуже багато. Серед лиха і
горя, крові і сліз співала уся Західна Україна про кадри УПА-
«Захід» і збройне підпілля ОУН. У піснях відтворювалася
філософія і психологія учасників визвольної боротьби за УССД.

Те, що не зможуть передати архіви, спогади безпосередніх
учасників визвольного руху, зафіксовано на віки у пісні. Пісня
відтворює найвищі людські почуття, неперевершені приклади
безмежної посвіти і героїзму. Наприклад:

«Кати боївку обступили,
Кричать бандери: «Руки вверх».
Хтось крикнув: «Слава Україні!
Ми не здамося, краще смерть».
Пісня кликала людей перепускати події через душу і серце,

тоді історія оживатиме, іскритиметься правдою і на її
прикладах виховуватимуться наступні покоління.



У повстанській творчості визвольної доби ОУН, УПА, на
відміну від стрілецьких пісень 1914-1919 рр., де більше смутку
і ностальгії, звучить бадьорість, відвага, нескореність і героїзм.

Для пісень УПА-«Захід» характерний маршовий стиль. Як,
наприклад, «Що то за прапор», «Пісня сотні «Шума», «Пісня
куреня «Гайдамаки», «Пісня сотні «Бурлаки» та інші.

Про те, як і коли співали повстанські пісні, пише у спогадах
бунчужний УПА на Закерзонні Юрій Борець: «Вечорами
повстанці з вичищеними чобітьми, модерними мазепинками й
нерозлучними автоматами на грудях сходилися в гурт. Одних
лучила політична дискусія, інших жарти – але найбільше їх
було в тому гурті, де лунала пісня. Вистачало кільком співакам
почати цю пісню й через кілька хвилин біля них вистроювався
справжній хор, у якому на бракувало навіть дівочих голосів (...).

Їм не було ліку і змінювали вони одна одну безперервно: «Ми
українські партизани», «З гір Карпат», «Ми молодії», «Хай землю
виорють гранати», «У бій за славу коханого виряджала
стрільця». А коли минала північ, останньою піснею була ця:

«Іди від мене ти, моя кохана,
Іди з очей, мене не забувай.
Я – син лісів, а серце партизана,
На мене жде з побідою весь край».
Для повстанської пісенної творчості характерна велика

варіативність, що засвідчує велику популярність пісень від
Закерзоння до Східної України. У кожному регіоні до однієї й
тієї ж пісні додавали слова та співали на свій лад.

У піснях проголошувались моральні цінності повстанців,
віра в майбутню перемогу, розрада батьків, що син чи донька
загинули недаремно.

Безсмертним гімном визвольної боротьби звучав марш УПА-
«Захід» під назвою «Гімн безсмертної батави»:

«Ми лицарі без жаху і без смерти,
На злочин світа станем без ваги,
Ми присяглися долю переперти,
Розбити присуд смерти ваш, боги».
На території УПА-«Захід» виник великий пласт усної

повстанської й народної творчості, в якому засобами слів і
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мелодії передано невмирущі події визвольного руху. Це пісні
про окремі переможні бої, героїв-повстанців, сотенних,
курінних, зв’язкових дівчат і юнаків, походи та рейди, роки
перебування в німецьких та радянських тюрмах і концтаборах.

Про події драматичної доби пісні складалися у кожному селі,
і якби їх вчасно зібрали, пісень мали б тисячі. До речі, один з
перших збірників повстанських пісень заходами ЗЧ ОУН
побачив світ 1950 р., а 1968 р. друком вийшла антологія
повстанської поезії „Слово і зброя“ в основному професійних
повстанських поетів. Ми ж публікуємо творчість безіменних
народних творців. На нинішній день понад півтисячі пісень
видано у 25 томі Літопису УПА, записаних на теренах дії
колишньої УПА-«Захід». Дослідникам пощастило їх зібрати і
відтворити в роки незалежної України. На жаль, це лише
невелика частина, врятована від забуття. Більшість пісень
учасники і свідки подій забрали з собою у вічність.

Дорогоцінні перли усної народної творчості зібрані укла-
дачем у Надзбруччі – повстанські пісні, думи, вірші, молитви,
пом’яники, голосіння, реквієми, присвячені національним
героям, борцям за волю України.

З плином часу народна творча скарбниця збідніла – багато
загубилося або призабулося. Збережені твори розповідають
сьогодні про обставини загибелі провідників «Нечая», «Арсена»,
«Дуба», «Голуба», «Жука» та інших.

Вони доносять напружену атмосферу боротьби, одержимість
вояків УПА, членів збройного підпілля, їх бойову окриленість.
Повстанська народна творчість була своєрідним протестом
окупаційному режиму. Вона надихала націю до боротьби і стала
виявом її духовності. Ось лише декілька прикладів, як боролися
і помирали з піснею на устах українські повстанці Східної
Галичини.

У травні 1949 р. в с. Нирків на Заліщанщині емдебісти
обскочили хату Івана Ходаня з двома повстанцями Адольком
Витрикушем («Сливка») та Іваном Прокопом («Недоля»), які
переховувалися на горищі. Після стрілянини повстанці
заспівали гімн «Ще не вмерла Україна». Хлопці співали
натхненно. Пісня кликала до боротьби, до непокори. Солдати
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на мить заслухалися і не стріляли. Потім знову пішли в атаку.
Але повстанці пострілялися. Їхні тіла більшовики поскладали
біля сільської ради. У кожного з них чорніла цяточка на правій
скроні.

Як відкривали криївку у м. Товсте 7 травня 1951 р., де була
друкарня Крайового проводу ОУН ім. Я. Старуха («Стяг»),
розповідала Орися Мотичко: «На якихось кілька хвилин усі
відійшли від входу, притихли. Хтось з гебістів сказав: «Поют».
Молоді друзі відспівали гімн і пролунали три сухі постріли». Це
пострілялися друкарі.

Героїчно з піснею на устах загинули підрайонний провідник
ОУН Петро Боднарчук («Ярема») із с. Латківці з підпільником
Дмитром Стратійчуком, с. Пилипче Мельниця-Подільського р-
ну на Тернопільщині. 13 липня 1949 р. їх обскочили емдебісти
на обійсті місцевого фінагента у с. Зелена. Оточивши шопу і
сусідні хати, закричали: «Сдавайся, «Ярьома», сдавайся,
браток, судіть нє будєм!». «Ярема» продірявив солом’яну стріху і
вигукнув: «Кацапе проклятий! Не бачив ти живого «Яреми» і не
побачиш. А мертвого беріть!..». Ударив по облавниках
автоматною чергою. Емдебісти кинули на шопу кілька гранат.
Запалала солом’яна стріха. У вогняному пеклі повстанці
співали «Ще не вмерла Україна».

Очевидці розповідають, що начальник райвідділу МДБ
майор Курило стояв над обгорілими трупами і казав чи то для
себе, чи щоб усі почули: «Вот і «Ярьома». Обгорєл как колбаса.
Проклятий народ. дьявол! Нєт, дєйствітєльно герой. В огнє
горят, поют і гібнут за свою Украіну. Да, здєсь, в случає чєво,
живим нє уйдьош...».

Часто любив співати курінний УПА Петро Хамчук
(«Бистрий») з повстанцями. Стрілець Михайло Липовий («Крук»)
давав йому таку характеристику: «Бистрий» гарно співав.
Бувало з чотовим, пізніше сотенним Іваном Кульчицьким
(«Сич»), який до того ще й був дяком до війни, як заспівають «Ой
три шляхи широкії» – «Бистрий» басом, а «Сич» тенором – серце
краялося».

Ганна Ландяк, підпільниця із с. Цапівці на Товстенщині,
пригадує задушевні слова та мелодію пісні, яку співали у їхній



хаті заступник обласного референта СБ Тернопільщини Дмитро
Гавришків («Гар») та Іван Бродич («Крим») з Винятинців –
повітовий провідник СБ. «Гар» брав тенором, «Крим» –
баритоном, виходила незабутня мелодія:

«І вийшов місяць із-за хмари,
Долину ясно освітив.
Як освітив він ту долину,
І знов за хмари ся схилив...»
Українські селяни співали навіть тоді, коли їх вивозили із сіл

у далекий Сибір. Так, у вересні-жовтні 1949 р. велику групу
селян вивозили із с. Щитівці Заліщицького р-ну. Хтось
затягнув сумну пісню, його підтримали інші:

«Прощай, село, прощай, рідне,
Прощай, Україно,
Прощай, саду зелененький,
Прощай, дівчино.
А в тім саду, саду зелененькім,
Де сонечко сяє,
Край віконечка на калині
Соловій співає».
Їдучи на Сибір у вагонах-телятниках, – розповідала

Катерина Масовець-Лядобрук із с. Гермаківки Борщівського р-
ну, – люди не падали духом. «Переважно співали. Десь
починають співати у тім куті вагона, потім в іншому. Співали
пісні національні, тюремні – це вже ніхто нам не міг
заборонити.

Москалі гримали, гримали у двері, але цим нічого не могли
нам зробити».

Українська пісня не вмирала і в концтаборах. Політв’язень
Марія Драган-Марцинюк із с. Ворвулинці Заліщицького р-ну
розповідала: коли у травні-липні 1953 р. застрайкували усі табори
Норильської зони, солдати увірвалися в табір і жорстоко
придушили непокірних: «Били нас гумовими шлангами,
палицями, дротами, штахетами та іншими підручними засобами.
Після погрому усіх вишикували й погнали у глиб тундри, де
помістили у порожній барак. Через кілька днів нас повернули
назад. Дівчата йшли у колоні й співали:
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«На городі верба рясна,
Там стояла дівка красна,
Дівка красна, ще й вродлива,
Її доля нещаслива».
При вході через табірні ворота конвоїри кожну дівчину

вдаряли по спині арматурою. Такі були в нас ночі на Івана
Купала в безкраїй тундрі Сибіру».

Політв’язень Іван Масовець із с. Сновидовичі Рокит-
ненського р-ну Рівненської обл., що після ув’язнення замешкав
у с. Гермаківка, розповідав, що там, де йому довелося
перебувати, особливо в Казахстані, «пісні співали сильнюще.
Охорона кричала, розганяла, забороняла співати. Співали
«Лента за лентою», «Попід лісом темним бором» та інші. Як
стануть хлопці в коло, як гримнуть, всі зупинялися,
дивувалися». І таких прикладів тисячі.

Повстанські пісні відомі різної тематики: героїчні, тюремні,
любовні, каторжанські, антибільшовицькі, бойові, маршові,
релігійні (колядки) та інші.

До повстанської музи, яка наснажувала героїв ОУН, УПА до
боротьби, відносимо також повстанську поезію відомих та
невідомих поетів, художні листівки, бофони, невільницькі
листівки, якими поздоровляли один одного депортанти та
політв’язні. Дуже цінними є також листи підпільників до рідних
на Сибір. Укладачеві пощастило знайти два таких листи, які є
свідченням глибокого розуміння повстанського духу. 

Узагальнюючи значення усної повстанської творчості,
особливо пісень та віршів невідомих авторів, наголошуємо, що
ми повертаємо їх із небуття, адже пройдуть роки, століття, і
вдячні нащадки покладуть на ці слова нові мелодії для новітніх
пісень безсмертної України. 

Повстанська муза
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«ЗАГРАЮТЬ НАМ СУРМИ БОЇВ»

ПОВСТАНСЬКі ПіСНі ТА ВіРШі
ПіВДЕННОГО ТЕРНОПіЛЛџ

Про визвольну боротьбу ОУН, УПА, як уже згадувалося,
складалися пісні, перекази, думи, вірші у кожному селі, хуторі,
містечку. Якщо б з волі борців#націоналістів повстала незалежна
Україна зразу у воєнний чи післявоєнний період, то, без сумніву,
був би зібраний багатоплановий повстанський епос про героїку і
будні визвольної боротьби. На жаль, історія розпорядилася
інакше. Будь#які згадки про ОУН, УПА були під забороною, і
повстанська муза із смертю учасників та свідків визвольних
змагань з часом відходила у забуття. Донедавна, ще близько
двадцяти років тому дослідник зустрічався з багатьма
учасниками боротьби, яким пощастило дожити до проголошення
незалежності України, і буквально по крихті записати від них
слова пісень та віршів про визвольну боротьбу ОУН, УПА.
Зробити цю роботу сьогодні уже важко, адже фізичні носії
народної пам’яті майже всі відійшли.

Під час польових досліджень визвольного руху ОУН, УПА
укладач побував у багатьох селах Борщівського, Чортківського,
Заліщицького, Бучацького, Козівського та інших районів
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Південної Тернопільщини і по можливості записав з уст людей
творчість невідомих авторів. Ба й справді жоден вірш не
підписаний автором. Їх складав народ і це яскраве свідчення
того, що визвольна боротьба у Західній Україні була масовою. На
відміну від імперської совєтської армії, учасниці Другої світової
війни, у якій загинули мільйони українців, українських пісень
про героїку Червоної армії майже немає, – як свідчення того, що
кремлівські власті гнали уярмлені народи вперед на смерть для
втілення у життя російсько#більшовицьких імперіалістичних
планів.

Повстанські пісні прості за змістом і римою, адже їх складали
не поети, а звичайні селяни, – як вони бачили, розуміли, спів#
переживали з героями визвольного руху тощо.

З пісень можемо дізнатися про обставини і місце загибелі
повстанців. Як правило, їх «прив’язували» до якоїсь релігійної
дати. Наприклад, «В четвер, вечір Великодній», «Ой на Йордан
дуже рано», «У неділю дуже рано» тощо.

Деякі пісні та вірші мають різні варіанти, як «Коні ішли
сумували» або «Пісня про повстанця «Ліса». У кожному вірші їхні
творці, розповідаючи про ту чи іншу подію, пов’язували її з
українською природою, на фоні якої відбувалися геройські
вчинки.

Характерною особливістю поезії є її героїчний стиль прощання
стрільця або підпільника з Україною, друзями та рідними, коли
повстанці вкорочували собі життя пострілом у скроню чи
підривалися гранатами. Ряд пісень присвячено коханим дів#
чатам, матерям і батькам, українській землі, за яку гинули
повстанці. Деякі висвітлюють обставини ганебної зради окре#
мими бойовиками повстанського середовища: «Ой там, у Окопах»,
«Про зрадника «Чабана» тощо. В інших розповідається про
арешти, ув’язнення, перебування в чортківській тюрмі.

Деякі пісні написані у формі повстанських дум, голосінь за
загиблими героями, молитов. Без сумніву, у недалекому май#
бутньому повстанська усна народна та пісенна творчість по
праву стане складовою музичного виховання підростаючого
покоління у школах, консерваторіях, предметом зацікавлення
співаків, акторів кіно та інших представників мистецького
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жанру. Далі подаємо тексти пісень і віршів.

В четвер, вечір Великодній

В четвер, вечір Великодній,
Ще дзвони не дзвонять,
А повстанці ся прощають,
В дорогу відходять.
Прощайте, друзі наші милі,
Каже «Марко» з «Зубом», –
Ми ідемо в дорогу,
Бог знає, як буде.
Ми ідемо в дорогу,
Повернем на свято.
Як не вернем, то поляжем,
Ой доле проклята.
Ідуть вони через поле,
Нічого не знають,
А москалі, кати червоні,
Вже на них чекають.
А як прийшли дуже близько,
«Кто?» – кацап питає,
А стрільці ся не злякали,
«Зуб» відповідає.
На відповідь стрільця «Зуба»
Ракети пускали,
Освітили ціле поле,
В повстанців стріляли.
«Марко» впав, «Зуб» ранений,
Тай сказав до друга:
«Я стріляюсь, бо ранений,
Україно люба».
В четвер, вечір Великодній,
Вже дзвони дзвонили,
А повстанців «Марка» й «Зуба»
Із поля звозили.
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Як їх привезли до району,
В Касперівцях стали
Тай зганяли до них людей,
Щоб їх пізнавали.
Дехто впізнав «Марка» й «Зуба»,
Ніхто не признався,
Бо кацапів тут багато
І кожен боявся.
Як привезли до району,
Під церкву складали,
Тоді люди плащаницю
У церкві вбирали.
Заплакала за повстанцями
Молода дівчина,
Заплакала за борцями
Мати#Україна.
Не плач, не плач, Україно,
Ріднесенька мати,
Ще повстануть ті герої,
Прийде час розплати.

Записано у с.  Городок 
Заліщицького р�ну.
Коментар: «Марко» – Микола Михайлюк
із с. Мишків, 
«Зуб» – Роман Заверуха із с. Касперівці

Вбили брата(партизана

Вбили брата#партизана
У чистому полі,
Та не діждав брат рідненький
України#волі.
Лежить мій брат кароокий,
В землі спочиває,
Страшний ворог до могили
Й матір не пускає.



Не пускає страшний ворог
Ні сестру, ні брата,
Не пускає тяжкий ворог
І рідного тата.
Лиш дівчина чорноброва,
Що його кохає,
Вона його могилоньку
Квітами вквітчає.
А в головах посадить
Червону калину,
Бо загинув її милий
За неньку#Вкраїну.

Присвячено Івану Пиріжку («Ігор»), підрайонному господарчому
ОУН із с. Висічка. Автор – Ганна Пиріжок (Замойська),

рідна сестра «Ігоря», жителька села Висічка

Коні тихо ішли, сумували

Коні тихо ішли, сумували,
«Ліс» ранений на санях лежав,
Його друзі з саньми поспішали,
Бо їх друг вже від ран умирав.
Текла кров із червоної рани,
Червоніла на білім снігу,
Сосни тиху казку шептали:
«Друзі милі, напевно, умру».

Присвячено повстанцю 
Василю Леонтійовичу Ковальчуку («Ліс»). 
Записано в с. Гермаківка від Ольги Мизак

Листя пожовтіло

Листя пожовтіло,
А в повстанця молодого
Серце заболіло.
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Забрали батька червоні сатрапи,
Ні сестри, ні брата,
Ні рідної мами.
Нема в мене долі,
Уродивсь у неволі,
Охрестивсь у лютім бою
На кривавім полі.

Записано від Івана Орищука («Гайдамака»), 
с. Щитівці Заліщицького р�ну

Мене мати доглядала

Мене мати доглядала,
А я виростала,
Та проклята людожера
До тюрми забрала.
Не журіться, батьку#мати,
Така наша доля.
Не одна я тут попала,
А більше героїв,
Що боролись, здобували
Україні волю,
Та до мети не дійшовши,
Попались в неволю.
Не жаліли душу, тіла
Для неньки#Вкраїни,
Надіялися на Бога,
Що ворог загине.
Чи вернемось, чи загинем?
Це Бог один знає.
А повстанська наша слава
Повік залунає.
Остануться сини й дочки
З героїв завзятих
Та розкажуть дітям, внукам
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Про катів проклятих.
Нагайками, шомполами
Біле тіло рвали
Та залізними дверями
Пальці припирали.
Схаменіться, яничари,
Бога в серці майте.
Не катуйте братів своїх,
Неньку не вбивайте.
Засіяє ясне сонце
На землю кроваву,
І виростуть бандерівці
Вкраїні на славу.
Синьо#жовтії прапори,
Тризуб золотенький
Розвеселять заплакану
Україну#неньку.

Записано від Олени Житинської�Стефанів
(«Ірка»). підрайонного референта пропаганди. 
Н. в с. Сапогів Борщівського р�ну

Між лісами на поляні

Між лісами на поляні
«Арсен» з «Соколом» ішли,
За горбочком, під вербою
Кати в засідці були.
Примітили провідника,
Засичали, мов гади.
Як заграли скоростріли,
«Арсен», «Сокіл» залягли.
«Сокіл» зразу став ранений,
Але на те не зважав,
Простягнувши автомата,

19

Повстанська муза



Катів стрілом привітав.
Стало сумно, стало тихо,
«Арсен» тільки пам’ятав –
Витягнув усі папери
І з пожаром їх пускав.
І промовив «Арсен» стиха:
«Прощай, друже дорогий...
Ми вмираєм за Вкраїну,
За вкраїнський нарід свій».

Присвячено командиру відділу УПА референту СБ 
Скала�Подільського району Павлу Юрійовичу Рогачуку («Арсен»).
Записано у с. Турильче від Антона Рогачука

Моя ти земле, Україно

Моя ти земле, Україно,
Нещасна матінко моя.
За тебе мучуся в катівні,
Тобі віддам своє життя.
Рахую дні, рахую ночі,
Молюся Богу за свій край,
О Боже, змилуйся над нами,
Хоч трошки волі для нас дай.
Кати прийшли на наші села,
Забрали наш найкращий цвіт,
З тюрми Чорткова пісня лине,
Нехай же знає про нас світ.
Прощайте, село, кати вже йдуть...
Так мало я зробив для України.
Вночі на розстріл поведуть.
Слова останні посилаю.
Вам із чортківської тюрми:
Я вірю, що воскресне Україна,
Згадайте тих, котрі за неї полягли.

Присвячено жертвам чортківської катівні. 
Записано від Богдани Чубей із с. Іване�Пусте Борщівського р�ну
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На бурдяківськім полі

На бурдяківськім полі, що зветься Грабельки,
Було дванадцять друзів зі зброєю в руках.
А голова сільської ради усе це добре знав,
Про друзів найдорожчих катам все розказав.
Пішли кати у поле, у тії Грабельки,
Почали стріляти у вірнії сини.
Друзів було дванадцять, почали відбиватись.
А сотні червоних стали їх обкружляти.
Прощайте, тату й мамо, за мною не тужіть.
Прийдіть на могилу, Богу помоліться.
Ще прийде час, ця хвилина свята,
Ще встане Україна вільна, самостійна!

Присвячено загибелі дванадцяти повстанців
із с. Бурдяківці 23 травня 1944 р. Записано від Катерини Шкромлюк
у с. Бурдяківці Борщівського р�ну

На Гуштинці на Говді біля Збруча

На Гуштинці на Говді біля Збруча
Сьогодні сонце сумно гріє,
Стогне вся земля...
Прощайте, друзі молодії,
Сьогодні в нас горить туга.
Уже прощаємося з вами,
Кати знайшли вже хід
І більшу силу вже стягнули.
Вже близько першої години
Нас обступили всіх кругом
Із криком: «Здайтеся, бандери!»
І «Ура!» І всі бігом.
Посипались гарячі стріли.
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І вся земля вже загула...
Втікайте, друзі, може, з нас ще
Одна душа була б жива.
Кати завзято наступали.
Втікати права не було.
Двоє друзів прориватись стали...
В бою нас троє тоді було.

Присвячено загибелі у бою 22 березня 1946 р. повстанців 
Степана Стасюка («Карпо»), Михайла Петраша («Ячмінний»), Івана
Баб’яка («Чайка») з с. Іванкова та Никифора Підскального («Мур») з с.
Трійці. Записано у с. Іванків. Автор Парасковія Подіялюк�Наконечна

Нестримним потоком

Нестримним потоком чота за чотою
Ідуть українські сини.
Далекі від смутку, не близькі журбою,
Незламні ми, «Сірі вовки».
Ідем ми на поклик народу до бою,
Нас кличуть далекі віки.
І запал, відвагу несем ми з собою,
Незламні ми, «Сірі вовки».
Під Львовом громили комуну завзято,
І били над рідним Збручем,
Підемо на Київ, підем на Карпати
Із гордим свободи кличем.
На нас посилає комуна гармати,
На нас посила літаки.
Та серця палкого вогнем не здолати,
Незламні ми, «Сірі вовки».
Ми горді і смілі з залізної чоти,
Для нас не страшний є цей вир.
У славному ряді, орлиному леті
Нас «Бистрий» веде командир.

Присвячено к�ру куреня «Сірі вовки»
Петру Хамчуку («Бистрий»)
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Не викувала, «Гаю», літ твоїх зозуля

Не викувала, «Гаю», літ твоїх зозуля,
Бо закувала з кріса ворожая куля.
А кров червона вкрилась муравою,
Як кати червоні тіло проводжали...
Привезли «Гая» в село під сільраду
Та скликають людей робити нараду.
Люди неохоче стали пізнавати,
Кати червоні з радості почали співати.

Присвячено повстанцю Михайлу Васильовичу Чубаку («Гай»). 
Записано у с. Мушкатівці від Люби Працінь

Ніч темна невидная

Ніч темна невидная,
Ворог засідку зробив,
Попереду ішов «Орлик»,
Він на засідку набрів.
Посипались рясні стріли
Від повстанця «Орла»,
Тай вдарила гостра куля
Сєржанта#москаля.

Записано у смт Заліщики

Ой там, на безмежному полі

Ой там, на безмежному полі,
Там, де провідник лежав,
Він підняв очі угору,
Мов рідне поле прощав.
Прощай, вишневий садочку,
Прощай, хатино стара,
Прощай, річенько Серете, –

23

Повстанська муза



Мої останні слова.
Я в тобі, вишневий садочку,
Вже більше не буду ходить,
А в тобі, річенько Серете,
Не буду я тіло вже мить.

Присвячено командиру СКВ «Дзвінку», який загинув 
14 листопада 1944 р. у с. Глибочок. Похований у Більче�Доброкуті. 
Записано у с. Глибочок від Богдана Парнети

Ой ти, дівчино молодая

Ой ти, дівчино молодая,
Навіщо вірно покохала?
Хіба не знала, який я,
Що серденько своє віддала?
За мною слідять москалі
Й донощики різної масти,
На серці тривога завжди,
Щоб у руки катам не попасти.
Погляньте, друзі, крізь шпари,
Кати нас кругом обступили,
хочуть живими нас спіймати,
Солому вогнем запалили.
Ми живими катам не здамося,
Поки зброя у наших руках,
Вже солома вогнем зайнялася,
Ми стріляєм по лютих катах.
Стодола кругом запалала,
Порятунку повстанцям немає...
Останній набій в своє серце
Кожен герой посилає.
І замовкли повстанці навіки,
Кати їх з вогню повиймали,
Обгорілі тіла на подвір’ю
Рядком на снігу поскладали.
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А вечером друзі зійшлися
І братню могилу зробили,
На плечах занесли на цвинтар
І там їх усіх схоронили.
Спіть, друзі, у братній могилі,
Ви жертвою впали в борні
За рідний наш край, за свободу
Завчасно згоріли в огні.

Присвячено повстанцям Ярославу Качуровському («Дніпро») із с. Синьків,
Василю Гусці («Султан»), Петру Гладію («Клен») із с. Бабинці, 
які загинули 5 січня 1945 р. Записано від Йосифата Лазорка, 
жителя с. Васьківці Шумського р�ну Тернопільської обл.

Ой там, у Окопах

Ой там, у Окопах,
В селі наддністрянськім,
Там жертвою впали
Чотири повстанці.
Там жертвою впали,
Ідучи зі Сходу,
Бо зрадник знайшовся
Між свого народу.
Вони#то любили,
Як рідного брата,
За те він їх видав –
«Туга»#провокатор.
Одного дня здався
У п’ятницю вранці,
На другий день видав
Друзів#повстанців.
Аж на третю добу
Їх підмінували,
Впали, як герої,
Живими не здались.
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Слава вам, герої,
І тобі, «Богдане»,
Слава ваша на пам’ять
Між нами останесь.

Присвячено повстанцям�східнякам, котрі впали жертвою зради Івана
Івасюка («Туга») 17 лютого 1946 р. Записано у с. Білівці від Миколи
Домитришина

Ой нависла чорна хмара

Ой нависла чорна хмара
Із московської півночі,
Почорніло небо ясне,
Гермаківка стогне, плаче...
А в неділю дуже рано
Сів Назарків на лавочку,
Тай осіли чорні думи
Його славну голівочку.
Зібрав хлопців опівночі
Тай питає: що робити?
Вже пора нам зброю взяти,
Україну боронити.
Гей, як крикнув: хлопці славні,
Українські соколята,
Не дамо катам московським
Україну катувати!
Стали хлопці нишком#тишком
Ясну зброю готувати,
І чекають лиш наказу,
Щоб до бою вирушати.

Присвячено Андрію Петровичу Назарківу («Зелений»), 
Мельниця�Подільському провіднику ОУН. 
Записано у с. Гермаківка від Марії Мизак�Остап’юк
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Ой, нащо ж ня мать зродила

Ой, нащо ж ня мать зродила,
Ріднесенька моя мать,
Ой, який світ гарнесенький,
Я мушу умирать.
Не один я тут вмираю,
Нас вмирає троє друзів,
Що боролись за Вкраїну
Проти ворогів.
Кати били гранатами
І палили нас вогнем...
Заплакала Україна
За славним борцем.

Присвячено Василю Андрійчуку («Максим») із с. Шишківці, 
районному провіднику, який загинув у 1947 р. 
Записано у с. Шишківці від Марії Недопитальської

Ой на Йордан дуже рано

Ой на Йордан дуже рано
Ще всі люди спали,
Як червоні комуністи
Село обступали.
Як надійшла та облава
В село без рахунку,
Оглянувся «Богдан» з «Батьком» –
Не було рятунку.
Вийняв «Богдан» револьвера
Тай став, задумався.
Пустив кулю в головоньку,
Сам на Бога здався.
А «Новий» на ліжку вбився,
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А «Сивий» ранений,
А «Грім» лежить у криївці,
Кров’ю сполонений.
А «Сивого» вже живого
У руки піймали,
Залізними палицями
Біле тіло рвали.
«Грома» вийняли з криївки,
Під скалою добили,
«Орла», хлопця молодого,
У вогні спалили.
У Новосілці шістьох вбито,
П’ять з собою забрали
І у селі Касперівцях
Там їх поховали.
Не було на них труни
На очі хустини,
І не було кому дати
Вістку до родини.

Записано у с. Новосілка Заліщицького р�ну. Коментар: «Нечай» з
Вінницької обл., «Батько», «Богдан», «Сивий», «Гром», «Орел» – з Новосілки

Останній привіт тобі, мила

Останній привіт тобі, мила,
З#за ґрат, з#за решітки я шлю, 
Бо завтра, позавтра, дівчино моя,
Ти знаєш, чого я тут жду.
Поїдеш в далекі, в далекі табори,
Хоч важко там буде тобі,
Та пройдуть дні горя й недолі,
Ти вернеш назад до сім’ї.
А я тут з друзями останусь
На сторожі рідних гробів
І духом вітатиму волю,
Що прийде нас вістрях мечів.
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А коли народ відсвяткує
Воскресіння, свято весни,
Тоді ти, мила, молитвою
Про душу мою спом’яни.
Прохання ще маю до тебе –
Якщо моя ненька жива,
Скажи їй, дівчино, від мене
Сі мої послідні слова:
Я, мамо, під кнутами ката
Своєї душі не зламав,
Як стали судити прокляті,
Пощади життя не благав.
Спокійно я ждав тої хвилі,
Коли на розстріл поведуть.
Ах, мамо, це все для Вкраїни,
Прости мені, біль цей забудь.

Записано у с. Колодрібка Заліщицького р�ну від Ганни Липки.
Автор слів Нестор Харжевський, син місцевого
пароха, розстріляний НКВС у 1941 р.

Під зеленим віттям ліщини

Під зеленим віттям ліщини,
Там, де «Нечай» умирав,
З останніх сил відкрив він очі
І з Україною прощавсь.
Прощайте ви, ліси зелені,
Прощайте ви, рідні поля,
Прощай же ти, мамо героїв,
І ти, Україно моя.
Великая жертва Вкраїни,
Тривожна ця пісня моя,
Шумлять гори, карпатські ручаї
Про славні діла «Нечая».
Ось#ось зареве дзвін тривоги,
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Заграють нам сурми боїв,
Закличе нас голос до бою
Невмирущий голос «Нечаїв».

Присвячено Михайлові Васильовичу Лукію («Нечай»), 
референту Служби безпеки ОУН Борщівського району. 
Записано у с. Бабинці від Марії Солтис, сестри «Нечая»

Подумай, люба мамо

Подумай, люба мамо,
Що доні вже нема,
Твоє дитя забрала
Ненависна тюрма.
Міцні сталеві ґрати
Стягають цвіт лиця,
І день за днем понуро
Плине моє життя.
Міцні сталеві ґрати
Сім раз на день числю,
Часом пічну співати,
Риданням закінчу.
Попід дверима ходять
Суворі вартові,
А серце рветься так на волю
Із зболених грудей.
Прости мені, матусю,
Що замість радості
Принесла тобі горя,
Журби на старості.
У неділю все ясніше
За ґратами блакить,
Там люба моя матуся
Під брамою стоїть.
Принесла передачу
Для доні у тюрму,
Підписаний мішечок
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Дає дижурному.
Принесла кусень хліба
Ще й сухарів сухих,
Солодкі не від цукру,
А від мами сліз гірких.
Прости мені, матусю,
Що замість радості
Принесла тобі горя,
Журби на старості.
Прилетіла пташина,
Стукнула в вікно,
Забилося серденько,
Потекла сльоза.
Ота мала пташина
Принесла новину,
Збирайтеся, дівчата,
В чужую сторону.
Прощай, моя матусю,
Не думай про тюрму,
Як Господь допоможе,
З Сибіру я вернусь.

Записано у с. Жилинці від Ольги Данилюк («Русалка»)

Понура темная ніч

Понура темная ніч...
Ціле місто вже спить,
Тільки сіра тюрма
Під землею дрижить.
Там лютують кати,
Там мордують братів,
Щонайкращії сни
України синів.
І від крові калюж
Вмилася катівня,
Від московських тортур
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Задрожала земля.
Глузуючи усію ніч,
Знову кличе на зов,
Вдарить грім, блисне меч,
Буря й знов кров за кров!

Записано у смт Заліщики від Ганни Мицько�Свіченюк, 1913 р.н. 

Про зрадника Чабана

«Гуцул, батяр, вихєр
Та ще й нехрещений,
Кинувся на людей
Як той пес скажений
Сталося на Лопаківці,
Що побили Ілька українці,
Ілька забили, Катерину змасакрували
В одну яму їх поховали».

Записано у с. Кошилівці Заліщицького р�ну

Сумний другий квітень

Сумний другий квітень,
Другий квітень в тузі,
Бо загинуло в Трибухівцях
Три молодих друзі.
Ті герої «Ох», «Нитка», «Дніпро»
За Вкраїну битись клялись,
Впали, але не здались.
Першим у бою «Дніпро» гине,
«Ох» в муках вмирає,
Тільки «Нитка» ще стріляє
І своїх друзів прощає.
Підняв «Нитка» свого друга,
Підняв півмертвого
І останній поцілунок 

32

Повстанська муза



Був в «Оха» і в нього.
Останній поцілунок –
Глухий тріск з пістоля,
Розпрощався з білим світом
«Ох» на ріднім полі.
І ще довго з ворогами
Юний «Нитка» бився,
Тяжко ранений у груди
На землю звалився.
Прощай, ненько#Україно,
Прощавайте, друзі,
Був останній зрив гранати
За селом на лузі.
Ніхто не був на похоронах,
Ніхто не заплакав,
Лиш крук чорний на могилі
Вічну пам’ять крякав.
Там далеко на Сибірі
Чорний ворон кряче,
Сповіщає сумну вістку,
Що сам чув і бачив.

Записано у с. Трибухівці Бучацького р�ну від Марії Велещук. 
«Нитка» – Йосип Андрусів, «Ох» – Михайло Гуляк, обидва із с. Трибухівці,
«Дніпро» – Олексій Дерій із с. Сосулівка Чортківського р�ну

Сходило сонце за горою

Сходило сонце за горою,
Ясний загравами день ставав, 
Як лютий ворог ліс гуштинський 
Кругом застави обкладав. 
Тільки стійковий на край ліса – 
«Слух» з «Морозенком» там стояв,
Як лютий ворог ліс маленький
Кругом заставами скріпляв.
Ще не добіг «Слух» з «Морозенком».
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Щоб розбудити всіх друзів,
Як вже підсунувсь ворог близько:
«Здавайсь, бандера!» – заревів.
Грянули постріли з криївки,
І голос пісні залунав:
«Прокляття вам, кати Вкраїни!», –
Й гранати ворогам післав.
«Прощай, мій друже найвірніший, –
Обнявшись з «Муром», він сказав –
Ми гинем тут за Україну, 
Колись друзі пімстять катам».
А як забрали їхнє тіло
В Скалу#Подільську над Збручем,
Під мури тіло поскладали
На кпини лютим ворогам.
На кладовищі схоронили
В Скалі, у тіні старих лип.
Землев могили зарівняли,
Щоб не дізнавсь народ про них.

Присвячено повстанцям Петру Завгородньому («Слух»), 
Юліану Онуфреїву («Пісня»), Петру Кушніру («Мур») із с. Гуштин та
Михайлу Гоцаку («Морозенко») із с. Лосяч, які загинули під час облоги
бункера у липні 1945 р. Записано у с. Гуштин з Книги Пам’яті,
присвяченої 50�річчю УПА

Тобі, Україно, на клич твій святий

Тобі, Україно, на клич Твій святий, 
Що грімко в просторах лунає,
Я кров і життя понесу молоде
Я все Тобі дам, що лиш маю.
У крові й вогні не кину Тебе, 
За Тебе полечу до бою,
І знай, що терпіння мені не страшні,
Ні смерть не страшна вже за волю.
Бо краще вмирати у крові й вогні
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Зі славою гордо у полі,
Як бути погноєм і жити в ярмі,
Закутим рабом у неволі.
Я вірю, Вкраїно, що день вже настав 
Твоєї відплати святої, 
І глянь лиш, окови Твій раб вже пірвав 
Залізні окови неволі. 
Та знай, Україно, на клич Твій святий
Клянусь, що полину до бою,
І знай, що не сам, а героїв сотні
На клич Твій полинуть до бою.

Автор – Левко Грицак («Сірко») із с. Озеряни,
референт пропаганди Борщівської ОУН

У неділю дуже рано

У неділю дуже рано,
Сонце не сходило
В ярім лісі, темнім лісі
Кати обступили...
Тії стрільці, що на стійці,
Добрий вишкіл мали.
Тії стрільці, що на стійці,
З крісів гасло дали.
Як заграли кулемети,
Кріси і гранати,
І почало НКВДе
З ліса утікати.
Наших стрільців – двоє вбитих.
Два тяжко ранені,
А чотири молоденьких 
Були полонені.
А червоних комуністів
Дві сотні упало,
А півсотні поранених
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В потоці лежало.
Дав команду сотник «Голуб»
В ліси відступати,
І ранених, і побитих 
З собою забрати.
Виступали наші стрільці
У ліси Циганські.
Облягають, обступають
Знов війська поганські.
У неділю, дуже рано, 
В десятій годині
Сотник «Голуб» вже ранений
Поміж стрільців ходить.
Сотник «Голуб» вже ранений
Лівим крилом, правим крилом
Вперед наступає.
Як влетіла вража куля – 
Грудь його пробила,
Українського героя
На землю звалила.
«Прощавайте, вірні друзі,
Бо я вже вмираю.
Свою неньку Україну
Раз на все прощаю».

Присвячено сотнику «Голубу», який 
у травні 1945 р. керував боєм, 
у Циганських лісах. Записано у с. Іване�Пусте
від Василя Димитрака

У вівторок, так дуже рано

У вівторок, так дуже рано, 
Ще навіть сонце не зійшло, 
У наше ріднеє село 
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Катів багато вже прийшло. 
І обступили рідні хати. 
Вірних синів України... 
І приказали начальники
Зібратись за дві години.
Як привезли нас до Іваня,
Наказали усім злізти,
І страхали нас Сибіром,
Що не будем спати, їсти.
Як привезли нас до Іваня,
То мав промову Кілячков:
«Пішітє пісьма своім бандітам,
Пусть пріходят с повінной».
Котрий був зрадник України,
Тоді з повинною прийшов,
Він розказав про свою кличку
Та ще про інших розказав.
Як привезли нас до Іваня,
Та всіх надія трималась;
«Синів Вкраїни не зречемось,
Ми ще за них відомстимось».

Присвячено масовій депортації краян до Сибіру у жовтні 1947 р.
Записано у с. Верхнє Кривче від Гафії Томенчук

У п’ятницю дуже рано

У п’ятницю дуже рано,
Де пливе Дністер#ріка, 
Приїжджали до Вовковець 
З гарнізону, із Чека. 
Юні друзі міцно спали 
Молодим юнацьким сном, 
І не знали, що чекісти 
Вже чатують під вікном. 
А чекісти входять в хату: 
«Встань, бандеро, піднімайсь! 
Кінець твоїй Україні, 
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Ані з місця не рушайсь!» 
Нараз стріли залунали, 
Прорізали тишину, 
Жертвою впав Янушевський 
На зеленую траву. 
«Прощай, батьку, прощай, мати, 
Ви, подруги і друззя, 
За підпільную роботу 
Нас стріляють, не щадя». 
Назад руки пов’язали 
І повели до тюрми, 
Навіть тіла не лишили, 
Щоб сховать його могли. 
Біле тіло не сховали, 
Бо чекісти не дали,
А друзів кати забрали
До чортківської тюрми.
Смертний вирок зачитали, 
Посудили в темну ніч, 
Кат єхидно усміхнувся
І сказав такую річ:
«Смертний вирок відмінили, 
Всіх не будемо стрілять». 
Суд правдивий і гуманний, 
Дали років 25. 
Ой ви, браття#українці, 
Не робіть нікому зла. 
Бо земне життя скінчиться 
І суд буде над всіма.

Присвячено арештові підпільної організації у Вовківцях (Дністровому) 
27 серпня 1948 р. та розстрілу підпільника Василя Янушевського. 
Записано у с. Вовківці (Дністровому) від Ганни Івасюк

У четвер дуже рано

У четвер дуже рано
Зорі заходили,
Там червоні посіпаки
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Славних хлопців вбили.
Чотирьох їх, як соколів,
Молоді – лиш жити...
Добро справи вимагало,
Щоб життя скінчити.
Покінчили життя своє,
Життя молоденьке.
Добро справи вимагало –
України#неньки.
Перші впали два братчики,
Оба ріднесенькі,
Від одного батька й неньки.
А цей третій – одинак,
Лиш один у мами,
Що за ним і досі
Плаче гіркими сльозами.
Цей четвертий – не самий був,
Мав братів#соколів.
Ще два в батька осталися,
Та батьки в неволі.
Колись вийдуть там дівчата
Могилу вквітчати,
І за нашу волю в полі
Будуть так казати:
«Хоч тіла їх і побиті,
Та дух буде жити,
Ворог духа українського
Не в силі зломити».

Присвячена воїнам УПА із с. Нівра Василю та Івану Бойчукам, 
Володимиру Осташевському та Василю Кондуру («Черемшина»), 
які загинули в бою з енкаведистами у серпні 1945 р. Автор – Степан
Батрин. Записано у с. Нівра від брата Василя Кондура

У четвер сполудня

У четвер сполудня 
На полі «Слобідка»
Вбитий славний «Гонта» 
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І його вірна жінка.
Не знали прокляті, 
Де їхня криївка,
Їх на це провадив 
Той проклятий «Сливка».
У той час біля церкви
Сумно дзвони грали
Московські гранати
Тіла розривали.

Присвячено загибелі станичного ОУН с. Шупарка Василеві Арсенчуку
(«Гонта») і його дружини – зв’язкової Марії 2 вересня 1948 р. «Сливка» або
«Доляр» – Петро Василюк, здаванець, накоїв багато шкоди підпільникам
ОУН. Записано у с. Шупарка Борщівського р�ну від Петра Данилюка

У п’ятницю дуже рано

У п’ятницю дуже рано,
Ще всі люди спали,
Як червоні комуністи
Бункер обступали.
Перший почув «Непорадний»
І хотів стріляти,
Оглянувся кругом себе,
Вже не було ради.
Зараз кинувсь «Нечай» смілий
І почав стріляти,
З кулемета і папашки
Стався відбивати.
І ще кинув шість гранатів,
Одну темну кинув,
Як той вітер в світ широкий
Далеко полинув.
А тим часом «Желізняк» завзято
Дер обувля, бив годинник,
Щоб не взяли кати.
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«Гук» убився, зразу згинув,
Маму, сестри, Україну
Навіки покинув.
«Шпак» не вбився, лиш ранився,
Витягли живого
І повезли провідника
До свого старшого.
Ще лишився «Непорадний»,
Він чомусь не вбився,
Лиш на муки за Україну
Лютим катам здався.
Хай і здався «Непорадний»,
Не зрадив нікого, 
Будь спокійна, Україно,
За друга такого.

Записано у с. Винятинці. Коментар: «Нечай» – Василь Данилюк, 
«Желізняк» – Михайло Чорний, «Непорадний», «Гук» – усі з Винятинців

У Вовківцях, у п’ятницю дуже раненько

У Вовківцях, у п’ятницю дуже раненько, 
Ще землю нічка не відкрила, 
У те село, де спали наші юні друзі, 
Московська орда вже вступила. 
Впав всім наказ: «Друзі, до бою! 
Не пора нам тепер спочивати. 
Стійка доносить, що ворог вже близько, 
Треба до бою всім стати». 
Наче грім з неба – вистріл із кріса, 
Куля зловіщо свистіла, 
Першого в бою командира «Дуба», 
Мов гадина люта, вкусила. 
Упав командир «Дуб» на зелену траву, 
Зітхнувши тяженько з болю, 
Роздався останній приказ командира: 
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«Друзі, вперед, за честь і волю!» 
Прощайте, друзі, прощай, командире, 
Клянемось за смерть твою мстити, 
Клянемося волю здобути Вкраїні, 
Ворожії ярма розбити.

Присвячено командирові відділу УПА 
Михайлові Шестопальчуку («Дуб»). 
Записано у с. Бабинці біля Мельниці від Л. Шестопальчук – 
доньки М. Шестопальчука

Ще сонце рано не сходило

Ще сонце рано не сходило,
Гармати ще грали,
Сім героїв України
До бою ставали.
А той сьомий був ранений,
Не знав, що робити.
Крикнув: «Друзі, я ранений,
Мушу ся добити».

Записано у с. Кошилівці Заліщицького р�ну

Ще в п’ятдесят другому році

Ще в п’ятдесят другому році 
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Була весняная пора, 
Як «Клим»#провідник з вірним другом 
Все пробирався до Збруча. 
Ріку проходять опівночі, 
Шалено вітер шелестить. 
«Неплюй» до «Клима» обізвався: 
«Чогось душа мене болить».
Вони ішли на схід у Провід, 
Бо їх провідник викликав,
Вони не знали, що він зрадив 
І на них сітку влаштував. 
Чекісти тісно обступили 
І зразу руки подали, 
І тут обох їх розлучили 
І в дві дороги повели. 
Прощай, дівчинонько кохана, 
Прощай, матусю дорога, 
Прощай, рідная Україно, 
Більш не побачу я тебе. 
До похорону тут не прийде 
Ні батько, ні сестра, ні брат. 
Ніхто не скаже, де могила, 
Де тіло похоронить кат.

Присвячено провідникам Михайлу Ярчуку («Клим») 
і Володимиру Гнибіді («Неплюй»). Зрадник – це «Скоб»,окружний провідник
ОУН Кам’янець�Подільської обл. Автор – Ярослава Дунець («Іскра»),
зв’язкова «Клима», жителька м. Борщева

Як сонце за лісом ховалось

Як сонце за лісом ховалось,
Вороння крякало сумне,
Увіщувало смерть шістьох героїв,
Славних вояків СБ.
Перший «Гнатко» був сизий провідник,
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А командиром славний «Жук».
І, мов орли, «Юрко» і «Кучерявий»,
«Гомін» і славний «Богун».
Там, у Пеньках, на хуторі під лісом,
Відділ спочивати став.
Та кат червоний точно все розвідав,
І їх довкола окружляв.
На краю хутора у діброві
Юрко на стійці стояв.
Запримітив ката – вбіг у хату
І друзям вістку подав.
І крикнув «Жук»: «Гей, хлопці, до зброї!»,
А сам подався вперед.
Вдарив ката... Та гостра куля
Його в груди ранить.
Витяг пістоль тремтячою рукою
Тяжко, і в голову ранивсь.
І крикнув: «Хлопці, боріться завзято,
Щоб не вмирали, як раби!»
Ще смерть до нього не скоро приходить,
Його кат живим у руки взяв.
Виколов очі, припікав залізом,
На орденах колики вбивав.
Вмирає у муках герой України,
Прощає матусю й рідню –
Рідного батька, сестру і брата
Та любу Вкраїну свою.
А його друзі бились завзято,
Кат до них листа писав:
«Бандьори, здайтесь, волос вам не впаде».
«Гнатко» їм відповідь дав:
«Ми – українські революціонери,
Червоному гаду не здамось,
З нас кожен знає, за що він б’ється,
Щоб рабами жити не довелось».
Вдарили грімко кріси, гранати...
Так билися цілу добу,

44

Повстанська муза



Та вже не стало у них набоїв,
Віддали душу свою.
Лише «Сівач» один вийшов із бою
В рідний терен перейшов.
Та не минула смерть його геройська,
І там кат його знайшов.

Присвячено бою відділу СБ під командуванням 
Євстахія Петраса («Жук») на хуторі Пеньки 22 березня 1945 р.

ПОВСТАНСЬКА ДУМА
ПРО «ЯРЕМУ», ПіДРАЙОННОГО
ПРОВіДНИКА ОУН

Був то день базару, 
І люди із сіл спішили,
Йшли, щоб дещо продати.
І низько голови хилили,
Як то всі податки здати,
Бо негайно прийдуть,
Як голодний з лісу звір,
І все до нитки обдеруть,
Та ще й поженуть на Сибір.
І кругом, кругом, немов могила,
На білім світі простяглась
Журба людей. Як ніч покрила
Колгоспи... Голод і тюрма...
Та між ними одна людська звірина
Не на базар спішила торгувать,
А звернула любенько, зміїно,
Просто до катів. Сім тисяч взять.
Ох, зрадо, зрадо, – діла гидкії,
Ти нас віками у могилі тримала,
За найвищі святії мрії –
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Найкращих синів убивала.
І весело зрада додому вертала,
І нишком гадюка раділа,
Що таки добре заробила,
Що життя два зі світа зігнала.
А вони, соколи єдині,
На горищі спочивали,
Та про щастя#долю України
Задуми орлині в майбутнє слали.
Це було рано, а у полуднє 
Кацапня обступила нишком шопу –
І: «Здавайтесь! Помилуєм! Здавайтесь!..»
Скочили хлопці і... душа занила.
Прощайте, мрії палкії, орлинії крила.
Другі долетять – нам не судилось.
«Здавайся, «Ярема»! – з#під хати летіло.
«На, бери!» – молодий «Ярема» гукає,
І кулю за кулею ворогам посилає.
«Ви хотіли «Ярему»? Беріте!
Ви хотіли «Ярему»? Тримайте!
За зойки матері старої,
За горе дівчини молодої,
За темниці народного болю,
За нівечену, заковану волю!..»
І кинули демони запальнії гранати.
Гук, дим і солом’яна стріха палає.
А «Ярема», Господи, рідну пісню співає.
Співають хлопці. І пісня під небо злітає,
Послідня хвилина. «Прощайте, брати!
Хай живе Україна!»
Отак на Вкраїні, лютії кати,
За волю вмирають сини!
Отак#то «Ярема» з «Марком» полягли,
Лиш два трупи згорені стягли.
«Яремо»! Дитя любе, орле сизий!
Ще вчора ж ти боровся, літав,
Вчора ще квітли задуми єдині,
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Ще вчора щастя і долю кохав.
А нині, нині кучері буйно#золоті
Вітер полем розганяє...
Лежить борець на рідній землі.
Вбили. Серце вже не палає.

Присвячено Степану Боднарчуку («Ярема») із с. Латківці. 
Записано у с. Іване�Пусте. Автор – Лідія Попович

Молитва підпільниці з проханням
про заступництво до Пречистої Діви Марії

Непорочна Діво Маріє,
Потішеніє всіх, котрі сумують.
Одна#одинока моя мати,
Прийми мені мою молитву.
Вислухай просьби мого бідного серця,
Не дай мені зійти з дороги чесноти моєї.
Бережи мене в молодості своїй,
Зверни своє ласкаве око на мене,
Наколи безнастанно до тебе взивати я буду.

Записано підпільницею Ольгою Данилюк із с. Жилинці 
від сестер�служебниць Чину Св. Василія Великого 
під час спільного перебування у чортківській в’язниці

Німе голосіння

...Скровавлені їх тіла привезли до Мельниці#Подільської і, як
усіх, скинули серед міста під муром МДБ. Мов застигла кам’яна
статуя, стою серед натовпу і німо дивлюсь на два Ваші тіла. Один
молоденький, вродливий «Тарас», третій син у матері#вдови.
Остання надія – і цього віддала Україні. З тупим здивуванням
люди проходять мимо. І, немов нічого не розуміючи, дивляться
кудись...

А другий «Роман». Малий, шпаркий, чорнявий, сердешний
«Роман». Непомітно поміж людьми катюги проходять і за кожним
лицем слідкують, може, знайдуть кого, впіймають спільника.
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Я мовчу, тільки серце німо кричить: «Романе»! «Романе»!
«Романе»! Рідний!» Ніби бажаю його збудити. Серце виривається
з грудей і до нього припадає, до його застиглого обличчя, до рани
кровавої, що видніється замість ока. «Романе»! Проходять довгі,
довгі хвилини. Не прийдеш більше, не постукаєш у вікно, не
покличеш: «Подруго «Олено»!»

Я згадую недавній проклятий сон. Немов на вулиці десь шум
вчинився, і подвір’ям вбігають «Зелений» і «Роман». «Зелений»
десь за шопчину сховався, як враз нагрянули москалі. На мить
усе змішалось, але вороги побігли далі. А коли подвір’я опустіло,
я побачила, що серед нього лежав Ти без рук і ніг. Сон
здійснився. Прощавай, «Романе»! Ти не загинув. Ми
зустрінемось. І останній поцілунок шлю твоїм безкровним устам.

У боях вогненних за волю рідну з Твоїм Духом піду я. І тисячі
нас. Щоб здійснити Ваші заповітні мрії.

Тебе воскрешу я. Твоя сила мусить знову ожити. І розвинутись
у дальший шлях. Про Тебе і усіх Вас жагучим серцем і душею нові
пісні виллєм з друзями ми. І поллються вони від хати до хати по
рідній Україні. Серед неволі схоплять її скорботні серця і враз
заспівають її, грімку, єдину, велику і незбориму... Прощай,
«Романе»!

Присвячено Володимиру Недокісу («Роман») із Скали#
Подільської. Загинув 22 грудня 1951 р. у с. Кудринці. Написала
«Олена». Прізвище невідоме

Бог предвічний народився

(повстанські коляди)
Повстанський рух широко відображався також у різдвяних

колядах. На Різдвяні свята сільська молодь ходила з вертепом,
колядою і щедрівками. Майже до кожної коляди чи щедрівки
додавали невідомо ким складені повстанські слова#
продовження, ризикуючи бути заарештованими. В кожному
регіоні придумували, відповідно, свої слова. За такі коляди
можна було потрапити до Сибіру.

Наприклад, у с. Осівці Бучацького р#ну до коляди «Бог предвічний»
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приспівували:
«Слава Богу і тим борцям,
Що боролись за Вкраїну,
Дали життя на офіру
В московських тюрмах».

Ця ж коляда мала ще й такий варіант:
«Бог предвічний народився,
Приніс нам новий світ,
Щоб ми стали мов граніт,
Проти ворогів.
Комуністи, де ви ідете?
Йдем людей виганяти,
Бандерівців ловити
І не вернемся».

Коляду на мотив «Небо і земля», наприклад, виконували так:
«Сталін сказився,
Богом зробився,
Церкви замикає,
Людей мордує,
Сексотів годує,
А Берія бенкетує».

А на мелодію «Нова радість стала» придумали такі слова:
«Прийшли на Вкраїну
Два нові кати,
Щоби Україну поневолити.
Гітлер за Європу
Сталін за свободу
Руского народу».

До коляди «Вознесімся всі купно нині» додавали:
«Ми пам’ятаєм Базар і Крути,
Кривавий Париж і Роттердам,
Де впали вірні сини Вкраїни
Де впали вожді Симон, Євген».
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Цікавою була політична коляда, у якій віддзеркалювалися
надії людей на неминучі міжнародні зміни на користь західних
союзників СРСР. Коляду співали у с. Настасів Тернопільського
р#ну, а записано її в с. Осівці на Бучаччині від Зиновія
Пастернака. У словах на мотив «Небо і земля» йдеться:

«Гей у Берліні, гей у Берліні
Весело живеться.
Небо і земля, небо і земля
Від гулу трясеться.
Англійці літають, бомби скидають,
Міста розбивають, з землею рівняють,
Чудо, чудо витворяють.
А в Москві червоній, а в Москві червоній
Сталін зажурився,
Що його наступ, що його наступ
На Віслі спинився.
До Рузвельта пише, що він ледве дише.
Скоро поспішайте, другий фронт давайте,
Мені згинути не дайте.
А Рузвельт йому, а Рузвельт йому
Чогось не відписує.
Сталіну на поміч, Сталіну на поміч
Щось довго міркує.
Хай Сталін чекає, поволі конає,
З Черчелем міркують, там щось комбінують,
Нову мапу вже малюють».

У с. Гермаківка Борщівського р#ну молодь виконувала таку
маловідому коляду:

«Звільни, Христе#Боже, з тяжкого ярма,
Прожени голоту звідкіля прийшла,
Прожени усю голоту, щоб не було повороту
До кінця віка.
Батько листа пише, що він же живий,
Прийшов би додому, ворог не дає.
Треба ворога прогнати, на Вкраїну ся вертати,
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Дітей научать».

Про трагічну депортацію краян на Сибір 1947 р. у селі співали
«Сумний святий вечір». Ця коляда відома у всіх регіонах Східної
Галичини. До неї додавали лише різні слова, а то й роки – 1946, 1948
і т.д. У Гермаківці за радянських часів колядку завжди сміливо
співали. Вона була в репертуарі «Вертепу», козачат, церковних
братств, які йшли з колядою увечері по селу.

«Сумний Святий вечір
В сорок сьомім році,
По всій нашій Україні
Плач на кожнім кроці.
Села попалали,
Дітей повбивали,
Як татарські орди лихі,
На Вкраїну нападали.
А зі сходу зірка
Почала сіяти,
Почав нарід український
До Вечері сідати.
Сіли вечеряти,
Діти ся питають:
Мамо, мамо, де наш батько,
Чом не вечеряє?
А батько в неволі
Далекій сибірській.
Мав двох хлопців, як соколів,
Нема ні одного».

ТВОРчіСТЬ «МАКСИМА»

Патетичним акордом на Святий вечір звучить поезія
повстанського поета Василя Андрійчука, про якого ми зголосили на
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сторінках книги «Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в
печерах Тернопільщини». Додамо лише, що народився повстанець
1919 р. у с. Шишківці Борщівського п#ту і діяв під псевдо «Максим».
Його псевдо#графіті нами знайдено на одній із стінок печери
«Озерна» біля с. Стрілківці. Герой загинув 3 листопада 1947 р. у с.
Шупарка.

У «Слові на Свят#вечір» (1945 р.) борець зголошує народу про
святий символ Української Свічки, яку запалюють українці на
Святий вечір, її дивне сяйво і почуття, які оволодівають родинами у
трагічну добу боротьби.

Свят#вечером автор підсумовує реалії боротьби за Українську
Самостійну Соборну Державу. Українська Святвечірня свічка є
символом безмірного багатства української нації, її єднання навколо
домашнього вогнища, яке потрібно берегти разом з християнськими
символами – духом, культурою, мораллю та традиціями, котрі
намагався знищити ворог.

У своєму творі борець зголошує велику надію на день завтрашній,
у якому йому бачиться щаслива доля України. Цю сповідь юного
серця друкуємо повністю. Вона допоможе глибше пізнати правду
Визвольних Змагань, осягнути не тільки повстанську долю, боротьбу,
заради якої тисячі йшли на смерть, але й борг, донині неспокутаний
перед тими людьми, для яких і земля рідна, і народ, і Україна були
понад усе.

ВСТУПНЕ СЛОВО

Першим словом вірша свого
Хочу Вам сказати,
Що не хочу поетичне
Псевдо прибирати.
Поет думає про ритм і рими
У свої куплети,
А я думаю про волю
І про кулемети.
В скромних рядках я находжу
Душі задовілля
Тяжких хвилин суворого
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Нашого підпілля.
Відокремлений карбую
У мозку різьбою,
Щоб дні скорше проминули
В тюрмі за стіною.
Байдуже мені чи буде їх
Хто коли читати,
Тільки страшно у неволі
Свій вік коротати.
Вас, критиків моїх рядків,
Щиро я прохаю
Уваг на ритми не звертати,
Бо я не вважаю.
Повседневнім поготівлі
Не можна писати,
Серед лиха у холодній
Правил пам’ятати.

7.VIII.44

СЛОВО НА СВЯТ(ВЕЧІР

“Друзі! Наближається Різдво Христове, а з ним наш традиційний
Святий Вечір. Цьогорічний Свят#Вечір доводиться святкувати ціло#
му українському народові у виїмкових обставинах...

Наш український запашний чорнозем перемок від священної кро#
ві найкращих дочок та синів нашого народу. Довкруги розноситься
пронизливий брязкіт кайданів, що в них женуть молодих юнаків
України на далекі каторжні роботи кати. Важка вийняткова доба
покладає на нас велетенські та поважні завдання, вимагає та вимага#
тиме велетенського вкладу енергії сил нації, непересічних якостей
духа.

Стійка, сувора, невгнута, безпощадна, характерно#вольова люди#
на стає символом нашої доби. Від того, чи зможе наше національне
море винести із глибин на своє плесо таку сувору і невблаганну люди#
ну, залежить наше майбутнє. При тому всьому ми повинні повсякчас

53

Повстанська муза



пам’ятати, що ми – українці, сини великих батьків, потомки тих не#
устрашимих Хмелів, Ґонтів, Мазепів і Петлюр, в жилах яких Месним
вогнем#вулканом кипить нескорима залізняцька стихія – кров.

Ми повинні пам’ятати про героїчну боротьбу своїх предків, щоб
стати гідними нашої світлої традиції. Свят#Вечір... Крізь брязкіт кай#
данів, крізь рокіт ураганних вогнів гримить Коляда, світиться Свіч#
ка...

Довкруг стола, застеленого білим льняним рушником, сидить за#
журена сім’я. Старій матері і батькові мимоволі котяться сльози вниз.
У них не стало сина, якого червоний варвар закатував тортурами, не
стало доньки, яку забрав червоний хижак на каторжні роботи. Сім’я
сумує за столом. Тут батька закатували, там маму замучили...

Блимає Свічка на столі. Якось незвичайно блимає її сяйво, не#
мов зазиває до боротьби, до безпощадної розплати над найжор#
стокішим ворогом українського народу – Москвою. Гай#гай! Вос#
кова Свічка... Відтоді, як її засвітила сім’я ще 1944 року, про#
йшли роки кривавих Свят#Вечорів. Нині на зміну хижій німоті
до нашого краю вдерся червоний вандал, який приніс нам море
сліз, знущання, рабство і руїну. І ще про одне – її вогонь. Щоб ми
були непохитні, як скеля, об яку б’ють грізні морські прибої. Усе
переможемо, бо наша справа свята, бо ми непереборні. На сторо#
ні нашої волі зривалися завжди горді чоти українських повстан#
ців#орлів, які сміливо кидалися на кожного окупанта, що зазіхав
на нашу волю.

Врешті#решт цьогорічний Свят#Вечір повинен стати не лише сим#
волом реальної боротьби за УССД, але і підсумком наших перемог, до#
бутих дорогою ціною найкращих синів. Багато сьогодні їх уже немає
між нами. Вони були нам такі близькі, такі рідні, невідступні. Здава#
лося, ми не переживемо їхні втрати. А доля особливо не щадила нам
ударів в цьому році. Вона немов казала: “Воля дорога! Коли добудеш
УССД, скажи нащадкам, щоб берегли її від хижих ворогів, як дорогий
скарб, бо за неї батьки ваші давали життя і гекатомби крові”. Так, ба#
гато дорогих облич наших друзів немає сьогодні між нами. А ці лиця
були тверді, бойові, деколи усміхнені. Ми їх і зараз бачимо, духом
відчуваємо крізь сльози і сміх...

Та не час ридати над ними, коли Україна горить в огні пожеж, і ка#
ти шматують її тіло. Героям слава і шана живим, твердий, бойовий
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шлях яких поведе українську націю до волі, до остаточної перемоги. І
ніщо не зіб’є нас з обраної дороги, бо вона правильна, свята, ніхто не
вирве нам нашого прапора, бо він непереможний. На ньому золоти#
ми буквами світять сонячним променем слова “За єдину самостійну
Соборну Українську Державу!”, “За волю України!”, “За волю всіх по#
неволених Москвою народів!”, “Свобода народам і людині!”, “Смерть
світовим катам#загарбникам!”.

Увірмо свято в ці золоті слова правди, бо за них конали по тюрмах
наші найкращі сини та друзі, бо за них розпинались найбільші велет#
ні нашого руху – Шевченко, Петлюра, Коновалець. За них живцем ки#
дали в огонь московські варвари наших немовлят. Та не тільки тому.
Вірмо в ці слова правди, бо вони єдиносвяті, єдиноправильні, вони
гарант нашої перемоги. Бо ж не світову імперію, не тюрму народів, не
насилля і жах обрали ми на престіл нашої віри, а боротьбу за волю
всіх народів, боротьбу за самостійну Українську державу.

Брехнею, інтригами, пожарами і кров’ю захопив червоний кат у
кігті Україну 1917#20 рр. Він і сьогодні намагається всякими засоба#
ми відтягнути нас від революційної боротьби провокаціями, сабота#
жами та обманливими обіцянками. Думає приспати нашу бойову
чуйність та об’єднаність українського народу.

Тому між нами не сміє бути різних юдів. Скоріше чи пізніше їх про#
ковтне свята українська земля. Зазіхання червоної Москви даремні.
Напевно, Москві стає моторошно на думку, що колись прийдеться по#
прощатися з українською золотою пшеницею, металом, вугіллям. А
вона така голодна, ненажерлива та кривава распутінська Москва. Їй
стає страшно, що колись прийдеться стати на всенародний суд, щоб
дати одвіт за мільйони замучених синів України, за сотні тисяч зака#
тованих у підвалах НКВС 1939#41 рр., за сльози, за рани, за кров, за
грізне лихоліття, за кістки дочок і синів, що розсіяні по далекому про#
клятому Сибіру.

От чому Москва, та кривава хижа вовчиця, хоче відтягнути нас від
революційної роботи, приспати нашу бойову чуйність. Та даремні її
намагання. Сьогодні немає ні одного українця, який повірив би в за#
бріхані гасла московського талмуду. Кров і сльози, пожежі і руїна,
нужда і голод, каторжні роботи і рабство, фізичне винищення і те#
рор – ось ідеї, якими гнила терористична сталінська Москва хоче об#
дурити Європу. В ім’я “світлої” імперії, в ім’я поневолення народів Азії
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та Європи гнала й жене вона сьогодні на передову лінію фронту мі#
льйони найкращих синів. Бо тільки винищивши цвіт нашого народу
фізично та виснаживши його голодом, зможе вона закріпити колгос#
пно#панщизняний лад.

Тому слід нам кріпити бойову чуйність, плекати свідомість, яка не
знає пощади для окупантів. На зазіхання Москви відповімо бойовою
чуйністю, яка наказує нещадну помсту за кров, за могили, якими
кремлівський сатрап покрив запашні українські чорноземи.

Свят#Вечір... Затремтить сяйво першої зірки на небі, і святочна
сім’я засяде за тисовий стіл. Перед сім’єю кутя, пшеничний хліб і вос#
кова Свічка – символи багатства нашого краю.

Свят#Вечір – це свято єднання нашого домашнього вогнища. Та
ворог поклав собі за мету знищити ці символи, як християнську осно#
ву нації – дух, культуру, мораль та традицію, які би вдарили по основі
нашої сили.

Не одна мати нині заплаче, бо не буде її сина при спільній вечері.
Та не час, мамо, на ридання, коли Україна в огні. Будь горда,
українська мати, що син твій береже Україну перед кулеметним до#
щем дикого північного звіра. Будь горда, що син твій кров’ю зросив
святу прадідівську землю. Бо тільки та мати гідна своїх національних
прав, яка благословить дітей на захист Батьківщини.

Не заплакана Мати, а Мати#Спартанка, яка скаже синові вертати#
ся із щитом, а не на щиті, хай буде символом нашого традиційного
Свят#Вечора, символом Національно#визвольної боротьби укра#
їнського народу за незалежність.

Ñëàâà Óêðà¿í³! Ãåðîÿì Ñëàâà!”
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Ольга Басараб.
Революціонерка
УВО. Н. у с. Під�
городдя на Ста�
ниславівщині.
Закатована
польською
поліцією 1924 р.

Рукопис поштової листівки Ольги Басараб до рідні у
с. Іванків Борщівського р�ну Тернопільської обл.

Листівки�дереворити з Бабинецького архіву ОУН Борщівського р�ну
Тернопільської  обл.
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Листівки�дереворити з Бабинецького архіву ОУН Борщівського р�ну
Тернопільської обл.
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Кінний почет у с. Кудринці Борщівського п�ту, 1943 р.

Малюнок повстанця Василя
Стефанчук, с. Іване�Пусте.
Акварель.

Автограф підпільника ОУН Василя Сте�
фанчука («Ігор»). Н. у с. Іване�Пусте
Борщівського п�ту. Заг. 20 липня 1948 р.
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Малюнок підпільника ОУН Івана Шмиглика («Чорноморець»). Н. у с.
Іване�Пусте Борщівського п�ту. Заг. 5 квітня 1949 р. Хімічний олівець.

Малюнок із записної книжки
симпатика ОУН Лідії Попович, с.
Іване�Пусте. Кольорові олівці.

Повстанська різдвяна
фотолистівка.
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Автограф невідомого підпільника ОУН.

Автопортрет підпільника
ОУН Дмитра Стратійчука
(«Крук»). Н. у с. Пилипче
Борщівського п�ту. Заг. 13
липня 1949 р.

Автограф Дмитра Стратійчука
на звороті автопортрета.
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Автограф Андрія Назарківа («Зелений») Мельниця�Подільського
районного провідника ОУН. 

Автограф Володимира Недокіса («Роман») підпільника ОУН у Скалі�
Подільській. Заг. 21 грудня 1950 р.
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Василь Андрійчук
(«Максим»).
Повстанський поет.
Н. 1919 р. у с.
Шишківці
Борщівського п�ту.
Заг. 3 листопада
1947 р.

Рукописи поезій Василя Андрійчука.

Повстанські графіті на стінах печери «Озерна» біля с. Стрілківці
Борщівського р�ну Тернопільської обл.
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Автограф Мельниця�Подільського референта СБ ОУН
Степана Слишинського («Комар»).

Вірш на згадку у записній книжці
політв’язня Івана Масовця, с.
Гермаківка Борщівського р�ну.

Переписаний вірш «Каменяр»
Івана Франка у записній книжці
політв’язня Івана Масовця.
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Автограф невідомого підпільника ОУН.

Повстанська листівка з віршем
Олександра Олеся, 1950 р.

Повстанці переписували
вірші Марка Боєслава.
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Автограф невідомого підпільника ОУН.

Поштова листівка сотенного УПА Данила Свістеля («Веселий»). Н. у с.
Нирків Борщівського р�ну. Заг. на Закерзонні.



2РОЗДІЛ
«ЗА ПРАВО
ЖИТИ
БЕЗ ТЮРМИ»
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«СІРА ТЮРМА ПІД ЗЕМЛЕЮ ДРИЖИТЬ»

Запропонована збірка повстанських пісень і поезії частково ство�
рена у каторжанських зонах і в пізніші часи після відбуття по�
карання. Вона належала Стефанії Герасимів («Граніт») (1925�1960 рр.),
станичній дівочої сітки ОУН с. Іванків Борщівського р�ну Тер�
нопільської обл. Перебуваючи у підпіллі, «Граніт» квартирувала у
селянки Меланії Плач названого села. Записану поезію у 1975 р.
знайшов у старій хаті зять Меланії Євген Жолинський (1937�1998
рр.) й передав місцевому вчителю Михайлові Буртняку. Від нього з
метою публікації отримав Н. Мизак.

Частину каторжанських пісень, включених до цього збірника,
принесла з совєтських концтаборів політв’язень Галина Буртняк�
Нижник із с. Гуштинка Борщівського р�ну.

Авторство віршів та пісень, створених політкаторжанами у
більшості також невідоме. Політв’язні у них віддзеркалюють відомі їм
події, учасниками яких вони були або спостерігали. Від повстанських
теренових пісень відрізняються кращою римою та глибшими
узагальненнями. Можливо, їх писали обдаровані політв’язні, багато з
яких перебувало в концтабірних зонах.

Вірші переписували, передавали усно, як правило, не завжди
точно, від чого втрачалася їх початкова форма і довершеність.

Характерна особливість каторжанської поезії – безкомпромісність
до поневолювачів, туга за Україною та загиблими друзями. Це
«Батьківська земля», «Бувайте здорові», «В глухій тайзі», «В Сибіру
дальнім» та інші.
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Поезія наскрізь політична. І про неї йдеться у «Гімні
антибільшовиків», «Ми вільний мали край», «Віють вітри». В інших
розповіді про Норильськ, спомини про упавших друзів, віра у
прийдешню волю та загибель тиранії. Цікавою є «Пісня кубанських
козаків» на підтвердження соборності Української Держави, про
«Максима Залізняка», загиблого під Херсоном, як свідчення, що ОУН,
УПА були загальноукраїнським явищем. А вірш�заклик «Повстаньте»
– без сумніву, творили невідомі співці табірних зон, найбільш
організованих, яким нічого було втрачати, окрім власних кайданів:

«Повстаньте, браття українці,
Нащадки славних козаків,
Держави нам ніхто не створить
Самі собі її створім».
Або: «Повстаньте, гнані і голодні,
Супроти деспотів Кремля,
Супроти рабства, тюрм, тортурів,
Супроти орди москаля».

Поезія політв’язнів каторжних зон є яскравим свідченням голосу духу,
який панував у повстанському середовищі України, в зонах спекотної Азії
і Сибіру. Незламні повстанці після відбуття поневолення поверталися
додому ще більш загартованими й готовими до наступної визвольної
боротьби. Тисячі їх продовжували плекати визвольний дух наступних
поколінь й наближали величний день 24 серпня 1991 р.

Низький уклін двом жінкам Стефанії Герасимів і Галині Буртняк�
Нижник, які зберегли збірку для прийдешніх поколінь.

А мого друга вже забили

А мого друга вже забили,
А я сховався за гору,
Коло полудня відшукали
І розстріляли грудь мою.
Як мене везли на підводі
Тими полями, що я ходив,
А кров з грудей мені ся ляла,
А я зтихонька говорив.
Прощай, рідненька Україно,
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Вже більше тя не побачу,
Друзі за мене ще пімстяться,
За мою долю нещасну.
Привезли мене до читальні,
Катів багато там було
А кат червоний запитався,
За що ся бореш, бандеро.
А я боровся за Україну
Визволяв нарід з�під ярма,
Щоб добре жити всім народам
І Україна щоб була вільна.
Щоб добре жити всім народам,
Щоб була Воля й Свобода.
А кат червоний розсміявся,
Не побачиш їх. бандеро.
А як я єї не побачу, 
То побачать мої друзі,
Котрі осталися живими
І наступають за нарід свій.
А ви, кремлівські варвари,
Будьте прокляті навіки
За кров, за муки, за тортури,
Що їх зазнали народи.

Батьківська земля

Батьківська земле, Краю Козацький,
Краю Святий, Україно!
Для Тебе жити, Тобі служити,
За Тебе вмерти єдину.
За Твої гори, ниви і моря,
За їх відвічную вроду,
За Твою славу, честь і державу,
За щастя Твого народу.
В лави ставайте, пута ламайте,
Годі в ярмі животіти.



72

Повстанська муза

Встануть із степу Хмелі й Мазепи,
Будем наїзників бити.
Стогнуть дороги, мріють пороги,
Кличе нас Княжа столиця.
Нумо ж, орлята, в бій розпочатий,
Час за руїни помститись.

Без рідної буди

Без рідної буди, звірі мов не люди.
Із лісом збраталися ми,
Стоптали закони, фронти і кордони
Завзяті повстанці�орли.
Хоч ночі мандруєм і ніч десь ночуєм,
Бо в жилах бурлацькая кров,
Де станеш – ночуєш, і спиш, і вартуєш,
Щоб ворог на карк не напав.
Не знаєш де згинеш,
Де друзів покинеш,
Йдеш в бій, і смієшся, і б’єш.
В кривавому танці гуляють повстанці,
За нами заграва пожеж.
Чи полем, чи лісом з наїжним крісом
Блукаєш по ріднім краю.
Злітають орлята, задзьобують ката,
Будують державу свою.

Богданові

Ти, Богдане, Ти, Хмельницький,
Пробудися, з гробу встань,
Славний батьку України,
На Вітчизну свою глянь.
Ляхи на нас наступають,
Хочуть взяти нас у плин.
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Встань, Богдане, лях тя знає,
Йому страшна Твоя тінь.
Ти, Богдане, Ти, Хмельницький,
Козаченьків своїх заклич,
На твій голос Україна повстане,
А лях піде врозтіч.

Бувайте здорові

І знову в колгоспі висмоктують жили,
Жеруть Україну Хрущови червоні
Паскудять прокляті дніпровії води
Пливуть у Росію гусей хороводи.
І знову в колгоспах трудодисципліна,
Виблискують ребра, регочуть коліна,
Бо вівці і свині й рогату скотину
Вивозить комуна в далеку чужину.
Бодай би згоріла, потвора зірката,
Яка б була рада у краї хата.
Ми зразу створили б ударну бригаду,
Високу могилу насипали гаду.
Ото були б люди веселі й раді,
Трималися б гордо, немов на параді.
Гуляли б в достатках, всміхала б ся чарка,
Мовляла б до гостей,
Ну тай же гуляйте, шановнії гості.
Не маю тепер я ні крапельки злості.
На полі�роздолі, зеленії межі,
В дубовій коморі дві скрині одежі.
В загаті гуляє поросная льоха,
Пасе три корові небога Явдоха.
Кокочуть на пашні всілякії птиці,
Танцюйте, дівчата, і ви, молодиці.
Витяг кум Микола кріса в підмогу,
Скажу своє слово тай піду в дорогу.
Бажаю всім щиро, щоб ви тай віднині



Родили щороку бодай по дитині.
Нехай виростають безстрашні герої,
Будують Державу на згарищах Трої.
У рідній Державі ми будем безпечні,
З сусідами будуть стосунки сердечні.
Коли хто захоче топтать наші трави,
На захист повстануть могутнії лави.
Старі й молоді, хлопці й дівчата
Всі стануть відважно із крісом на чатах.
Та поки не прийде, тримайтесь завзято,
А я від’їжджаю в УПА воювати.
Червоного гада я битиму в спину,
Аж поки здобуду Соборну Україну.

В глухій тайзі, Сибіру дальнім

Де вузька стежка медведів,
Тікає хлопець�каторжанин
На Україну до рідні.
В тайзі бушує непогіддя,
Далекий шлях йому лежить,
Сховай його, тайга сибірська,
Він каторжанам дасть спочить.
А як в чужій тайзі сковдіють
І вістка до села прийде,
Як мати рідна заридає,
Дівчина сльозоньки пролляє.
А на могилі одинокій
Співати буде кедр тайги
І хоронити вічний спокій
Гордого сина України.
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В Карпатах

В Карпатах жаль і сум настав,
Що ворог нашу батьківщину взяв.
Зітхання, проклін несеться з гір до гір,
Гуляє орда ворогів.
І Тиса журно клекотить,
І ліс Говерлі жалібно шумить
Несуть нам кати неволю на багнетах
І ллється кров у потоках.
Розіб’єм наших ворогів,
Німоту мадярів, москалів, ляхів.
Воскресне всім нам батьківщина мила,
Нам наша Славна Україна.
І сірим шнурком ніч іде,
Січовиків у бій святий веде.
Аж стогнуть�гудуть твердії шляхи биті,
Несуть вже Волю Україні.
Цей цвіт народу і краса –
Він справжню Волю нам усім несе
До зброї всі козацькі діти вірні
Із кличем «Слава Україні!»

В могилу темну лягли на віки

В могилу темну лягли на віки,
Лягли з усмішкою на устах.
Ви йшли за мрію і за велику,
Не завернув вас голод і страх.
За вами мати сльози не ляла,
Жінка з дитям за вами не йшла,
Сестра три смерті не цілувала,
Мила на спомин вінок не несла,
Тільки вас сонце ніжно ласкало,
Тільки вам пісню ліс співав.
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За сльози рання роса спадала,
А вночі місяць вас цілував.
Спіть, друзі, спіть, ми вас на забудем,
Поки світ славу ще збереже.
Слідами йти ми вашими будем
На смерть, як ви, ми сміло підем.

В Чорне море

В Чорне море кров Дніпром тече –
Там Січ в похід на Москву іде.
Попереду отаман веде
Під ним коник так сумненько йде.
Ой коню мій, коню вороний,
Ой чого ж ти йдеш такий сумний?
Як же мені веселому буть,
Коли шляхом вороги ідуть.
Не страшна нам у лютім бою смерть,
Бій приносить славу, волю, честь.

Весняний раночок

Весняний раночок, тихесенький вітер
Здалека шепоче ген, ген,
Спить нарід спокійно, знесилений працею,
Собаки віщують злий день.
Здалека вже чути гудіння машини,
Що везла проклятих катів,
Забрали родину, жаль серце стискає,
Що вже не побачим братів.
Затих соловейко, затихла зозуля,
Земля задрімала уся,
Лиш слези невинно річкою спливали
Малесеньким дітям з лиця.
Де сильні морози, де вітер все свище,
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Там гине український люд.
Всесильний Ти Боже, здійми з нас окови
І дай нам заплату за труд.
Звільни Україну від ворожого гніту,
Від клятих червоних катів,
Бо час вже найвищий скинути кайдани
Із наших закутих братів.

Ви жертвою в бою нерівнім лягли

Ви жертвою в бою нерівнім лягли
На приказ святій Батьківщині,
Не клали вам руки дівочі квітки,
Друзі не несли домовини.
Останній цілунок на ваше чоло
Не клали ні батько, ні мати,
Ніхто не світив вам свічок в головах,
Друзі не прийшли вас ховати.
Не сурмили сурми вам марш жалібний,
Не справила тризни родина.
Ви сповнили нації приказ святий,
Вам вдячна за це Батьківщина.
Тортури і смерть не могли ви зламать,
Ви тайну забрали в могилу,
По бурнім леті все пішли спочивать
За ясне священноє діло.

Вибирався козак в далеку дорогу

Вибирався козак в далеку дорогу
Захищати свій край від ворогів,
Прощався з матусею дуже старою,
Просив доглядати єї.
Матуся за сином ридала всі ночі,
Ридала цілі свої дні.
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Хтось плакав стихенька в саду під вишнею,
То плакала мила його.
Клялася, що буде його вірно любити.
Ніколи не зрадить його,
Аж поки не вернеться з бою додому,
Не зрадить, не зрадить його.
Два роки минає, війна не кінчається,
Ніхто не вертається з війни,
А мати на шлях виглядать виходила,
Чекала його восени.
Одна тільки мила горда і щаслива
Не жде козаченька з війни,
З іншими жартує, весілля готує,
Сидить, вишиває рушники.
Вертають з побідою ті лицарі славні,
Музика їм грає, співає луна.
Ведуть карі коні у рідну оселю
Назустріч їм цвіти несуть.
Козак під’їжджає до рідної хати,
Чомусь не виходить ніхто.
Забиті дошками і вікна, і двері,
Кругом бур’янами заросло.
Померла матуся і зрадила мила,
Навіщо вертався з війни,
Там кров’ю политі степи України
Були б пригорнули мене.
Як смерть наді мною косу підіймала,
Навіщо від неї боронивсь,
За свій рідний край, за зрадливую милу
Як лев з ворогами я бивсь.
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Вільний мали ми край

Вільний мали ми край, 
Україно, все знай,
Гей як найкращую долю,
За лихими людьми, тай за ворогами
Попали в неволю.
Україно свята, з Києва, з�за Дніпра
Кождого з нас кличе.
Обступили вороги Україну навкруги,
Визволяй, козаче!
Покинув я усю родиноньку свою
Єдиному Богу,
А сам я піду, а сам я поїду
В далеку дорогу.
Буде рух, буде бій за народ милий свій,
Велика робота,
Аж очиститься край, Україно, все знай,
З вражого болота.

Віють вітри

Віють вітри та буйні гуляють
По степах, по широких полях,
Віють вітри та буйні гуляють,
Про козацькую долю шумлять.
Вже нам обридли тюрми та ґрати,
Вже нам обридло московське ярмо,
Гей же, браття, пора нам вставати,
Ми Україні пропасти не дамо.
Беріть, хлопці, кріси та гранати,
Підем зі славою Волі здобувать,
Нехай зазнають ворожі кати
Як українці за Волю стоять.
Ліс нам батько, нічка темна мати,
Кріс і шабля – вся наша сім’я.
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Кидай, козаче, молоду дівчину,
Темна могила – це жінка твоя.
Гей ви, хлопці, в лінію ставайте,
Ворог суне лавою на нас.
Гей же, браття, все добре ціляйте,
Бо надходить останній вже час

Гімн антибільшовиків

Не боїмось ми тиранства більшовизму,
Нас не зломив кремлівський людожер,
Відомі нам усі жахи фашизму,
І плач людей в країнах СССР.
Пізнали ми катівні МГеБістські,
І табори, де смерті дух витав,
Безвинних розстріл, в зонах під Норильськом
Погрозливим зойком тундру пронизав.
Ми пред’явили речникам розбою
Протест насильства і святий наш гнів.
І чорний стяг з кривавою тасьмою
Вказав Кремлю ланцем прикутих псів.
Пліч�о�пліч стали ми брат до брата
За право жити без тюрми і пут,
Даремно смерть злітала з автомата
І пси гарчали на безвинний люд.
Не зломить нас рука раба�солдата,
Свободи клич гне навіть сталь штиків.
Тож не зламати крові водоспадом.
Нестримний крок антибільшовиків.

В’язні з Івано
Франківська
Степанюк і Мурашко написали цей гімн.
Мурашко розстріляний в 1958 р.
у Норильську 1953 р. в ніч під Івана Купала
(6
7 липня) в таборі (6
му жіночому) в’язні провели страйк
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Ген світ нас манить і синя даль на обрії

Ген світ нас манить і синя даль на обрії,
А тут тільки сірі мури і сірі дні,
А тут чогось душа болить, щемить і нудить жаль.
За тим широким світом, де море, степ,
Де чути чайки і листя шелест.
Туди снага нас кличе, туди зове.
І світ цілий покинемо раз на все
Друзі, киньмо печаль, серце рветься у даль.
В далечінь синю веде нас путь,
Там друзі нас ждуть.
Хлопці, в дорогу час, простори кличуть нас
Гей�гей в дорогу, в дорогу, друзі,
Там ждуть нас обрії.

Гомоніла Україна

Гомоніла гомоном Україна,
Скаженів сердито комунар.
Трупи, тюрми, скрізь сама руїна.
Розсердивсь червоний Сталін цар.
Надаремно лютишся, катюго,
Не залляєш кров’ю цей пожар,
Що горить все у серцях народу,
Мало кривди, мало буде кар.
День святий народного вставання,
Гукнемо героїв міліон,
Прийде час народного повстання,
Ми грудьми обложимо кордон.
За Петлюру, за друзів повстання,
Коновальця за святую кров.
За Соловки, каторги, заслання,
За ЧеКа, за плани їх оков.
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Вже встає Соборна Україна
У гарматнім реві канонад,
Зацвіте [...] руїна,
Зацвіте державно творчий лад.

Дайте, ох дайте ви крилець мені

Щоб не остатись в дикій чужині,
Пташкою я з вами полечу,
Рідну Україну ще раз побачу.
Як знеможе нас синє морське дно,
Впаду нещасна з розбитим крилом.
Тоді шліть Україні поклін
І сумним скиглінням замініте дзвін.
Довго крізь сльози в повітряний шлях
Дивилися очі, щеміло в грудях.
На обрії в туманах густих
Згубились їх тіні, а голос затих.

Н. Квартира. Норильськ, 1950 р.

Двайцять два роки

Двайцять два роки як народ в неволі,
Плаче і ридає в ворожих тюрмах
Ой ідуть, ідуть стрільці січовії
Народ визволяти з ворожих кайдан.
Попереду іде наш Степан Бандера,
Іде смілим кроком славний отаман.
Ой їдуть, їдуть народ визволяти
З під більшовицьких і лядських кайдан,
Степану Бандері зложили подяку
За визволення народу з кайдан.
Хай живе Бандера, провідник народу,
А з ним Україна Соборна Вільна.
Ми великий народ, нас ніхто не зломить
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І ми на світі нікого не боїмось.
Ми ляхів поріжем, москалів подушим,
До мети дійдемо, до перемог.

Думи мої, думи мої

Думи мої, думи мої,
Думи, кляті вороги,
Занесіть мене далеко
Над Ручаї береги.
Над Ручаєм срібні хвилі,
Де ми стрінулись колись,
Де пізнались наші мрії,
Наші думи обнялись.
Була гарна і знатлива,
Як лелії пишний цвіт,
Розкривали сиві очі
Чарівний і дивний світ.
Як за мамою дитина,
Так за нею я ходив,
Поки голосу любови
Єї серця не збудив.
Темний гай у тій розмові
Кожне слово наше знав,
Місяць бачив за діброви,
Як я милу цілував

Завтра

Завтра в далеку дорогу
Коня вороного сідлай,
Кріса закидай на плечі,
Милу свою попрощай.
Так виряджала мати сина –
Свого орла, сокола,
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Щастя у бою бажала,
Молилась, благала Бога.
Гей там ідуть партизани,
Вітер за ними лиш віє.
Вже не одно серденятко
Плаче за ними та мліє.
Вже ні один з партизанів
Більш не побачить родини
І не пригорне до серця
Своєї коханої дівчини.
Люба дівчино собою,
Червону китайку подай,
Слава Героям України!
Світ партизанам сказав.

Зажурились стрільці

Ой там зажурились стрільці січовії
Як Збруч�річку переходили
Бо стрільці народу впали за свободу,
Встояти не було сили.
Стали гіркі слези ляти
Буде кат проклятий батьками орати,
Матерями волочити.
Ой не радій, ляше, що по Збруч – то ваше,
Ще живе стрілецька слава,
Вернуться ще тії стрільці січовії,
Задрожить Москва й Варшава.
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Засяло сонце угорі

Засяло сонце угорі,
Село ще спало у ярі,
А ясні зорі крізь небо вгорі
Снували казочку мені.
Казко моя рожевая,
Уста твої я цілував,
Ті карі очі я не забуду,
В котрі я перший раз вдивлявся.
Скажи, Богданочко моя, 
Згадай сумненькі тії дні,
Чому так час іде поволі
У більшовицькому ярмі.
Скажи, Богданочко моя,
Згадай сумненькі тії дні,
Чому так серце волі хоче
А місяць світить угорі.
Згадай, Богданочко моя,
Згадай веселі тії дні.
Бо я тут сиджу у неволі
І волос тут сивіє мені.
Згадай, Богданочко моя,
Згадай веселі тії дні,
Ще раз бажаю Твого слова,
Чи мя кохаєш – скажи мені.

Згадай мене, матусю

Згадай мене, матусю,
Згадай мене, як був малий,
Як був малий, то ти раділа,
А як підріс, взяли кати.
Не було сили боронити,
Не було сили бо стара.
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Кати злетіли, мов ті круки,
І закувати юнака.
Вийшов батько в неділю вранці,
Побачив сина молодшого,
Закованого в кайданах.
Дрожить віконце сумним світом,
В тюрмі всі в’язні тихо сплять.
А за дверима вартовії
І чути стукіт раз�у�раз.
А в тій тюрмі син наймолодший,
Склонив він голову на грудь.
Він тяжко плаче і ридає,
Чомусь не може він заснуть.
Нащо, матусю, на світ Божий
Нащо мене ти привела – 
І таку долю присудила
Костюм тюремний наділа.
Костюм тюремний ти наділа
І нам спокою не дають,
Тюрми нами наповняють
Під суд воєнний нас ведуть.

Калина

Цвіла, цвіла калинонька
Тай в’янути стала
Чогось моя дівчинонька
Прясти перестала.
Пішов, пішов їй миленький
В повстанчі загони,
Не журись, моє серденько,
Він край нам боронить.
Хай не плаче стара мати
Дрібними сльозами.
Буде, буде перемога
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Тай за повстанцями.
Хай не хилить калинонька
Листочки додолу.
Повернеться незабаром
Твій милий додому.

Коли у кімнату мою

Коли у кімнату мою
Заляже сум глибокий,
Тоді я голову склоню,
Бо сам я, одинокий.
Стає минуле мов живе,
Чогось болить у грудях,
Невже той спомин ще живе,
Не вмерла злоба в людях.
І тисячі тисяч могил
Говорять про Україну,
А серед тих хрестів могил
Знайдеш там батька, сину.
І друг твій вірний там лежить,
Заснув він сном страхіття,
І Тирса сумно шелестить,
Береза клонить віття.

Крути

Виряджала мати сина
Під Крути до бою,
Розчесала чорні кудрі
Понад головою.
Іди, мій синочку,
Та не обавляйся,
Як побореш вороженьків,
Додому вертайся.
Іду, іду, моя мати,
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Вчиню твою волю,
А ти жди та молись Богу,
Ще й верну додому.
Ждала, ждала мати сина,
Під Крути ходила,
Між трупами пізнавала
Найменшого сина.
Знайшла, знайшла
Стара мати,
Головочку сина
Положила на коліна 
Тай заголосила.
Люлі, люлі, мій синочку,
Сину любий, 
Боже милий, що зробили
Вороги прокляті.

Лист з тюрми у Чорткові

Моя матусю, я в тюрмі,
Минають сумно дні за днями,
Немов над рідними полями,
Так сумно тут із�поза ґрат.
Не бачу сонячного сходу,
На років п’ятнадцять мене Пилат
В тюрму замкнув за честь народу.
Впадуть мої слова в твій дім.
Немов злодії серед ночі. 
Ти не ридай, не плач за всім,
Утри свої старечі очі.
Ти горда будь, що ворог змій,
Карає він твою дитину.
Чи пам’ятаєш, вила ти
Боротися за Україну
І напиши мені, чи там весна
І що у вас чувати,
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Чи ходить Гнатик уже сам
У поле переліг орати.
І чи збитошний досі він,
Чи пильно учиться Галина,
Чи досі ще співа в день свят
Що «Ще не вмерла Україна».
Сестрі сказати не забудь,
Хай сіє квіти огородні,
Щоб мала чим стелити путь,
Як вернуться борці народні.
Бо чую, вірю, дух росте
Іскра міняється, в пожежі
Ще мить – святий вогонь змете
Поза чужі кордони�межі,
Не плач, надія радісна
В вікно вже дивиться до мене.
Прийде сподівана весна,
Не плач, прощай, рідненька нене.

1944 р.

Мала мати одного сина

Козаком він звався,
Через кляті комсомольці
Вдома не тримався.
Чи чули ви, любі браття,
Що нині ся стало,
Сім героїв українських
До бою ставало.
Як почався бій завзятий,
Густа стрілянина,
Відтворилася героям
Темная могила.
Як почали вони битись,
Почали стріляти,
Розірвали біле тіло
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Власнії гранати.
Постягали біле тіло,
Зложили на купи
Тай приїхав кат червоний
Рахувати трупи.
Постягали біле тіло,
Зложили нагани
Тай повезли сім героїв
В місто Бережани.
А як везли їх на санях,
Всі люди плакали,
Кров ся ляля дорогами,
Як вода ріками.

Ми їдемо

Ми їдемо, але куди, не знаєм
Єдине слово – материк,
Всього душою ми витаєм,
За восьмий чи дев’ятий рік.
Позаду гори і долини, 
Осталась осіння пора,
Осталась каторжна робота,
Норильськ, проклятая діра.
Це місто крові, сліз і горя,
Там воля страшніша тюрми,
Там в рік не менше як три чверті
Гулянка страшної зими.
Там впало і на долю нашу
Нести і далі той вінець,
Ми випили всі гірку чашу
І розкидають накінець
Тривожно так гудки гуділи,
Неслися хмари угорі,
Так урочисто шелестіли
Над нами чорні прапори.
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Ми вічно будем пам’ятати
Ці дні жорстокі, важкі дні.
Лиш вітер буде замітати
Друзів могили сумні.
Друзів могили, які звали,
Щоб міцно сильно настоять,
Які народ з собою звали
Залізні пута розірвать.

Минула весна

Минула весна, настало літо,
В садочку цвіти зацвіли
Мені нещасному друзяці,
Прощай, холодная темнице,
Останній раз в тобі сиджу.
Прощай, прощай, моя дівчино,
Я завтра на розстріл піду.
А як на небі зіроньки заснуть,
Ти не побачиш тих зорів
А я зів’яну мов тая цвітка,
Ти не почуєш моїх слів.
Могила заміниться в ліжко,
А постіль – то сира земля,
А спать положе злющая куля,
Ти не побачиш більш мене.
На мої високі могилі
Нема ні знаку. ні хреста,
Не прийдеш ти, олюблена,
Відвідать тіло повстанця.
А на мої високі могилі
Густа травиця поросла
Прийшла, прийшла олюблена
Відвідать тіло повстанця.
А на мою високу могилу
Прийшла олюблена сама,
Вставай, вставай ти, мій соколе,
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Мені самі життя нема.
Вступися геть із мої могили,
Не топчи ти моїх кісток,
Бо мої кісточки зів’яли,
Густою кров’ю облялись.
Сама я рожечку садила,
Сама і буду підливать,
Сама я милого любила,
Сама буду за ним тужить.

На вічний спомин

Усе пройде, усе минеться,
І нам прийдеться розійтись,
Тому прошу Вас востаннє –
Згадайте Ви мене колись.
Згадайте Ви у тихий вечір,
Як зжовте листя зашумить,
І як повіє ніжний вітер,
І хмари темні напливуть.
У час такий, в таку хвилину
Усе минуле я згадаю
Та мріями до Вас полину
І скажу словечко «кохаю».

На морі

Там на тихому синьому морі
Колише вода моряків,
Там стояла українська застава,
Граничать моря і ріки.
Захотілось швабюкам напитись
Вкраїнськой гарячой крові,
Нас у бій поведе командир наш
Український нарід молодий.
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Там напевно падлюкам не вдасться
Український нарід побідить,
Кулеметная наша сотня
Без промаху буде стрілять.
Та напевно швабюкам прийдеться
В українських степах погибать,
Отамане ти, наш рідний батьку,
Ти нас у бій поведеш.

На спомин

Темні хмари кругом,
Немов чари на селом,
Скраю ліса жалібно сова –
І так здається, немов чути
Тужливі та сумні слова.
Нащо ви вірно покохались
В таку критичную хвилину,
Коли так часто падуть жертви
В бою за Волю України.
Вас доля ваша розлучила,
Розкинула в далекий світ,
Тебе на місці залишила,
Його понесла ніч на всхід.
Та, може, ми коли стрінемось
І будемо щасливо жить,
А може, тільки на могилі
Травичка тихо зашумить.
І так затих той дивний плач,
Хоч як ще довго я стояла,
Було вже тихо, тільки ніч
Все в свої крила загортала.
Та може, дійсно це судьба,
Призначена якраз для мене,
Як я загину, то згадай
Мене в житті своїм.
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Згадай весною, як вітрець
Полевим леготом повіє,
І як зелена вже трава
Мою могилу покриває 

На спомин упавших друзів

Всю ніч не вгавала страшна завірюха,
Тужили скрізь сумно вітри,
Коли більшовики підкрадались стиха
В села, ліси і яри.
Їх було багато, як чорної хмари,
Чекали світанку в лісах,
Щоб кинути в села великі пожари
І грітись тоді при огнях.
А в селі тім спало лиш 40 повстанців,
Їм снились щасливії сни,
Не знали, що згинуть їм скоро прийдеться,
І смерти не ждали вони.
А буря вікнами так голосно вила,
Довкола не видно доріг
А ворог проклятий тільки підсувався,
Невпинно їх рухів стеріг.
Аж он на світанку з ніжного завою
Кати наступали, як стій,
Проснулись повстанці,
Взялися за зброю
І вийшли з одчаю у бій.
І бились завзято цілих дві годині,
Вийшовши у ліс за село,
І встали за Волю, за Славу України,
Їх сорок тоді там лягло.
Ой там у тім лісі, де страшно ся били,
Могила висока стоїть,
Там сорок повстанців навіки заснули,
Там сорок повстанців лежить.
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На цвинтарю

На цвинтарю ніч темніч,
Сплять могили вічним сном,
Тихо, тихо вітер віє
І співає свій псалом.
Сплять могили, терном вкриті,
Мов на матірні груді,
Давно вічним сном сповиті
Всі герої всі борці.
Між гробами ангел смерті
Числить схилені хрести,
Годі, годі слези стерти
Серед смутку самоти.
Їх розбудить пісня слави,
День великої доби
Встануть, встануть в горді лави
До святої боротьби.

Не вдасться вам, тирани

Не вдасться вам, тирани 
Брехнею пройти світ,
Стиснувши міцно рани,
Ми йдем на вас в похід,
Нам не страшнії тюрми,
Вас не спасуть вони.
До бою кличуть сурми.
До німоти клич звенить.
Даремно в чужі землі
Ви сієте дурман,
Хоч нами тюрми повні,
Тим гірш буде для вас.
Ви боїтесь, як бомби,
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Свого народу, нас.
Даремно в чужі землі
Ви сієте дурман,
Тремтить в московськім Кремлі
Верховний ваш тиран.

7 липня 1953 р. Горлаг №3.
Страйк ув’язнених. Норильськ, листівка

Не знати чи ждала

Не знати чи ждала, оплакана воля
Простеле дорогу звідсіль
До свого пахучого, рідного поля
Чи аж до Алтайських незвіданих гір.
Одначе недоля тебе гартувала
На протязі довгих років.
Щоб твердо майбутнє зустріть ти зуміла,
Як вийдеш з обіймів колючих дротів.
Сьогодні тобі на прощання від себе
Бажаю вернутись туди,
Де рідні пороги, де всміхнене небо
Чекають з друзями на тебе завжди.

Ганна Погоріла з Теребовлі. 
Мордовія, Потьма, 1956 р.

Не плачте, не сумуйте

Не плачте, не сумуйте ви, друзі�юнаки,
Вже збудували тюрми на себе вороги,
Ми будемо стріляти і різати ножем,
З цілої України чужинців проженем.
Як нам не стане танків і тяжких гармат,
Доповнимо поляками хлопців і дівчат.
За Вислу проженемо голодних поляків
І станемо на Вислі, щоб лях сюди не смів,
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За Волгу проженемо комуну москалів,
Щоби на Україні москаль не володів.
Як буде Україна вся чиста без сміття,
Тоді на Україні буде вільне життя.
Як ми з України чужинців проженем,
Тоді на Україні щасливо заживем.

Немає в нас рідної стріхи

Немає в нас рідної стріхи,
В житті не зазнали ми втіхи,
В сльозах виростали, весь вік проклинали
І стали блудними людьми.
Нас доля по світу ганяє,
Ніде нам спочить не дає.
По світу мандруєм, хоч ніг вже не чуєм,
Бурлацькая кров в нас пливе.
Ми нині тут, а завтра там,
Ми все вперед ідем.
Ми нині тут, а завтра там,
Веселий усміх маєм.
Така судьба в нашім життю,
Що вічно долі шукаєм.
А чи знайдем, чи не знайдем,
Сміємося і далі йдем.

Ой війна

Ой війна, війна – всесвітня війна,
Не жди, мати, сина, бо його нема.
Твій син молодий на траві лежить,
Його кров червона на сонці кипить.
Ой ти, друже мій, не жалій кріса,
Добий моє серце, чужа сторона,
Чужа сторона, чужії люди,
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Хто ж мя поховає, як ми смерть буде?
Надлетіли круки з темної діброви,
Видзюбали очі ще й чорненькі брови.
Надлетіли круки, літаючи крячуть,
Не одна сестричка за братчиком плаче.
Не одна сестричка тай не одна мати
За сином рідненьким гіренько заплаче.
Ой не плач, сестричко, не плач, не журися,
Брат листочок пише, що вже оженився.
Брат листочок пише, не кажи нікому,
Він ся не поверне до рідного дому.
Він ся не поверне до рідної хати,
Його розстріляють червонії кати.
Сонце ясно світить, а його не бачу,
Серце моє чує, як матінка плаче.
Не плач, моя мати, не плач, не журися,
Клякни біля мене, Богу помолися.
Клякни біля мене, Богу помолися,
Розкажи всім людям – за Вкраїну бився.

Ой зійшов місяць

Ой зійшов місяць із�за хмари
І так високо підійшов,
Що освітив тую долину
І знов за хмари він зайшов.
А в тій долині є хатинка,
А біля неї гай шумить,
Там мати дочку вговоряє,
Дочка заплакана сидить.
Ой ти Галино, ти дівчино,
Ти в мене Галочка одна,
Не жди свойого миленького,
Його на світі вже нема.
Багато хлопців поверталось,
Багато декого нема,
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Багато парів повінчалось,
А ти осталася сама.
Не піду, мати, до старого,
Бо він не паронька мені,
А як віддаш мене за нього,
Буду лежать в сирі землі.
Побігла дівчина над річку
Рішати доленьку свою,
По той бік річки вороненький
Заіржав далеко десь в гаю.
І кинулась вона у річку,
Підняла руки угору.
Миленький кинувсь їй назустріч
І обняв єї неживу.
Ой зійшов місяць із�за хмари
І так високо підійшов,
По річці пливли дві примари,
А кінь по березі ходив.

Ой плаче8тужить

Ой плаче�тужить стара мати,
Плаче дівчина молода,
Кати червоні як злетіли
На наші села і міста.
Кати червоні як злетіли,
Забрали сина із�зі сну,
Прощай, дівчино, забудь за мене,
Я йду на смерть за Вітчизну.
Не сам один я тут попався,
Нас триста друзів тут сидить,
Це наш найкращий цвіт Вкраїни,
Які він муки тут терпить.
Червоно сонце у Львові сходить,
У самім місті ожива,
Дівчина ходить молоденька,
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З тюрми милого вигляда.
І споглядає на тій мури,
Там де вони усі сидять,
Там де найкращий цвіт Вкраїни,
В обіймах мук він там терпить.
Вночі вивозять їх по десять
І чути звук мотору й стріл,
І чути «Слава Україні»,
І всі мертві падуть у діл.
До похорону не приходять
Ні батько, ні сестра, ні брат,
Ніхто не знає, де могила,
Де поховає тіло кат.
Ой там у лісі кущ калини,
А вітер нею шелестить,
Вона тобі, дівчино, скаже,
Де твій миленький твердо спить.
Сама я ружечку садила,
Сама і буду підливать,
Сама я милого любила,
За ним я буду вік тужить.
Нащо ж мя мати породила,
Нащо ж ти мя на світ звела,
Із оплаканою судьбою 
Ти мя навік вже зв’язала.

Ой там при долині

Ой там при долині, гранатами зритій,
Лежить не від нині повстанець убитий.
Його тіло біле від вітру зчорніло,
А личко рум’яне зів’яло�зчорніло.
Не заплаче мати тай над сиротою,
Не посадить мати на могилу твою.
Береза не склонить листя на могилу,
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І дзвін не задзвонить, не сповістить милу.
Лиш в чистому полі вітри заголосять,
Вовки�сіроманці кістки порозносять.
А кров де розлялась, заросте мурава,
Та слава не згине, повстанчая слава.

Ой чути, ревуть гармати

Ой чути, ревуть гармати,
Ой чути, чути, вже ревуть,
Там вирушали стрільці до бою
То з Бережан, то з Острова.
Прощає мати свого сина,
Прощає брат свою сестру,
А там навіки стрілець прощає
Свою дівчину молоду.
Прощай, дівчино, тай не журися,
Може, поверну я колись,
Прощай, дівчино, не плач за мною,
Но щиро Богу помолись.
А як приїхав на поле бою,
А вороги вже наступають, 
Ой коню, коню вороненький,
Я вже з тобою розійдусь.
Вже кулі грають, ревуть гармати,
Стрільці падають, мов трава,
Попала куля стрільцеві в груди
І повалився він з коня.
Потекла кровця з його серденька
І закрасила всю траву.
А його друзі похоронили
І висипали могилу.
І закопали му хрест дубовий,
А сотник напис на нім дав,
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Що в ці могилі спочив навіки
Молодий стрільчик�партизан.

Осінні цвіти

Осінні цвіти вже зів’яли,
Заморожені вітрами,
Як посіпаки нас вели,
Глузуючи над нами.
(Приспів)
Ой тямлю, тямлю я той час,
Ти плакала за мною
І на прощання раз�у�раз
Махала ти рукою.
Тюремнику, все твердо стій,
Для нас не встид кайдани,
А гонор твій і честь твоя
В будуче гаслом стане.
Ой тямлю...
Кати зміцнили нам тюрму,
Тут будем вікувати.
Чужий тут край, скрізь вороги,
А вітер свище в ґрати.
Ой тямлю...
Ой не радійте, вороги,
На сміх не стануть Крути,
Нас не злякають кайдани
І дух нас не опустить.
Ой тямлю...
Пімстивий Гонти дух злине
З Варшавської окови,
А діло пімсти розпічнуть
Бандерові соколи.
Ой тямлю...

Пісня кубанських козаків
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Постелилась в небі туча громовая,
Громом вдарил вистріл в утруную грань
І звучить козацька пісня бойовая,
Сколихнулась Вольная Кубань.
По степним дорогам вітер віє,
Спереду отряда я веду коня.
Стоя укр... козачка молодая
Будет мила проводжать міня.
Най моя голубка ми розвіє тугу,
[...] розіб’єм комуну в наших городах,
[...] отчизной могучим ударом,
[...] розіб’єм проклятого врага.
Осіяє сонце тєнь наших прапоров,
Потечет вольно мать Кубань�река
Знай, моя голубка, не така гроза,
Чтоби зломила волю козака.
Дрогнул от удару враг невмолімій,
Кликнул нас Бандера, верних синовей,
Хутора станиці пайдут в партизани
Для за [...] родіни своєй.

Пісня про Довбуша

Ти згинув, ідучи за волю народу,
Ти згинув, ведучи борців за свободу,
Ти громив нещадно усяких займанців,
На серце досадно – ти згинув уранці.
Кровавилась доля, правди не сказала,
Проскурівські поля, ворогів навала,
Нерівний бій, грізний ворог розбитий,
І стріл один пізний – не судилось жити.
Хлопці зажурились, на серці тривога,
І стань, командире, нам дальша дорога.
Не встану, прощайте, бо рана кривава,
Друзям передайте, Україні слава.
Замкнув карі очі і серце замовкло,
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[...] на узбочі все в крові замокло.
А там у Карпатах мати виглядає,
А сестричка брата свого ожидає.
Не ждіть, не сумуйте, не верне додому,
Судилось йому йти в вічність самому.
Кати ся злетіли, життя відібрали
За волю, за славу в боротьбі криваві.
Вже півтора року ні вістки, ні слуху
Нема з того боку в нічку темну глуху,
Коли я не вернусь, щоб рідню звістити,
Прийдеться на долю химерну лишити,
Цей спомин у вірші хто лиш прочитає,
Нехай у Карпати вістку посилає,
Що там на узбочі ідучи до сходу,
Замкнув Довбуш очі за Волю Народу.

Пісня про командира Сича

Проминуло літо, листя пожовтіло
І востаннє молодого серце заболіло.
В боях за Вкраїну командир загинув
І повстанців юних навіки покинув.
Матір зарубали червоні сатрапи,
Ні сестрички, ні дівчини, ні рідної хати.
Нема в мене долі, вродився в неволі
Хрестився в бою на кривавім полі.
Стогне Україна і сонце не гріє,
Кряче ворон, свищуть кулі, ворог скаженіє.
Рубай лютих гадів наліво й направо,
За могили, за Вкраїну щоб лунала слава.
Розпадуться тута залізні кайдани
І на крові, на руїнах Україна встане.

Пісня про Максима Залізняка
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Ой там під Хрестом запашнії трави,
Ой там під Херсоном курган,
Лежить одинокий в могилі глибокій
Максим Залізняк – партизан.
Ішов він на Київ, вступив до Херсона,
Поліг і не встане назад.
Наліво мадяри, німота направо,
Лишилось лиш десять гранат.
І слово сказав він, звичайне те слово,
Звичайне те слово просте,
На місто крізь хмари багнетами вдарим,
Гранати врятують ще нас.
І хлопці гукнули: «Слава Україні!»
Гранати врятують, ще й як?
У пізную пору пробилися скоро,
Не вийшов один Залізняк.
І пісню співає ціла Україна,
Літа процвітають як мак,
Під сонцем високим у небі глибокім
Над степом гуркоче літак.

Пісня про повстанця «Ліса»

Коні тихо ішли сумували,
«Ліс» ранений на санах лежав,
А друзі за саньми поспішали,
Бо їх друг вже від ран умирав.
Тепла кров із гарячої рани
Червоніла по білому снігу,
А сосни тиху казку шептали,
Партизанськую казку сумну.
В цю хатину мене занесіте
І пістоля ще дайте до рук.
Бо здається, прийдеться умерти,
Я не видержку довше цих мук.
Тільки вітер шумів поміж дуби,
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Кулемет десь далеко заграв.
Там в самітній хатині під лісом
«Ліс» від рани тяжкої вмирав.

Пісня про п’ятьох героїв

Сьогодні сонце сумно гріє,
Сьогодні стогне вся земля,
Прощайте, друзі дорогії,
Сьогодні в нас горе�туга.
Приходить час прощатись з вами,
Кати знайшли вже вхід до нас,
І більшу силу вже стягають,
Хотять розбить, забрати нас.
Вже близько першої години,
Нас обложили всіх кругом
Із криком «Здайтеся, бандіти!»
І гура всі до нас бігом.
Посипались гарячі стріли,
Кругом земля вся загула.
Втікаймо, друзі, може, з нас ще
Котра душа буде жива.
Нас було всіх п’ять вірних друзів,
Між нами командир «Карпо»,
Двох друзів почало втікати
Нас трьох в бою тоді було.
Зістало нас з вірних друзів
«Ячмінний», «Чайка» і «Карпо»,
Чернових більше все стягають,
Набоїв мало в нас було.
А надолині жалібненько
Річка Збруч все вдаль біжить,
Горою вітер повіває,
А річка все тужить�шумить.
Туман вечірній налягає,
Скоренько нічка вже прийде,
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Не вийдем, друзі, якскоріше,
Не погуляєм більш нігде.
Засяла ясна нічка�зірка,
А нічка темная дрожить,
А стріл за стрілом пролітають,
Опісля знову втихають.
Ввесь час вночі кляті стріляли
І не могли до нас дійти,
А трупи падали за трупом,
Більше стягаються кати.
Друзі веселі та бадьорі
Стріляли в клятих цілу ніч,
Співали пісні на прощання,
Знали, що смерть це, певна річ.
Коли стягнули більше силу,
Стріли гарячі загули,
Здригнулись гори від побоїв,
А ми, друзі, живі були.
Знали ми, що смерть вже близенько,
Набоїв в нас вже не було,
Прощайте, друзі дорогії,
Нас забирає вже земля.
І чути тихий стріл в криївці,
Друзі прийняли смерть із рук,
В той час погасла нічна зірка,
Друзі спокійно сплять без мук.
Тоді червоні кляті руки
Знущались над неживими,
Били, кололи, обдирали,
Котили їх до долини.
На двайцять осьмого раненько
Забрали їх в район Скалу,
Знущались, фотографували,
А в п’ятий день поховали.

Повстаньте, браття українці

107

Повстанська муза



Повстаньте, браття українці,
Нащадки славних козаків,
Держави нам ніхто не створить,
Самі собі її створім.
(Приспів)
Чуєм, сурми вже грають,
Синьо�жовті стяги
Світить Тризуб як сонце,
Загинуть вороги.
Держави нам ніхто не створить,
Самі єї собі створім,
Під шум гармат і брязкіт зброї
Між вільні народи ідім.
Чуєм, сурми...
Москва чи біла, чи червона,
Найбільший ворог є для нас,
Берімся, браття, всі до зброї,
Бо прийшов вже останній час.
Чуєм, сурми...

Повстаньте

Повстаньте, гнані і голодні,
Супроти деспотів Кремля,
Супроти рабства, тюрм, тортурів,
Супроти орди москаля.
Час пізнати народам,
Що московськая власть,
Крім тюрем і терору,
Більш нічого не дасть.
В ярмі червоного сатрапа
Усі народи злидарі,
Нас дужче білих звірів давлять
Червоні кремлівські царі.
Вже пізнали народи
Що червона Москва –
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Це жах, терор і руїна,
Нужда, горе і біда.
Не час давати паразитам
Труд, працю нашу, кров і піт,
Пора нам самостійно жити,
Хай гине ворог�мороїд.
Гей, кадри всіх народів,
Об’єдиненна рать,
Не пора за червоних
Людоїдів вмирать.
Повстаньте, сковані народи,
За свободу Батьківщини,
За право рідного народу,
За честь, за право людини.
Вже не буде народів,
Бо стоптали чобітьми.
Гей, повстаньте, народи,
Проти рабства і тьми.

Похоронний марш

Ви в дні весняні положили життя
На приказ святий України,
Дівчата не вклали Вам в руки квітки,
Друзі не несли домовини.
Останній цілунок на Вашім чолі
Не склали матуся і тато,
Ніхто не світив Вам свічки,
Друзі не прийшли попрощатись.
Не сурмили сурми Вам,
Не справила тризни родина,
Ви сповнили наші завіти,
Вам вдячна за то Україна.

Про ката Сталіна
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Із�за гір та з�за високих
Кат прокажений лежить,
Щоб в слезах, у горі, в крові
Всі народи утопить.
За ним банда його […]
З лютим жахом у очах,
Голод, злидні і руїна
Застилають їхній шлях.
Зашуміли сині води,
Сколихнулася земля,
Визволяються народи
Від диявола з Кремля.
Шепче вітер у діброві,
Вже розплати близький час.
Не будь, Сталіне, між нами,
Іди, кате, з�поміж нас.

Прощай, дівчино

Прощай, дівчино, прощай, кохана,
Бо я вже йду на війну,
Може, за рочок, може, за чотири
Знову до Тебе повернусь.
Прощай, дівчино, прощай, кохана,
Бо я є січовий стрілець,
Може, за рочок, може, за чотири
Стану з Тобою під вінець.
Не йди, козаче, на тую війну,
Бо там напевно загинеш,
Мене нещасну, молоду дівчину
Раз на віки покинеш.
О ні, дівчино, о ні, кохана,
Нас покликає Вітчизна,
В кайдани закута, кров’ю зрошена
Наша славна Україна.
І попрощались, поцілувались,

110

Повстанська муза



Милий поїхав на війну,
По довгих боях дуже завзятих
В болючих ранах загинув.
А я молилась, як довідалась,
І тяжко плакать почала,
Ой ти, земленько, ой ти, сирая,
За що так тяжко караєш?
О Україно! О люба ненько,
Як ти дорого коштуєш,
Наших героїв у молодім віку
В сиру землю ховаєш.

Родинний краю, село родинне

Вас я вітаю, місця любимі,
Зелені ниви, ліси, могили,
Щасливо з вами дні мені плили.
І ти, хатино, стріхо старенька,
Мила родино, нене рідненька,
Вас привітати душа бажає,
Потіхи в світі більше немає.
Старенька хата, пороги низькі,
Які ж ви серцю милі й близькі.
І ти, криничко, що край дороги
Поїш водою людей прохожих.
Там і тепліше сонечко гріє,
Там і гарніше луг зеленіє,
При вас бажаю віку дожити,
В землиці рідні кості зложити.

Ганна Заячківська з Івано
Франківщини,
художниця і скульптор

Розкішні тополі на волі
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Розкішні тополі на волі
Край ставу шумлять за селом,
Пригадую юність у школі
І лавку свою під вікном.
Давно це було, але й досі
Ворушиться спогад, як дим,
Той гамір шкільний стоголосий
Ніколи не стане чужим.
П’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять – 
Який то веселий був вік,
Прийшлося із горем пізнатись
У свій вісімнадцятий рік.
А потім, а далі, навіщо
Ножем доторкатися ран,
Хай вітер у [тезі] просвище
Про юність і ніжний обман.
О, де ж ти розквітла в печалі,
Зажурла юність моя,
В які занесло тебе далі,
В які розгубило края?
Чи, може, далило навіки
Тобою проторений путь, 
А може, в майбутньому ріки
В один океан понесуть?
Співаю про молодість ясну,
Про буйні пориви сердець.
І смерть у снігах передчасну
Прийму як найкращий кінець.

Ольга Крук з Львівської обл. Горлаг.
За цю пісню додатково засуджена на 5 років в’язниці. 
Померла приблизно 1950
51 р. й похована під горою Шмідта

Розшумівся ковиль
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Розшумівся ковиль, голубая трава,
Голубая трава берегами,
Тай геройських тих днів
Встала слава жива,
Хоч давно відгриміла гроза.
І збирався народ комуністів кінчать,
Йшли повстанці, відкинувши страх,
Йшла повстанка у бій
З кулеметом в руках
Помагати партизанам в боях,
Така мужна була, золотая коса,
Мов попаха волосся цвіло.
Така мужна була,
Та в одному з боїв
Підвестися з землі не могла.
Били яму клинки біля тої ріки,
Де розлогі степи й дерева,
Біля тої ріки
Спи! О рідная, спи!
Ти наш друже з ОУН бойовий.

Сижду за дротом, дивлюся я в даль

Сижду за дротом, дивлюся я в даль,
І так мені сумно, такий мені жаль,
Літа молодії минають мої
Ось тут на чужині, в неволі, в ярмі.
Далеко, далеко десь ватра горить,
За горами гори надвисли, блакить,
Десь тужить трембіта, шумить водоспад,
Та це ж тільки спогад коханих Карпат.
Сиджу я за дротом, колючим, густим,
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А вітер в Бескидах гуляє усюди – 
По синіх вершинах, по білих плаях,
Де знає дорогу лиш вітер і я.

Ганна Ткачук з Івано
Франківщини. Горлаг №6

Сиджу я в лісі під соснами

Сиджу я в лісі під соснами,
А вітер листям шелестить,
Який чудовий літній вечір,
А я в неволі мушу жить.
І спершись на суху березу,
Стояв невільник молодий,
З рідного краю чути співи,
А серце рветься все туди.
Колись ходив я з молодими,
І мав я дівчину в селі
Тепер сиджу я у в’язниці,
З милою бачуся вві сні.
А може, ти, моя голубко,
Моє кохання чарівне,
А може, ти в далекім краю
В цю хвилю згадуєш мене.

Серед стін німих

Серед стін німих сидимо і ждем
І з розлукою цілий світ зовем
Ми в чарівний вік, в ранні юні дні,
Невільничий гніт несли вже одні.
Обкружили нас дроти в три ряди,
В безліч більше раз прагли ми краси.
Мрія в нас була, волі прагнення
Ми, вмираючи, ждали здійснення.
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Тоді лиш за це в тихий нічний час
Били до смерті, безборонних, нас.
Не соромивсь кат безборонних бить,
Кров недобитків чобітьми місить.
В цю Купала ніч здивувався світ
Кровожадності допотопних літ
І безпам’ятно, де сягав лиш зір,
Нісся голос наш в далечінь до гір.
Чом же в пропасті не звалився світ,
Коли жахом ріс наш жіночий крик.
Серед стін німих сидимо і ждем
І на поміч нам цілий світ зовем.

Ніч під Івана Купала. Надя Квартира. 
Горлаг, 1954 р., 7 липня

Сіло сонце за горою, тихий вечір наступив

Сіло сонце за горою, тихий вечір наступив, 
Молодий козак в неволі сумно голову схилив.
Він згадав село рідненьке, за селом чудовий став,
Де безжурно він щоночі на човні гуляв, не спав.
Лиш верби над ставом стали,
Місяць сходив із�за гір,
Там дівчата десь співали,
Голос їх лунав до гір.
І так скоро ніч минала, весняна чудова ніч,
І душа журби не знала, хоч журби було безліч.
Вийшло сонце із�за хмари, ясний ранок наступив.
Молодий козак в неволі сумно голову схилив.

Сумно грала чудовая скрипка

Сумно грала чудовая скрипка,
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Її звуки далеко неслись.
Бідне серце у грудях боліло,
Дрібні сльози котилися вниз.
Там прощалась закохана пара,
Бо розстатись прийшла їм пора, – 
Будь здорова, дівчино кохана,
У повстанці відходжу вже я.
Десь далеко гудить вже гармата,
А на стійці із крісом стрілець.
Згадав вечір, дівчину кохану
І ті сльози, що лилися вниз.
Десь далеко гукнула гармата,
Аж від звуку здригнулась земля,
Кріс держала рука, вже холодна,
Де держалась плечей голова.
Дальше грала чудовая скрипка,
Її звуки далеко неслись,
Дальше ждала дівчина повстанця,
Та не прийде до неї стрілець.

Сьогодні кров

І знову кров, гаряча кров
Зросила рідний край,
Ще вчора жив і був здоров,
А нині умирай.
Ще вчора мрії золоті
Снував в свої голові,
А нині ти, товаришу,
Лежиш в сирій землі.
Прощай, товаришу, прощай,
Ти згинув як герой,
Тебе прийме сира земля
На вічний упокой.
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Тривожним вітром віяв порт

Заздрісно дивиться Дудинка,
Як сміло ти ідеш вперед,
Жива, здорова Українка
І ось уже аж другий день
Той переплав стоїть в задумі.
І ранком чую звук пісень,
Жіночий голос в 2 трюмі.
О дівчино, яка ж ти сильна,
І яка віра твого духу.
І бач, не вбили в тебе віру
Удари сильного обуха.
Ти їдеш вдаль і ждуть тебе дроти
І сильнії морози.
Але ти вір, що недаремний путь,
Бо і на Україні будуть грози.

У горах грім гуде, вже війна буде

Землю спороли гармати,
Вдарить війна, гримле луна,
Здригнуться ранені Карпати,
Хто живий вставай боронити край.
За свою рідну свободу
Ми будем тобі в славній боротьбі
Для дорогого народу,
Хто вперед іде – боротьбу веде.
Молодь – це наші дівчата,
Личко як мак, а кругом козак – 
Душа стрілецька завзята.
Не цілуйте їх на війні, це гріх,
Краще вберіть їх вінцями,
Слава тим дочкам, славним козачкам
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Межи січовими стрільцями.
Пробудився кат з тих верхів Карпат,
Пішов так, як вовк манівцями.
Це він там упав, як у бій попав.
Межи січовими стрільцями.

У дві пари

У дві пари несуть мари,
Доборовся ти, мій сину,
Занесуть другі жовніри
В потратовану долину.
Не співають, не ридають,
Бо не мають батька й нені,
На чужому поховають
Острогранному камені.
Не голосять, не розносять
Жалів жалібних в чужині,
Сиві дими тільки просять – 
Передай покой родині.
На чужому не свойому
Вже не звідати тобі хати,
Чи чуєш, чуєш – грають з твого дзвона
Перелиті дві гармати.

У лісі під дубом столітнім

У лісі під дубом столітнім
Висока могила стоїть,
Крізь дерево пада проміння
І листя пожовкле лежить.
Прикрило те листя могилу,
На ній хрест дубовий присів,
В могилу судьба положила
Одного з найкращих синів.
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До тої могили щоночі
Приходить дівчина молода,
В могилу ллє сльози дівочі,
Пройдуть її марно літа.
Пішов боронить Україну
Ніколи вже більше не верне,
Не взяв ти до бою з собою,
Візьми зараз, орле, мене.
Стала, на хрест похилившись,
З молитвою ніж вийняла,
І з серденька кров полилася,
Шептала: з тобою вже я.
Спіть, вірнії діти Вкраїни,
Хай сниться чудовий Вам сон,
Бо ви були вірні для неї,
Боролись за рідний кордон.

У лісі, темному лісі серед пахнучих трав

У лісі, темному лісі 
Серед пахнучих трав
Лежав якийсь ранений,
Лежав. неначе спав.
І рани обтирають
Його вірні друзі,
І кров в грудях гамують,
А він неначе спить.
В неділю дуже рано,
Чуть сонечко встає,
Біжить якась дівчина,
Біжить, немов летить вона сюди.
Прибігла йому на грудь – 
Ах милий, серце моє,
А що ж тебе болить?
Болить мене серденько
Ще й правая рука,
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Зранила вража куля,
Куля ворожая.
Милий, як умирав,
Дівча наказував,
Аби той лютий ворог
Личка не цілував
Все тихше, тихше, тихше
Стрілецьке серце б’є,
І скоро ніч минає,
І скоро день стає.

Україно, Батьківщино

Україно, Батьківщино,
Лине пісня над Дніпром,
Встань, встань, Україно,
Добровольці йдуть шляхом.
Попереду сотник іде
З синьо�жовтим прапором,
Встань, встань, Україно,
Добровольці йдуть шляхом.
Де лише глянеш, серце в’яне
У дівчини за вікном,
Встань, встань, Україно,
Добровольці йдуть шляхом.
Де лиш глянеш вправо й вліво – 
Мазепинки з Тризубом.
Встань, встань, Україно,
Добровольці йдуть шляхом.

Ходіть сюди до мене, хлопці

Ходіть сюди до мене, хлопці,
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Я щось вам зараз розкажу,
Я записався в добровольці
І разом з вами в бій піду.
Якраз ми хлопці всі під міру,
Німаків проклятих поб’ємо,
За рідний край, за святу віру
Життя своє ми віддамо.
Здобудем Київ і Полтаву,
Дніпро побачить нарід свій,
Всі грімко крикнемо ми: слава!
І кинемось в смертельний бій.
Комуну розіб’єм як гада,
Буде в нас єдність, не роздор,
Повстане українська влада,
Засяє в сонці наш прапор.
Зрадіють браття Львів і Київ,
Зрадіє вольний Дон і Сян,
Не вернуться прокляті змії,
На своїм буде кожний пан.
Енкаведисти й комуністи,
Ви утікайте вже зовсім,
Бо зрадників всіх б’ють упісти,
Смерть вам усім, смерть усім.

Чи можна забути тебе, Україно?

Чи можна забути тебе, Україно?
Мій краю солодкий, моя ти єдина,
Неначе по матері тужить дитина,
Я тужу, баную по тобі в одно,
Коли я згадаю те сонечко ясне,
Розсіяні степом зелені луга,
Лани, наче моря, широкі, прекрасні,
Як легінь пестить їх, свавільно гуля.
Розвіяний ліс і привітні діброви,
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Садки кучеряві, неначе вінки,
Здається, стрілою пробив би простори,
Припав би до тебе на вічні віки.
Поля цілував би, долини і гори,
Тулив би до серця рубці твоїх меж,
Я грудочку кожну тулив би до себе
І квіточку кожну, неначе дитя.
Душе Україно, тебе не забути,
Ти мрією серця на ціле життя.

Володимир Вакарчук з Волині.
Горлаг, серпень 1953 р., вчився на священика

Шуміли ліси та діброви

Шуміли ліси та діброви,
Як я від’їхав в чужий край,
Дівча на грудь мені схилилась,
Останній раз сказав: прощай.
Прощай ти, моя красовице,
Бо я вже йду в чужі краї.
Не знаю, чи я ся поверну,
Прощай, дівчинонько, прощай.
Колись із вечора до ранку
Тримав дівчину на руках,
Тепер із вечора до ранку
Тримаю кріса на плечах.
Колись із вечора до ранку
Тримав дівчину на руках,
Тепер із вечора до ранку
Блукаю по густих лісах.
А часом в лісі спати важко,
Як ляжу на вогку траву,
Не прийде тай не скаже мати:
Вставай, синочку, постелю.
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Ще день, ще два, гай розвинеться

Ще день, ще два, гай розвинеться,
В гаю цвіточки зацвітуть,
Мені нічого не зміниться,
Все однаково дні пливуть.
Пташки у гаю защебечуть,
Потік безжурно потече.
Сами від себе очі плачуть,
І біль у серденьку пече.
Проміння сонця не для мене
І не для мене чар весни,
Для мене тільки біль серденька,
Німа туга у стін тюрми.

Я сьогодні

Я сьогодні від Вас від’їжджаю
Боронити ріднесенький край,
Може, верну, а може, загину,
Ти, дівчино, про мене згадай.
Згадай му щасливу хвилину,
Як обоє кохалися ми,
Твоє личко рожевий цвіточок,
Твої очі чарують мене.
Все віддав би не світі за Тебе,
Щоб ти вірно любила мене,
Щоб вернулись щасливії хвилі,
Щоб обоє кохалися ми.
А сьогодні старенька матуся
Свого сина в віконці виглядала,
Чи не верне із рідного фронту,
Чи не верне матусі життя.
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Ой цить ти, матусю, не журися,
Твого сина на світі вже нема,
Він загинув на рідному фронті,
Застелилася могила сумна.
Там у полі могила чорніє,
Вкруг могили шовкова трава,
Поскидайте, друзі, мазепинки,
Бо вже вірного друга нема.

НЕ ВМИРАЛА ДУША НАША

Після  смерті Сталіна 1953 року у концтаборах відбулося деяке
полегшення. Цим скористалися в’язні – патріоти  й вирішили організувати
вечір присвячений  141�м роковинам  народження Т. Г. Шевченка.
Буковинець – політв’язень Теодор  Антемійчук про шевченківські дні у
Норильську залишив яскраві спогади, які подаємо  без зміни стилю і мови
оригіналу: «Мій учитель Стрижаков,� пише автор,� надалі залишався
незбагненним.Скілько то вже минуло часу, як я відкривав у нього все нові і
нові якості. Якось при зустрічі повідомив мені,що у таборі організується
хор,що керує ним українець, здібний диригент Теофіл Якович
Шатківський І врешті, що він також бере участь в хорі. Якщо так, то
відомо, що й мені теж не придивлятися  збоку. Почалося це якраз томущо
вже минав березень 1954 року. На наше здивування  начальство
дозволило відзначати роковини Тараса Шевченка та приготувати
відповідний концерт. Подібні роковини відзначалися і раніше, як,
наприклад Пушкіна чи Лермонтова. При цьому хтось  робив доповідь і
звичайно декламувались вірші. Зараз вістка про приготування концерту і
вшанування  памяті  Шевченка  вітром рознеслася по табору,а співаків та
аматорів було більше ніж потрібно. Так, приступивши до хору я проникнув
у нове товариство та й також приблизився  до диригента Шатківського.
Співали тут переважно українці, але знайшлися любителі і серед
росіян,білорусів, як, Стрижаков та навіть поляків.Тут були учасниками
Іван Король, Ярослав Грицай, Степан Катериичук, лікар Фідровський,
Головко, Шелест та багато інших. В таборі зростав ентузіазм, появилося
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загальне піднесення, адже умови дещо покращилися, голодні ми аж такі
не були,а ось  української хорової пісні давно вже не чули. Потягнулися
охотники до клубу і хор виріс на славу, біля сорока чоловік наскільки
позволяла сцена. Репетиції відбувалися три рази  на тиждень. Хоч усі
учасники  працювали на різних змінах, але після роботи приходили в клуб.
В концертну програму включились інші гуртки, як танцювальний,
драматичний та духовий оркестр. Ми в хорі ще не знали цілої програми
концерту, одначе вже на початку зауважили, що наші пісні щось надто
українські і чи подобаються вони начальству. Драматичним керував вже
згаданий Трохим Євдокимович Коваленко, а танцювальним � молодий
танцюрист Калиновський.

Проходив час, а славний Теофан Якович мучив нас на репетиціях.
Вимагав досконалості звучання голосів, гармонії між окремими партіями,
співзвучності та повного ансамблю хору, також,або повільного переходу
від піанісимо до форте. В цей час Коваленко розвідував, чи хто знає Шев�
ченка напам’ять. Я признався. Пізніше прочитав «Гамалію» і «Посланіє.
Трохим Євдокимович в ислухав і зараз же зауважив: «ось після співу
залишайтесь в клубі. Підшліфуємо ваші вірші і включимо в програму.»

Я радувався. Може хоч раз у житті продекламую Шевченка. Згодом на
деяких репетиціях вирисовувалась перед нами ціла програма концерту.
Тепер вже ставало ясно, що концерт приготовляється в чисто
шевченківському дусі, а це значить в націоналістичному. Страх огортав
нас,що з цього вийде.Чи дозволить начальство, чи не порозганяють нас на
всі вітри і в бур запроторять. Хто його знає. Одначе відступати нам уже
невільно було,а я своїм досвідченим оком лиш поглядав на керівників та
потиху співчував їм. Так приближалась котрась там неділя здається в кінці
травня 1954 року, коли мав відбутися концерт.

На суботу приготовлялась генеральна репетиція, підчас якої табірне
начальство мало внести свої поправки чи зауваження. Незнаю,що
сталося, але  начальство не прийшло. Замість нього прийшов начальник
Потайних, який і перед цим був на репетиціях. Ну що ж  немає сьогодні –
значить  начальство прибуде  завтра вже на концерт. Так розпочався наш
перший виступ  на сцені в таборі.

Вязні з трудом діставались в клуб, де всі місця були зайняті, але поза
місцями ще багато могло вміститись під стінами. Як би там не було,про
концерт вже давно говорилось, що буде незвичайний, а тому і зал був
ущерть переповнений. Програма розпочалася доповіддю про Шевченка.
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Читав її Олександр Денисович Демяненко. Тут висвітлювалась біографія
поета та, як звичайно, підкреслювались тісні зв’язки і благородний вплив
російських передових мислителів – сучасників Шевченка, бо як же інакше.
Підчас доповіді такі слова як: арешти, тюрми і заслання на Сибір дуже
насторожували в’язнів і таким чином вже сама доповідь підготовляла
слухачів, які ще з більшою цікавістю чекали нашого виступу.

Нарешті відкрилася завіса. Перед глядачами на відповідно
декорованій сцені, ще й з портретом Шевченка  посередині, показався
хор в козацьких шароварах і вишитих українських сорочках. Все
роздобули. Посипались оплески, а через кілька хвилин  наступила
тиша. Хор розпочав тихим «Як умру то поховайте.» Зал піднявся на
ноги. Всі встали, віддаючи пошану великому поетові. За ним ішли інші
кобзареві пісні. Прогриміла  також партизанська  пісня «Розлягалися
тумани» П.Майбороди, в якій особливо звучали приспів «Добрий день,
моя мати – Україно  рідна моя», а також славна «Закувала та сива
зозуля» � П.І.Ніщинського  та інші.  Між піснями виступали
декламатори з віршами Шевченка як: «Холодний  яр», «До
Основяненка», «Розрита могила». А я прочитав  своє «Посланіє» та
«Гамалію». Оце вперше довелось мені  на повні груди  продекламувати
від початку аж до кінця «Гамалію» і ніхто мене не зупиняв. Радувався,
що хоч раз мені пощастило прославити завзятих козаків серед таких
же  невільників, як і ті  в турецькій  Скутарі до чого потрібно було мені
почекати аж 15 років!

Поезія робила враження на в’язнів, «Кавказ» прямо зривав деяких з
місця. Щопрвда в клубі були крім українців і росіяни, литовці та  інші,які не
все розуміли по�українськи, але «кати», «тюрми», «кайдани» та «одна Сибір
неісходима» всі розуміли і глибоко переживали. Успіх несподіваний,а від
оплесків аж у вухах  промикало. Кінчали першу частину концерту піснею»
Реве та стогне Дніпр широкий». Другу заповняла постановка драми
«Назара Стодолі».

Скінчився концерт, ми розходилися, та в’язні вимагали повторити
наступного дня. Ходили до начальника КВЧ, просили, а той не дуже не
обізнаний в подібних справах та, щоб похвалитись перед начальством,
дозволив продовжувати концерт і в наступні дні. Ми далі виступали,а клуб
годі було  утримати  перед натовпом. Учасників самодіяльності навіть
переводили в інші зміни,так щоб увечері уможливити виступ  на сцені. В
таких обставинах ми звикли до успіхів, а деякі побоювання відійшли від
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нас після першого концерту. Здавалось, би все стояло на доброму шляху.
Однак далі сталося інакше.

Вістка про наш концерт чомусь скоро дійшла до  Норильська. На третій
день ми дізналися, що сьогодні на наш концерт прибуде ціла комісія з
Норильська. Табірне начальство щось також заворушилось. І справді
увечері � якщо так можна сказати перед нашим виступом, коли б
відхилити завісу, то клуб знову був переповнений. В передніх рядах сиділо
саме начальство, навіть цивільні зі своїми дамами. Щось трошки
непокоїла нас ця публіка, але нам своє робить. 

Знову як і раніше після доповіді виринала пісня «Як умру то поховайте».
При цьому пішов по клубі мов би несміливий гомін і люди почали вставати.

Начальству щось подібного і в голову не приходило, та, порозглядавши,
що за ним вже цілий клуб стоїть на ногах, тоді один по одному теж почали
підніматись. Пісня плила  далі, а начальники хоч і дещо сконфужені, але
стояли сумирно  разом з іншими, слухаючи заповіту поета. Концерт
продовжувався. Підійшла й поезія, але ніхто нас не переривав. Все йшло з
успіхом аж до кінця. Лише після концерту, коли всі розходились,
Шатковського затримали і звідси все почалось.

Наступного дня вже тягали нас до опера. Випитували хто приготовляв
нас, чому, а як. А що то за панахиду влаштували замість концерту.
Найгірше чіплялись Шатківського та Коваленка. Кидали їх у бур, то знову
випускали. При цьому іноді доходило й до курйозу. Бувало, випитував
начальник табору Коваленка: � Що ж то за поезія? Чи в Шевченка немає
інших віршів? Ось хоча б такий – і, подаючи  «Кобзар» Коваленкові та
вказавши  на першу�ліпшу сторінку, приказав читайте.

Коваленко читає, а там як дзвін написано «і, могили мої милі москаль
розриває». Дивувався начальник: «невже ж це такий цілий кобзар». Після
всього нас порозганяли по бригадах і концерту нам більше  не давати
Чимало дісталось начальнику табору, й особливо начальнику КВЧ, який
через певний час навіть зник з табору. Одначе, що з воза впало� те
пропало,а братія ще довго гоимоніла  та підкидала,що такого концерту не
знайти сьогодні на всій Україні.Ми встигли навіть знімки поробити, що,
розуміється було заборонено.» (Див. фото далі � Н.М.) (За книгою Теодора
Антемійчука «Норильські табори».
Забже (Польща), 1981.
С.214
217).
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Допит у Тернопільському ОУ МДБ. Триптих
«Садітєсь, раздєвайтєсь, прізнавайтєсь».
Художник Ярослав Омелян.
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Колима –
невольницький

край.
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Долина смерті.
Кар’єр золотих

копалень
«Марина

Раскова»,
Магадан.

Невільницька поштова листівка. Привіт від політв’язня
Григорія Чимича. Н.
1912 р. у с. Садки
Заліщицького п
ту.

Селище Санніки
Хабаровського
краю, приют
виселенців.
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Загальний вигляд концтабірної зони,
Караганда.

Концтабір Воркути.

Привіт з Колими
Мирослави
Юрчинської («Іскра»),
1954 р.

Невільницьке
кладовище,
Інта Комі
АРСР.



132

Кладовище загиблих депортантів у
Кемеровській обл. (РРФСР), 1956 р.

Пам’ятний хрест на
кладовищі політв’язнів,
Воркута 1955 р.

«Прощай товаришу!». На кладовищі політв’язнів у Воркуті біля шахти
№44. Справа Володимир Липовий («Мат») із с. Угринь Чортківського п
ту.
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Святкування шевченківських днів у Магадані повстанцями на
поселенні.

Невольницький Святий вечір у Магадані, 1955 р.
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Політв’язні на поселенні біля різдвяної ялинки.

Сім’я Петра Дем’янюка із с. Сороки Бучацького р
ну на Сибірі.
Традицйна різдвяна свічка, символ Святого вечора.
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Сибірський
Великдень.

Свячення пасок
у Комі АРСР,

1956 р.

Престіл УГКЦ в підвальному
приміщенні м. Норильськ,
облаштований політв’язнями.

Депортанти з Борщівського р
ну у Красноярському краї.
Великдень, 1950 р.
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«ДОРОГА РОДИНО!»

(Повстанські листи)

Надзвичайно цінними і цікавими з погляду осягнення глибинних
коренів українського патріотизму доби визвольної боротьби ОУН,
УПА є повстанські листи, які писали до рідних воїни УПА,
підпільники, політв’язні сибірських концтаборів, депортанти. Ці
листи як справжні духовні твори, у яких віддзеркалено і спогади про
дитинство, і родинне тепло, в якому виростали справжні патріоти
України.

Листи писалися у незбагненно складних і трагічних умовинах
підпільного буття, щоб розрадити батьків у їхніх терпіннях та
тривогах за синів і дочок, які віддали себе боротьбі. Потрібна була
неабияка підпільна конспірація, щоб листи із села офіційною
поштою СРСР дійшли до свого адресата. Ці листи зберігалися
рідними як безцінні реліквії. Повернувшись із заслання, родини
перечитували їх, а згодом і самі відходили у вічність. Листи берегли
ще деякий час брати і сестри, але й вони помирали і повстанські
раритети, назавжди втрачалися.

Маса листів надсилалася і з Сибіру на Україну від політв’язнів та
депортованих. Вони ідентичного духовного змісту – мрії про щасливе
повернення додому, зустріч у рідному колі, розповіді про обставини
сибірської каторги та побуту, про які часто писали, хоч і
завуальовано. Так, у своїх листах сестри Катерина і […] Шкромлюк із
с. Бурдяківці Борщівського р3ну повідомляли матері, що їм «непогано



140

Повстанська муза

мається на Сибірі, працюють у такому місці, де дають їсти, легку
роботу, що й не хочеться повертатися».

Сестри розмальовували листи узорами польових квітів, а одного
разу вклали у конверт по жмутку волосся із кіс, які у дитинстві
заплітала їм мати. Один з листів написано на унікальному матеріалі
– акуратно здертій плівці із березової кори, хімічним олівцем (див.
фото).

Далі публікуємо два повстанських листи, один з яких – референта
Служби безпеки Борщівщини Михайла Лукія («Нечай») із с. Бабинці
Борщівського р3ну, другий – Івана Сушинського («Ікс») із с. Іване3
Пусте цього ж району.

Щодо їх життєписів, то про «Нечая» відомо більше, про «Ікса» зовсім
мало, недарма ж і відповідне псевдо носив. «Нечай» народився 1926
року в с. Бабинці у сім’ї українських патріотів. Його батько, щирий
українець та активний діяч «Просвіти», заслужив незаперечний
авторитет серед селян. 

Вчився Михайло добре. Батько, помітивши здібності сина до
науки, віддав його в Чортківську гімназію. Згодом під його
керівництвом у селі діяла юнацька організація «Орли».

Загинув «Нечай» 24 липня 1950 року під час нападу червоних на
криївку у Бабинецькій стінці. У вирішальну хвилину заклинив
автомат, і «Нечай» покінчив з життям.

19 грудня 1949 р., за півроку до загибелі «Нечай» написав листа
рідним, депортованим у Хабаровський край, який подаємо без зміни
мови і сталю оригіналу:

«Дорога родино!
Перш за все доношу Вам відомість про себе. Я, Богу дякувати,

живий і здоровий. Життя моє Вам добре відоме. Так що
розписуватися не потребую ширше.

Довідався про Ваш адрес. Ото й вирішив написати пару слів, щоб
висловити своє співчуття Вашому горю. Головним спричинником
цього горя став у першу чергу я. Одначе тут не вирішувало моє
особисте «я», а загальна справа. Тому, думаю, дорога родино, що Ви на
мене не будете нарікати, переконуючи своє горе, адже Ви були цього
свідомі.

Одначе жаль, болючий жаль стискає моє серце, коли я подумаю
про Вас, найдорожча мому серцю, родино, що Ви десь в далекій Азії
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мучитесь в голоді і холоді. А тут нашу хату зруйнували. І за що це, і
хто це робить, ми свідомі цього і, може, ця свідомість зменшує і
заглушує той крик розпуки у наших серцях. Але, як каже наше
прислів’я, немає нічого злого, щоб не вийшло на добре. Так само і в
нас.

Ви, дорога родино, не раз мені снилися, може, тому, що часто про
мене думаєте. Я про Вас не забуваю, молюся Господу Богу за Ваше
здоров’я, прошу Бога, щоб нам допоміг ще зустрітися на нашій рідній
вільній Україні.

Часто мені пригадуються діточі літа, коли то я ще маленьким
хлопцем слухав не раз байок та оповідань, котрі мені оповідали Ви,
дорогі бабусю, а сьогодні Вас завезли в далеку Азію, навіть не дали
віку дожити в рідній хаті. Подумати, то дійсно жаль і велика життєва
трагедія, одначе так мусить бути, бо ми живемо в двадцятому
столітті. Вас, дорогенькі матусю, прошу уважайте на своє здоров’я, бо
не дай, Боже, якого нещастя, і що тоді зроблять немічні старенькі
бабуся і малолітній братчик Богданко. Ми будемо старатися Вам
допомагати, як зможемо. Лише прошу Вас, матусю, уважайте на себе,
бо я цього найбільше боюся. І думка про це мене найбільше мучить.
Робіть так, щоб вижити. Про мене не дуже переймайтеся, як Бог
поможе, то ми ще зустрінемось.

...Моє одне бажання до Вас, дорогенькі ненько і бабусю. Уважайте,
виховайте братчика Богданка на людину. Пригадуйте йому рідну
нашу мову, щоб він її не забув, згадуйте про рідних, рідну Україну, про
дім – оповідайте йому, чому він так далеко зістався засланий з нашої
України, щоб цього не забував. Він має про це пам’ятати ціле життя.
Рівно ж просіть його, нехай він добре вчиться... Я твердо вірю в те, що
нам ще Бог допоможе зустрітися в своїй рідній хаті. Якщо одержите
мого листа..., то до мене не відписуйте, тому що мій адрес буде
змінений.

Коханий Богданцю! Прошу тебе, слухай нашої неньки, шануй її,
чим можеш та допомагай. Уважай, Богданцю, не забудь мову, якою до
тебе промовляє твоя рідна мати. Молися Богу, бо ти християнин.
Вчися у школі добре, бо наука потрібна для життя. Пам’ятай про свою
любу Україну, бо ти є часткою українського народу. Навчайся чужого,
але не цурайся свого рідного. Бо хто матір забуває, того Бог карає, так
писав Т.Шевченко. Пам’ятай, братчику, що ти ще дитина і перед
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тобою ціле життя. Я люблю тебе найбільше і бажаю для тебе щастя,
здоров’я та добрих успіхів у науці.

Прийміть від мене щирий привіт, сердечне побажання всіх благ та
щирі співчуття в горю нашої любимої України в далекій Азії. Засилає
Ваш син Михайло».

Народ не забув славного патріота, склавши про нього героїчну
пісню.

Під густим віттям ліщини,
Там, де «Нечай» умирав,
З останніх сил відкрив він очі
І з Україною прощавсь.

Такого ж змісту лист есбіста Івана Сушинського («Ікс»). Його
біографічні наді надзвичайно скупі. Народився 1922 р. і загинув 21
вересня 1950 р. у бою з військами МДБ на хуторі Кудринецька Зелена
над Збручем. Тіло карателі забрали до селища Мельниця3Подільська.
Залишилося три прижиттєвих фото з його підпільної діяльності, які
зберегла сестра Магдалина. За змістом лист такий самий, як його
друга «Нечая», лірично3патріотичний з проханням берегти себе, а
сестричкам – добре вчитися та виростати гідними українками. Далі
лист:

«22.ХІІ31949 р.
Христос Рождається!
Дорога Родино! В день, який приносить усім стільки радості на

весь християнський мир – я засилаю Вам разом найсердечніших
побажань!

В перших рядках свого коротенького листа, хочу Вас сповістити,
що я жив і здоров, а ще кращого здоров’я для Вас бажаю.

Крізь далекі засніжені простори, я в цей день думками лину до
тебе, моя дорога Родино!

Пригадався мені останній день нашої любої зустрічі... Ох, як любо
мені було тоді у Вашому окруженні! А тепер... Та, люба моя Родино, не
тратьте надії на те, що ми ще заживемо у купочці. Сонце починає
сходити над нашим обрієм, хмари розходяться гей3вдаль... Тоді ми,
відітхнемо повними грудьми свіжого, чистого от пилу повітрям. Тоді і
воскресне Вона – наша доля!

Не сумуй, не журись, моя дорога Родино. Своє зло, горе, недолю,
чорні дні свого пережиття – кинь об землю, а в цей радісний день –
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Рождества Христового заспівай, заколядуй своєї рідної, української
коляди:

«Бог предвічний нам народився...», а я твої звуки почую тут, на
рідній своїй землі, тоді коли ти кинена ген на чужі нам пустарі між
чужі люди...

Я співчуваю тобі, люба Родино! Моя уся постать, зір, слух, думки,
все – звернені там, до твого холодного гнізда, в якому Ти відбуваєш
разом із іншими братами по долі свою долю...

Люба сестричко, Магдусю! Щиренько Тобі дякую за твою знимку,
яку Ти вислала мені на згадку.

Люба сеструню! Я був вислав Тобі свою знимку, та не знаю чи ти її
одержала?..

Тепер я висилаю Тобі другу. Хай вона Тобі стане тією зіркою, яка
осяяє твої крилаті молоді думки... та ... люба сеструню, не забувай за
свого брата, який все думає про Вас. Я ніколи не забуду про Вас, бо Ви
мені найдорожчі, бо Ви – мій єдиний скарб, без якого я не в силі
прожити день, щоб не згадати про Вас.

Дорога Родино. […] Твої листи доходять, однак я такий занятий, що
не маю змоги піти на почту, щоб їх забрати, а листоноша наш трохи
байдужий... і не приносить їх до місця...

Я сподіюся, що дістану довідку, на відпустку і весною, як буду
здоров, приїду до Тебе. Твої товариші усі здорові, крім того, з яким я
приходив у гості до Павлінки. Він так тяжко захворів, що може і
помре... Однак я цим не хвилююсь... Жаль товариша, але що робити,
коли його така судьба...

Якщо маєте змогу, стрінутись із Ґенею, то скажіть, що Стефко
здоров і всі листи, у яких вона, чи Ви, згадуєте про нього – ми
стрічаємося у вільну хвилю і я даю йому читати. Він також здоровить
Вас усіх.

Попередньо Ви зверталися у листі з тим, що якщо б де була Янкова
знимка, то аби її вислати. Однак по всяких  трудах я переконався, що
з нього знимок немає...

Тепер звертаюсь до своєї найменшої сестрички Ганусі.
Люба сестричка, Гануню! Звертаюсь до Тебе і бажаю, щоб Ти

виконала моє маленьке бажання: по3перше, бажаю від Тебе, щоб Ти
ходила в школу, добре вчилась. Знай, що тепер світ вимагає, щоб
люде були якнайбільше освічені світилом науки. Слухай нашої любої



страдальної мамусі, не докоряй Їм ні в якому ділі; люби Їх, бо ми
маємо тільки одну мамусю, якій повиті віддячуватись за Їх труди
любов’ю. Настане весна я приїду до Вас в гості […] будеш слухати – я
гостинця тобі куплю. От так Гануню!

Люба Мамусю! Ви попередньо писали, що журитесь тим, щоб я мав
їсти і чи я не голоден... Із щирого серця Вам дякую за материнське
серце. Однак Ви мною не журіться! Я уже маю: і їсти, і вгорнутись, і
взутись. Недавно я був з Стефком у наших сусідів – в Катрусі: ми собі
так жартували, як3то кажуть, мов за «добрих часів». Може вона Вам і
напише. Це було точно на Михаїла.

Здається, що в нашій хаті зараз живе вуйко Полянський, точно не
знаю, бо я там ще в нього не бував.

В нашому селі зараз трохи сумно, бо священика нема... Перше і в
церкві правилось, і колядували, ходили, а тепер священик приїздить
на місяць раз із сусіднього села. Зал[…] Дяк також сам поїхав на
якийсь курс і ніхто не знає де... Може десь приїде, як з весною, бо
скорше його не сподіються в селі.

Колядувати мусимо самі... Я тепер збудував собі гарну хату, покрив
дах бляхою, добрі двері, щоб який злодій не розбив». (далі текст
пошкоджений. – Н.М.).
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Лист референта СБ ОУН Борщівського р�ну Михайла Лукія («Нечай») до
рідні в Казахстан.
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Лист референта СБ
ОУН Борщівського р�ну

Михайла Лукія («Нечай»)
до рідні в Казахстан

(продовження).
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Лист референта СБ ОУН Борщівського р�ну Михайла Лукія («Нечай») до
рідні в Казахстан (закінчення).
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Лист дівчини
Марії Остап’юк

до повстанця
Василя Соловія,

1944 р.
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Лист повстанця
Михайла Остап’юка
до Василя Соловія у
1944 р. Нар. у с.
Гермаківка
Борщівського р�ну,
обидва загинули в
УПА.
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Лист повстанця Івана Сушинського («Ікс») до рідних депортованих у
Казахстан. Н. у с. Іване�Пусте Борщівського п�ту.
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Лист на березовій корі з
концтабору Марії

Храпливої. Н. у с. Дубівка
Борщівського п�ту.
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Лист з концтабору та волосся з кіс Галини Слободян
із с. Бурдяківці Борщівського п�ту.
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Лист з концтабору та волосся з кіс Марії Слободян із с. Бурдяківці
Борщівського п�ту.
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Іконка Божої Матері, виготовлена в концтабірних умовах, подарована
Богдані Пилипчук у Тайшеті 1955 року. Слюда, гаптування, акварель.

Поздоровлення з днем народження Богдані Пилипчук у Тайшеті 1955
року. Н. 1922 р. у с. Задвір’я на Львівщині. Працювала у підпіллі ОУН на
теренах Чортківщини. Акварель.
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Поздоровлення з днем народження Богдані Пилипчук у Тайшеті 1955
року. Акварель, олівець.

Поздоровлення з Різдвом Христовим Богдані Пилипчук у Тайшеті 1955
року. Акварель, олівець.
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Саморобні художні листівки політв’язнів. Акварель.



157

Поздоровлення політв’язнів. Саморобні художні листівки. Акварель.
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Поздоровлення політв’язнів. Саморобні художні листівки. Акварель.
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Поздоровлення політв’язнів. Саморобні художні листівки з архіву.

Поздоровлення політв’язнів на поселенні з Днем ангела.
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Поздоровлення політв’язнів. Саморобні художні листівки.

Поздоровлення з Днем ангела.
Акварель.
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Святкові вітальні листівки політв’язнів з побажанням волі. Акварель.
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Оптимістичні поздоровлення з неволі. Акварель.
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Вітання політв’язнів з побажанням повернення на любу Україну.
Акварель.
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Поздоровлення з Днем ангела політв’язнів на поселенні.

Листівка з Різдвом Христовим. Автограф, привітання з неволі.
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Саморобні художні
листівки. Акварель.
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Малюнок невідомого повстанця. Акварель.

Повстанська вітальна листівка невідомого автора. Акварель.
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Образ Божої Матері Неустанної помочі, вишитий у неволі. Полотно.
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ЗАКУТІ ТАЛАНТИ

Українські політичні в’язні, особливо жінки, страждаючи у
більшовицьких тюрмах і концтаборах, дуже часто мережили
вишивки: різні узори, хустинки, рушнички, чоловічі кисети – та
зберігали їх як вияв національного протесту.

Майже кожний політв’язень, що повернувся з більшовицької
неволі, привіз додому вишитий сувенір релігійного чи політичного
змісту.

На численних фотографіях бачимо українських політв’язнів,
особливо юнаків та молодих чоловіків, у вишитих сорочках, які їм
прислали з дому або вишили політичні подруги$дівчата. Щоправда,
ці світлини зафіксовані не у табірних зонах, де панував надзвичайно
жорстокий режим, а вже на поселенні.

Виконати українську вишиванку у табірних умовах було
справжнім героїзмом для українського невільника. Замість голки
майстрині загострювали невеличкий шматок дроту, а нитки
видобували з мішковини та фарбували їх різними рослинними
барвниками. Як пише у передмові до книги «Нездоланний дух» Лідія
Бурачинська, «і так, при очевидній наявності мистецької
індивідуальності поставала вишивка у тюрмі, виконана потайки,
захована від ока сторожі. Вона знову ставала символом […] знаком
національної гідності ув’язненої поневірюваної української людини».

На жаль, з плином часу багато їх уже пропало. У нашому
дослідженні подаємо вишивки політв’язнів Марії Матковської,
Олександри Воробій, Ганни Кавецькой з Бучацького р$ну на релігійну
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тематику, які своїм виконанням свідчать про незнищенність
повстансько$творчого духу українських жінок$політв’язнів. У
першому томі книги «За тебе, свята Україно» представлені вишивки
на політичну тему підрайонної референтки пропаганди Олени
Житинської із с. Сапогів Борщівського п$ту. Нині ще можна було б
зібрати ці диво$вишивки в українських сім’ях та видати їх окремою
книгою як антологію боротьби за свободу засобами національного
орнаменту.

Також цікавими є табірні малюнки політв’язнів. Серед них
поздоровлення з днем Ангела, різні віньєтки, оздоблення листів, по$
свят, альбомів тощо. Коротко розповімо про художню діяльність
лицаря$митця Григорія Герчака із с. Солоне біля Товстого Залі$
щицького повіту. Народився Григорій у 1931 р. Під час більшо$
вицького набору в Донбас утік додому, де влився до лав збройного
підпілля ОУН, опір якого уже згасав. У 1953 р. його арештували й
засудили до розстрілу, а потім замінили 25$ма роками концтаборів,
які він відбув повністю.

У таборах СРСР в Григорія серед невідрадних умов проявився
талант до малювання екслібрисів, у яких тонко відображав в’язниче
життя. Багато їх пропало під час т.зв. «шмонів» табірних властей, але
частину він устиг передати на волю, де їх оприлюднили на Заході.

Довголітній політв’язень Євген Сверстюк про Григорія Герчака
пише, що «навіть з кількох екслібрисів, зроблених в умовах неволі,
можна побачити, що це художник, яких небагато. Чіткість деталі,
виразність, лаконізм, точні образи пам’яті, психологічно вірний
малюнок». 

Серед політв’язнів відоме ім’я художника Миколи Волощука із с.
Криве Козівського р$ну Тернопільщини, незламного майстра пензля і
поета.

Володів він глибокою ерудицією й працював у різних жанрах
художньої творчості, таких як портрет, натюрморт, пейзаж,
історична картина. Але його творчий художній і поетичний доробок
поглинули більшовицькі тюрми і концтабори.

Відбувши 15 років більшовицької неволі, написав понад 160
художніх полотен. Серед них: «Петро Калнишевський», «Опущений
двір», «Старі верби», «Племінник Володимир Волощук», «Скала$
Подільський замок» та багато інших, у тім числі й цикли сибірських
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та московських етюдів. Доскіпливий глядач у згаданих картинах зміг
би відчути дух повстанської непокори, гордості за приналежність до
нації, що бореться за свою незалежність.

Наприклад, у картині «Опущений двір» художник майстерно
зафіксував трагічну долю українського селянства у часи зусильної
боротьби з московським наїзником. У полотні «Петро Кални$
шевський» – гордий дух козацького витязя$провідника тощо.

Про Миколу Волощука гарні спогади залишив його друг Іван
Гнатюк – поет, лауреат Шевченківської премії, уродженець Зба$
ражчини, який довгі роки ділив з Миколою тюремну недолю
більшовицьких концтаборів.

Серію сибірських сюжетів створив також художник Анатолій
Андрійчук («Петро Правденко»), член підпільної організації ОУН
Віньковецького р$ну Кам’янець$Подільської обл. Намалював
багатьох, різних за національністю, друзів по ув’язненню.

У руслі знаків національної гідності варто згадати ще про
повстанські бофони. Для потреб визвольної боротьби потрібні були
кошти для придбання харчів та різних допоміжних матеріалів у
магазинах окупаційних держав. Підпільники збирали їх від людей на
основі «добровільних датків», яким взамін залишали символічні
повстанські гроші або облігації під назвою «бофони» або «рефони», що
розшифровувалося як «бойовий» або «революційний фонд». З
проголошенням незалежності України власнику таких «фінансових»
документів ОУН зобов’язувалася повернути затрати.

Крім фінансово$економічної функції бофони виконули і
пропагандистську. У своїх сюжетах відображали різні етапи
української визвольної історії та визвольної доби ОУН, УПА.

Бофони виготовлялися тематичними і присвячували різним
державницьким датам, як Свято Героїв – 23 травня, Акта 30 червня
1941 р., Свята Зброї – 31 серпня, День ЗУНР 1 листопада 1918 р.,
День Соборності – 22 січня. Присвячувалися також головним
християнським святам, як Різдву Христовому, Великодню тощо.

Виготовляючи бофони, кожний регіон мав свої ознаки.
Наприклад, Львівський вводив елементи ратуші, собору Святого
Юра, Карпатський – косівські орнаменти, Поділля – рушники,
розписи хат, фігури святих, килими тощо. Виконували бофони знані
й невідомі художники «технічних ланок», виходячи з розрахунку, що
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кожна з них мала забезпечити округу повстанськими номіналами.
Так, волинську серію бофонів, які масово розповсюджувалися на

терені дій УПА$«Захід» та збройного підпілля ОУН, створив відомий
повстанський художник Ніл Хасевич («Бей Зот»).

У надрайоні «Бескид» на Закерзонні бофони виконував художник
Михайло Черешньовський, у Борщівському р$ні – брати Гнибіди
Володимир («Неплюй») і Петро («Тарас») та інші.

Тематика бофонів віддзеркалювала ідейний стан УПА та збройного
підпілля ОУН у надзвичайно важких умовах. Так, у Бабинському
архіві ОУН знайдено бофони, на яких зображено княжого дру$
жинника, козака і повстанця перед різдвяним вертепом з написом
«Ой готуйся, земле, волі день стрічати», інша – Архангела Михайла з
щитом на Личаківському кладовищі у Львові або повстанця з
прапором і гвинтівкою, були великодні бофони з текстом «Христос
воскрес – Воскресне Україна».

Отже, серед борців за волю України були майстровиті і сильні
духом творці, які у боротьбі зі сталінізмом заявили про свій талант на
весь світ.

У нашому виданні публікуємо ще серію повстанських марок з
підпільної пошти УПА, кілька художніх полотен сучасних мистців на
повстанську тематику, пам’ятників борцям за волю України, як
приклад утвердження сув’язі поколінь нескореного українського
народу.
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Політв’язні злів направо: поет, лауреат Шевченківської
премії Іван Гнатюк і Микола Волощук – поет і художник.

Сплюндрований хутір, худ. М. Волощук. Полотно, олія.

Автопортрет
політв’язня Миколи
Волощука із с. Криве
Бережанського п'ту.

Кошовий Петро
Калнишевський у
Соловецькій тюрмі,
худ. М. Волощук.

Політв’язень
Володимир Волощук,
худ. М. Волощук.
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Політв’язень Володимир
Паюк з Кам’янець'
Подільської обл., худ. 
А. Андрійчук. Папір,
олівець.

Політв’язень Геннадій
Биков, худ. 
А. Андрійчук. Папір,
олівець.

Політв’язень
Анатолій
Андрійчук. Учасник
молодіжного
підпілля ОУН
Віньковецького р'ну
Кам’янець'
Подільської обл.
Художник. Малював
тюремні сюжети.

Естонець Гойя,
худ. А. Андрійчук.

Папір, олівець.

Політв’язень Анатолій Сухий з
Кам’янець'Прдільської обл., худ.
А.Андрійчук. Папір, олівець.

Повстанець Іван з Тернопільщини. 
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Вишивка політв’язня
Марії Матковської,
Караганда (Бучач).

Вишивка Ганни Кавецької, Магадан (Бучач).

Вишивка політв’язня
Олександри Воробій.
Львівська тюрма, 1947
р. (Бучач).

Хустина, вишита політв’язнем Оленою
Житиниською'Стефанів на пересилці у м.
Дніпропетровськ, 1946 р. Н. у с. Сапогів
Борщівського п'ту.
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Екслібриси
повстанця

політв’язня
Григорія Герчака із

с. Солоне
Заліщицького п'ту.

Провів у неволі 25
років.
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Повстанські гроші – бофони
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Дереворити Ніла Хасевича

Ніл Хасевич – підпільний
мистець'графік УПА. Н. 1905 р.
на Рівненщині. Заг. 1952 р.
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Проекти повстанських нагород Ніла Хасевича
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Дереворити#ілюстрації художника Мирона 
Білинського (1914#1984)  до повстанських пісень
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Ілюстрації художника
Івана Балана до кних

Нестора Мизака із серії
«За тебе, свята Україно»

Бій УПА з німецькими
окупантами у Затуринському
лісі 25 червня 1944 р.

Упав у бою. Лінорит. Облава. Лінорит.
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Ой, у полі жито. Туш, перо.

Покинута нива. Туш, перо. Лицарська доля. Туш, перо.

Повстанський Великдень. Туш, перо.
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Мазепинка в квітах.
Туш, перо.

Повстанські лави.
Туш, перо.

« Н і ч н і » .
Туш, перо.
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Жертва Шухевича. Гратографія.
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Фронтиспис до книги Нестора Мизак «Курінний УПА «Бистрий» –
України герой». Гратографія.
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Ще не вмерла Україна. Гратографія.
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Марки підпільної пошти УПА
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Очікування конвою. Художник Володимир Куткін (Київ), політв’язень.
Картон, олія.

У бараці. Художник Володимир
Куткін. Картон, олія.

Горбушка хліба. Художник Володимир
Куткін. 
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Гулагівський лісоповал. Художник Петро Савчин (Львівська обл.),
політв’язень.

Нам сурми не грали (триптих). Художник Остап Ковальчук.
Полотно, олія, 2001 р.
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Нескорені. Художник Алла
Горська . Папір, туш, 1960 р.

Табірна графіка. Художник
Опанас Заливаха .

Екслібрис Євгена Сверстюка.
Художник Опанас Заливаха .

Господь дарував нам цю вправу.
Художник Михайло Сорока (син
Богдана Сороки, провідника ОУН
«Північ»).
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Степан Бандера. Художник Федір Глушук. Плакат.
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Пам’ятник Дмитрові Клячківсь'
кому (“Клим Савур”) ' першому
Головному командирові УПА.
Освячено в м. Збаражі в липні
1995 р.

Монумент Степану Бандері у
с. Старий Угринів Калуського
р'ну Івано'Франківської обл.

Пам’ятник Івану Климіву (“Легенда”)
– крайовому провіднику ОУН на
Західно'українських землях (1939'
1941 рр.). Село Сілець Сокальського
р'ну Львівської обл., 1994 р.

Монумент Ярославові Стецьку '
Голові Державного Правління
нововідновленої держави на
Західно'українських землях. Село
Кам'янка, 5 листопада 1995 р.



Братська могила юнаків, розстріляних 1941 р. біля с. Мушкатівка
Борщівського р'ну Тернопільської обл.
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З Ходорівщини через Канаду – в Україну

На прохання меценатів цієї книги Дмитра і Марії Гулей
передруковуємо спогади та публікації Дмитра Гулея „З
Ходорівщини через Канаду – в Україну", які віддзеркалюють
складний життєвий шлях автора, що прослався з Ходорівщини
на Львівщині у Канаду (упорядник Василь Лаба, друге доповнене
видання, Львів 2001 р.)

Обкладинка книжки Дмитра Гулея.
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ЖИТТЄПИС ДМИТРА І МАРІЇ ГУЛЕЙ

Дмитро Гулей народився 30 жовтня 1919 р. у с. Отиневичі Жи�
дачівського повіту Львівського воєводства, яке знаходилось у той час,
як і вся Східна Галичина, у складі польської Речі Посполитої. Вирос�
тав у багатодітній родині на лоні чудової галицької природи, якою
славилась Ходорівщина.

Коли підріс, батьки віддали Дмитра на навчання до української
школи в недалекому Ходорові, але за браком коштів змушені були пе�
редати до польської державної школи, де закінчив сім класів.

Потім рік навчався у торговельній школі, прагнув вступити до Ро�
гатинської гімназії, та матеріальні обставини назавжди поховали
мрії юнака.

Зате, коли в Отиневичах організувалась бібліотека при читальні
"Просвіта”, перечитав усі її книжки та почав цікавитись націо�
налістичною ідеологією.

Напередодні більшовицької окупації Східної Галичини 1939 р.
вступив до юнацтва ОУН. У 1940�1941 рр. керував районною струк�
турою юнацтва. У листопаді 1940 року потрапив під совєтську мобілі�
зацію до червоної армії. Лише збігом щасливих обставин врятувався
й залишився живим від репресій НКВС.

Під час німецько�совєтської війни Дмитро Гулей продовжував пра�
цювати у юнацтві ОУН: копали криївки, збирали й ремонтували
зброю, розповсюджували повстанські листівки й готувались до
збройних виступів проти німецького нацизму.

В 1943 р. під час облави у поїзді на шляху до Львова Дмитра схопи�
ло гестапо. Завдячуючи, що мав у кишені чужі документи, залишив�
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ся живим, але звідти його направили на каторжну роботу у вугільну
шахту м. Гамм у Північній Вестфалії ІІІ Райху.

Після капітуляції Німеччини виїхав у пошуках кращої долі до Ка�
нади, де з подвійною енергією включився до активного громадсько�
політичного життя. Став активним членом Ліги Українців Канади,
Спілки Української Молоді, Пласту, відділу Антибільшовицького Бло�
ку Народів та інших організацій, Після смерті дружини Анни одру�
жився з Марією (з дому Чорній), яка втратила чоловіка Петра. 

Народилася Марія 8 жовтня 1924 р. у с. Закомар'я Золочівського
повіту на Львівщині. У хуртовину Другої світової війни вивезена
гітлерівцями до Німеччини на роботу. Упродовж усього свого життя
працювала в багатьох українських громадських організаціях для до�
бра майбутньої вільної України.

Дружина Марія Гулей продала свій попередній будинок і за ці гроші
з чоловіком Дмитром створили “Культурно�освітню фундацію Марії
та Дмитра Гулей”.

Фундація фінансувала у 1983�1986 рр. видавництво часопису “Ук�
рапрес”, якого вийшло 33 примірники; 1986 р. видала велику гарну
книгу “Українська народна творчість”; 1993 р. перевидала збірник
Номиса “Українські приказки та прислів'я”; 1994 р. Дмитро Гулей на�
писав і видав книгу власних спогадів “З Ходорівщини через Канаду в
Україну”; 1999 р. подружжя оплатило вихід у світ книги Романа Рах�
манного “Літературно�ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919�
1939 роки)”; 2000 р. перевидали працю Василя Лаби “Не пийте,
хлопці, Вкраїна плаче” та фінансували дослідження з історії сіл Оти�
невичі, Городище Королівське, Городище Цетнарське, Закомар'я,
райцентру Пустомити та інших; 2003 р. оплатили книги “Сто гагілок
Львівщини” та драму Петра Мірчука “Марко Проклятий”; 2004 р.
Фундація підтримала коштами видання Петра Мірчука “Нариси
історії ОУН” та кандидата історичних наук Нестора Мизака “За тебе,
свята Україно”, присвячену Бучацькому повіту Тернопільщини у виз�
вольній боротьбі ОУН, УПА, 2006 р. фінансували п’ятий том “За тебе,
свята Україно” присвячений Кам’янець�Подільській області у
визвольній боротьбі ОУН, УПА.

Марія і Дмитро Гулей направили до львівських вищих навчальних
закладів та наукових бібліотек сотні цінних видань, фінансово
підтримують молодих студентів у їх наукових дослідженнях у галузі
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україністики. Дмитро Гулей часто виступав зі статтями на сторінках
канадської україномовної преси з різних проблем минулого, сучасно�
го й майбутнього України.

Подружжя Марія і Дмитро Гулей – це патріоти�українці, про яких
варто зголосити світові словами відомого мецената Євгена Чикален�
ка: “Вони захоплюються українськими справами не тільки до глиби�
ни душі, а й до глибини кишені”. Хай же історія України навічно ви�
гаптує їхні славетні імена золотою ниткою на синьо�жовтому прапорі
української нації.

44 ПРАВИЛА ЖИТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТА

Невмируща воля Української Нації, що казала Твоїм предкам
завойовувати світ, водила їх під мури Царгороду, поза Каспій та
Вислу, здвигнула могутню Українську Державу, мечем і плугом
зазначала границі своєї владарности, в боротьбі проти орд сповняла
історичну місію України, що проявлялася в державницьких чинах і
творчих замірах Великих Гетьманів і Геніїв, що піднялися з руїни до
нового революційного чину й державного будівництва, що посягає
тепер владно по нове життя і творить могутню епоху Українського
Націоналізму й наказує Тобі: Встань і борись! Слухай і вір, здобувай і
перемагай, щоб Україна була знову могутня, як колись, і творила
нове життя по власній уподобі і по своїй волі.

1. Приймай життя як героїчний подвиг і здобувчий чин незламної
волі та творчої ідеї.

2. Найвищим Твоїм законом і Твоїм бажанням є воля й ідея Нації.
3. Будь гідним виконавцем заповітів великих синів Твоєї Нації і

борись та працюй для великого майбутнього.
4. Твоїм найбільшим добром і Твоєю честю є сила і велич Твоєї

Нації.
5. Залізна дисципліна супроти Ідей та Проводу й обов'язок праці є

Твоєю чеснотою.
6. Пам'ятай, що Україна покликана до творення нового життя і

тому працюй для її могутности й розвитку.
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7. Плекай духа волі й творчости, неси всюди ідею Правди України і
закріплюй в життя її історичну місію.

8. Твоєю найбільшою любов'ю є Українська Нація, а Твоїми
братами всі члени української національної спільноти.

9. Будь вірним Ідеї Нації на життя і смерть і не здавайся, хоч би
проти Тебе був увесь світ.

10. Красу і радість життя вбачай у невпинному стремлінні на
вершини духа, ідей і чину.

11. Могутній Бог княгині Ольги і Володимира Великого жадає від
Тебе не сліз, ані милосердя чи пасивного роздумування, але
мужности й активного життя.

12. Знай, що найкраще віддаси Богові почесть через Націю та в
ім'я Нації чинною любов'ю до України, суворою мораллю борця та
творця вільного державного життя.

13. Здобувай знання, що допоможе Тобі опанувати світ і життя,
піднести Україну й перемогти ворогів.

14. Будь свідомий того, що Ти є співвідповідальним за долю цілої
Нації.

15. Пам'ятай, що найбільшим злочином є шкодити своїй Нації.
16. Твоїми ворогами є тільки вороги Твоєї Нації.
17. З ворогами чини так, як цього вимагає добро і велич Твоєї

Нації.
18. Знай, що найкращою ознакою українця є мужній характер і

вояцька честь, а охороною – меч.
19. Постійно пізнавай, удосконалюй себе, і здобудеш світ і життя.
20. Знай, що світ і життя – це боротьба, а в боротьбі перемагає той,

хто має силу.
21. Тоді Ти повна людина, коли перемагаєш себе і світ і постійно

стремиш на вершини.
22. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не заломлюється

невдачами, але має відвагу піднятися з упадку й завзято змагає до цілі.
23. До перемоги треба витривалости й постійного зусилля в діянні

й боротьбі.
24. Кожночасно будь готов на найбільший чин, але при тому не

занедбуй щоденної праці.
25. Будь першим у боротьбі й перемогах життя, щоб здобути для

Нації вінець перемоги.
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26. Живи риском, небезпеками і постійним змагом, а погорджуй
всякою вигодою та спокійним життям філістра.

27. Радо й без нарікань виконуй покладені на Тебе обов'язки, щоб
власною працею і наявними вартостями здобути собі право на
провідництво.

28. Пам'ятай, що провідництво вимагає постійних трудів і великих
зусиль.

29. Будь сильним і незламним навіть в обличчі смерти і всяких
терпінь.

30. Став гордо чоло небезпекам, а на удари життя відповідай
збільшеним зусиллям праці й боротьби.

31. Пам'ятай, що милостиню приймає тільки немічний прошак,
що не може власною працею і власними вартостями здобути право
на життя.

32. Не покладайся на нікого. Будь сам творцем свого життя.
33. Будь скромним і шляхетним, але знай, що означає слабість і

покора.
34. Співчуття з велетнями духа Тебе підносить, а співчуття з

підлими і безхарактерними людьми ослаблює. Подай братню руку
тим, що хочуть, як і Ти, йти на верхів'я.

35. Не завидуй нікому. Приймай те, що здобудеш власною працею
й вартістю.

36. Будь товариським. Зав'язуй побратимство духа, ідеї і зброї в
житті, праці й боротьбі.

37. Зв'язуй тісно своє життя з життям Нації. Віддай Україні свою
працю, майно, кров.

38. Гидуй всякою лицемірною облудою і хитрим фальшем, але
перед ворогом укривай таємні справи і не дайся заманути в
наставлені сіті, для здобуття ж тайни від ворога вживай навіть
підступ.

39. Шануй жінок, що мають стати Тобі товаришками духа, ідей й
чину, але гидуй розгнузданими.

40. Ціни високо материнство, як джерело продовження життя. З
Твоєї родини роби кивот чистоти Твоєї Раси і Нації.

41. Люби й опікуйся дітворою, як молодістю майбутнього Нації.
42. Плекай фізичні сили, щоб тим видатніше працювати для своєї

Нації.
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43. Будь точним. Вважай за витрачену частину життя кожну
хвилину, що пройшла без діла.

44. Що робиш, роби совісно й так, якби воно мало остатися вічно й
мало стати останнім і найкращим свідоцтвом про Тебе.

На кров і славну пам'ять Великих лицарів, в ім'я майбутніх
поколінь все і всюди засвідчуй чином вірність і любов Україні. Неси
гордо й непохитно прапор Українського Націоналізму, високо цінуй й
шануй честь та ім'я Українського Націоналіста.

ВІД УПОРЯДНИКА

Так склалося, що перше видання цієї брошури у вигляді книжечки
кишенькового формату появилося у Дрогобичі 1994 року. Але
видавництво через недогляд або з інших міркувань випустило ряд
думок автора з тексту його спогадів і це не давало йому спокою, бо
вважав, що його думки мають бути донесені до земляків у такому
вигляді, як були викладені. Так виникла ідея перевидання спогадів,
яка реалізована у цій брошурі.

Моє знайомство з п. Гулеєм відбулося вже після того, коли вийшла
книжечка його спогадів, в якій була поміщена і моя коротка
історична розвідка про село Отиневичі. Ми ніколи не бачилися
особисто, але з надісланих мені листів постать Дмитра Гулея постає
немов тверда скеля, яка прорізає морські хвилі життєвої суєти й
марноти і мов маяк служить дороговказом заблуканим морякам. По
його життєвій позиції можуть звіряти своє життя ті, що стали на
службу українській ідеї. Його вірність ідеалам боротьби за УССД є не
декларативною, а підкріпленою низкою добрих справ, в які вкладав
не тільки добрі слова, а велику працю своїх рук. Підтримуючи
матеріально українські видання, він тим самим поширював і
помножував українські ідеї, прокладаючи їм шлях до українських
душ.

Мабуть, його у повній мірі стосуються Шевченкові слова:
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
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І в його рядках чується гірка правда, яка не втратила своєї
актуальності від того, що написані вони близько двох десятків
років тому. Таврує пан Дмитро розбрат політичний і релігійний,
який панував серед української діаспори, а тепер постав і в
Україні. В наших людей справді “є на все – і на тютюн, і на
пиятику, на прийняття, на весілля..., але на добру українську
пресу, журнал, книжку і всяку українську справу і діяльність – то
треба до них скиглити, просити і апелювати". Однакова
українська ментальність і в Канаді, і в Україні. Тому залюбки
купляємо російськомовну барвисту пресу, а при нагоді
патріотично скиглимо про нову хвилю русифікації України, і
таємнича “чорна рука” діє у нас непогано, сіючи недовір'я у власні
сили та послаблюючи нашу державу. Так, як у Канаді сіяла
непорозуміння між українцями. Тобто написане Д. Гулеєм зберігає
свою актуальність для українців.

Здавалося б, що людині його віку з серйозними проблемами зі
здоров'ям уже варто було б спокійно займатися консультаціями з
лікарями, але той дух “відвічної стихії”, з яким запізнався у молоді
роки, постійно тримає його на посту вартового інтересів Української
Держави. Це той дух, “що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й
волю”, як писав наш пророк І. Франко. Таким виховали його батьки
та навчання в доброго українського педагога Д. Гулея в Городищі
Королівському. Таким виховала його ОУН.

В процесі нашого спілкування він проявляє неослабний
інтерес до України та її розвитку. Наприклад, у листі від 7 липня
2000 року п. Дмитро пише: “Я маю перед собою “Договір про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією”, який підписали в Києві 31 травня 1997 року
президенти Кучма та Єльцин. Там є 41 стаття, де між іншим
написано, що Високі Договірні Сторони сприятимуть створенню
рівних можливостей для вивчення української мови в Росії та
російської мови в Україні та її функціонування у галузі культури,
літератури, мистецтва, масової інформації, туризму і спорту,
телебачення і радіо в Україні – російською мовою, в Росії –
українською мовою. І ми бачимо, що росіяни в Україні мають це усе, а
українці в Росії – дуже мало або нічого. Тому президент Кучма, який
підписав цей договір, весь український уряд і всі українські патріоти
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мусять робити домагання і тиск до російської сторони, щоб українці в
Росії мали це все, що мають росіяни в Україні. І тут якраз напрошуються
і підходять слова великого Шевченка, які недавно в Києві повторив
американський президент Клінтон: “Борітеся – поборете, вам Бог
помагає, за вас сила, за вас воля і правда святая”. Гірка правда!.. 

А в листі від 9 січня 2001 року він розвинув далі свої думки, що
виникли під впливом статті Олексія Коновала “Чи не час
демонструвати”, поміщеної в часописі “Свобода” (ч. 43/2000). У ній
автор слушно критикує наші українські порядки, пасивність влади,
панування російської мови. Пан Дмитро на те радить: “Тепер
українською мовою у школах України навчається лише 21 відсоток
школярів, а ми мусимо зробити так, щоб було навпаки, щоб
українською мовою навчалися 79 відсотків і багато більше. Наші
президенти Кучма і Кравчук мусять виправити свої помилки, якщо
хочуть залишитися в історії чесними українськими президентами і
патріотами. Вони повинні разом з усіма чесними українськими
патріотами зробити все можливе, щоб з усіх українських урядів
повиганяти зайдів, яничарів, злодіїв, брехунів і всяких спекулянтів.
Там повинні працювати українські патріоти, яким добро рідного
народу та держави лежить глибоко в серці і душі. Рівнож зробити все
можливе, щоб ці всі величезні мільярди, вкрадені в українського
народу і держави та поміщені в закордонні банки, були повернуті в
Україну. За ці гроші треба побудувати багато різних фабрик, щоб всі
мали роботу в Україні, а не їздили на непевну і небезпечну роботу в
Італію, Чехію, Грецію, Росію, Польщу, Ізраїль чи інші країни. Треба
так зробити, щоб з інших країн приїжджали на роботу в Україну. Тоді
економічний та життєвий рівень в Україні покращиться, люди будуть
задоволені життям у своїй вільній державі на рідній землі!
Відновлення свідомої України можна досягнути шляхом переви�
ховання українців. Їм треба прищеплювати любов до рідної мови,
культури, історії, літератури, розвивати україномовність, видавати
українські книжки і газети, спілкуватися між собою виключно
українською мовою, в українських радіо� і телепередачах ви�
світлювати теми українського патріотизму. Треба заборонити
комуністичну партію, яка діє проти української держави, а
винуватих притягнути до відповідальності. Настав час пере�
йменування міст Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кіровоград та



210

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

інших, як рівнож вулиць, містечок та сіл з подібними чужинецькими
назвами. Мусимо жити і працювати під кличами: 1) В українській
державі – українська мова, в Росії – російська; 2) 3 Росією хочемо
жити мирно, по�сусідськи, але не хочемо знову стати рабами Росії на
своїй рідній землі”.

З болем серця він помічає, що з розвитком незалежної України на
поштових штемплях листів, які надходять йому з України, замість
українських написів з'являються написи латинкою. Що це? Невже
сліпі поступки Заходові недолугих українських чиновників? Просить
вияснити цю справу і повідомити йому. Отже, досі болить його душа
за Україну та її долю. Він відчуває себе її незмінним вартовим. Яка
глибока синівська вірність!..

Якби кожна українська родина виховувала дітей такими, як
п. Дмитро Гулей, справа розбудови і зміцнення нашої держави була
би в надійних руках. І тоді не треба було б скиглити, що у нас того
нема, й іншого нема. Кожному треба будувати Україну в своєму серці
і плекати патріотичний дух у своїй родині. Хай думки Дмитра Гулея
цьому допомагають.

Василь Лаба

СЛОВО ПРО “СПОМИНИ...”
п. ДМИТРА ГУЛЕЯ

„Спомини” Дмитра Гулея про життя і громадсько�політичну
діяльність українців Прикарпаття, зокрема у селі Отиневичі та
сусідніх селах, що на Ходорівщині у Львівській області Західної
України, мають важливе пізнавальне і виховне значення. Автор
докладно висвітлює умови і діяльність національно свідомих
українців у важкі часи польської і совєтської окупації, вказує
конкретні імена й прізвища організаторів і учасників просвітньої
діяльності, творення ними гуртків і товариств для збереження й
розвитку національної свідомості людей цього краю.

У спогадах простежується участь і самого автора у громадсько�
політичному житті Ходорівщини, хоча докладно він на цьому не
наголошує. Його діяльність у просвітницькій та громадсько�
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політичній площині на Прикарпатті цілком підтверджує святі слова
нашого Великого Генія і Пророка Тараса Шевченка:

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине... 
От де, люде, наша слава, 
Слава України... 
Власне такі люди, українські патріоти, як п. Дмитро Гулей, його

сучасники і попередники, зуміли зберегти й розвинути національну
культуру і мистецтво, українську національну ідею та передати своїм
нащадкам.

Дорогий читачу! Із “Споминів” Дмитра Гулея ти дізнаєшся про
своїх предків, їх невтомну і здебільшого небезпечну для них самих
працю задля збереження й відродження української нації,
становлення і розбудови української соборної незалежної держави.
Співстав їх звитягу у визвольних змаганнях з поневолювачами і
теперішнє своє буття та розуміння істини нашого нинішнього етапу
політичного, економічного та соціального розвитку. В усі часи нас
вороги переробляли на свій лад, намагаючись зробити українську
землю і її народ своїм придатком. Нас паплюжили, цькували один на
одного, робили нас нашими ж ворогами. Ми не змирилися з
чужинецькою ідеологією, традиціями та культурою, і ми як нація
зберегли себе, бо в нас з прадавніх часів було і є все своє, не гірше, а в
багатьох аспектах досконаліше, ніж чуже.

Зміст і ідея “Споминів” Дмитра Гулея й полягає в тому, щоб донести
до широкого загалу читачів сутність та умови боротьби за
визволення українського народу на конкретній ділянці нашої землі.
Сам Дмитро Гулей є знаним українським патріотом. Усі свої духовні
та фізичні зусилля він спрямовує на збереження і розвиток
української мови та культури. Його видання “Українська народна
творчість”, “Українські народні прислів'я, приказки та інше”
отримали високу оцінку серед українських читачів. Це було
відзначено і на українському радіо в радіопрограмі “Слово”. Дмитро
Гулей за свої власні кошти надіслав і далі надсилає для українських
бібліотек в Україну багато політичної, публіцистичної, релігійної та
художньої літератури, в тому числі й для наукової бібліотеки
Львівської державної академії ветеринарної медицини, про що також
неодноразово з подякою відзначалося у пресі.
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Він створив особистий 100�тисячний фонд для україномовних
студентів університетів України, відсотки з якого можуть
використовуватися для національних українських видань. Дмитро
Гулей бере посильну участь у багатьох українських патріотичних та
громадських організаціях в діаспорі, є постійним дописувачем газети
“Гомін України”, що виходить у Торонто. Він також у міру своїх
можливостей надає їй грошову допомогу.

Слід відзначити, що вся його теперішня діяльність тісно пов'язана
з його дружиною п. Марією, яка в Торонто організувала гурток
української вишивки та благочинну організацію для потребуючих. 

Слава справжнім українським патріотам�героям не лише на полі
бою, але також у звитяжній щоденній праці.

Степан Марич

НЕЗГАСНА ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ

Утвердження об'єктивної історичної пам'яті народу, відтворення
сторінок славної героїчної і виснажливої боротьби українців за свою
державність, чільне місце в якій посідають мужні звитяги ОУН�УПА,
– важлива складова частина сучасних процесів державотворення. На
прикладах безстрашної борні тривалого періоду новітньої
української національної революції сформувалися нинішні
покоління, до них має бути прикута увага наступних ґенерацій
нашого народу. “Знайте, що такої героїчної доби взагалі не знає
історія людства, – говорив генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич).
– На героїзмі УПА і визвольно�революційного підпілля будуть
виховуватися нові українські покоління”.

У звитяжних битвах освяченого кров'ю згаданого періоду важлива
роль належить галицькому П'ємонту, в тому числі Ходорівщині. Її
масову участь прославили: Зенон Пеленський –  уродженець
Ходорова, один із засновників ОУН, головний редактор тижневика
“Свобода” та щоденника “Новий час”, учасник Великого збору
Української Головної Визвольної Ради, активний громадсько�
політичний діяч на еміграції; Петро Олійник (с. Молодинче) –
відомий організатор Крайового проводу ОУН, відважний командир
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УПА; Богдан Прокопів (с. Дуліби) – особливо діяльний член ОУН,
референт Служби Безпеки Крайового проводу цієї організації;
Микола Левицький (с. Молодинче) – активний діяч ОУН, політв'язень
польських тюрем, референт служби пропаганди в структурах ОУН�
УПА; Дмитро Слюзар (с. Бортники) – енергійний член ОУН, у 1943�44
роках обласний провідник, з липня 1944 до грудня 1945 року –
Крайовий провідник ОУН.

Багато вмінь, хисту, сміливості і саможертовності вклали у
визвольну боротьбу на теренах краю Дмитро Гулей (с. Оти�
невичі), Йосип Сирота, Петро Марків (с. Букавина), Зеновій
Мельничин (с. Молотів), сотні інших відомих і безіменних героїв
безстрашного бойового підпілля. Сьогодні Дмитро Гулей, шановний
ветеран легендарних змагань за незалежну Україну, проживає в
Канаді. Проте душею і серцем Він завжди лине на рідну Батьківщину,
постійно відтворює в пам'яті милі серцю дитячі та юнацькі роки,
душевну тягу до ОУН, яка найбільше виражала інтереси соборної
України, вела широкопланову культурно�просвітницьку роботу серед
населення, давала нестримний поклик до повстанської боротьби.

В наш час пана Гулея полонять не лише спогади про ці буремні
роки, вболівання і туга, а, насамперед, щирі поради нашій
суверенній державі та її народу. Вони єднають Його з нами міцними
зв'язками. Він багато пише, видає літературу, спонсорує випуски
потрібних видань, постійно надсилає книги нашим читачам. Його
дарунки прикрашають книгозбірні багатьох Його друзів та
знайомих, а також бібліотек рідного села, Ходорова, Дрогобича,
Львова та інших місцевостей.

Міцні і тривалі контакти єднають пана Дмитра та його дружину
пані Марію з Львівською державною академією ветеринарної
медицини ім. Степана Гжицького. Шановне подружжя не лише
відвідувало академію, але й неодноразово надсилало їй значну
кількість надзвичайно цінної літератури, яку з великим інтересом
читають студенти, професорсько�викладацький корпус, співро�
бітники та гості навчального закладу.

Вихід у світ нової книжки добродія Дмитра Гулея – переконливий
доказ вагомих потенціальних можливостей автора, бажання
залишити помітний слід у літературі, збагатити змістовні взаємини
між Україною та Канадою, світовою українською діаспорою. Вона ще
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більше єднатиме українців, допомагаючи їм долати труднощі на
шляху розбудови і зміцнення суверенної України, зростання її
авторитету на міжнародній арені.

Ми гордимося паном Дмитром – нашим славним земляком. Щиро
йому вдячні за гідний захист не лише рідного і близького
Придністров'я, але всієї великої України. Від усього серця зичимо
йому творчої наснаги, подальших пошуків, нових змістовних
патріотичних епізодів життя, міцного здоров'я і многая�многая літа.
Нехай Його велика любов до України ніколи не згасає.

Михайло Брик, професор, 
заслужений працівник народної освіти України

ЩИРИЙ УКРАЇНЕЦЬ, СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ

Попри рідних і близьких, доля кожному із нас створює в житті
безліч ситуацій для знайомства з до того не знаними людьми, одні з
яких стають друзями, товаришами чи добре знайомими, з іншими
стосунки є не більш як миттєвими або короткочасними.

Судилося долею і мені запізнатися, правда, заочно з людиною, про
яку я раніше ніколи нічого не чув і не знав і яку насмілюся називати
моїм добрим знайомим і однодумцем. Сталося це зовсім випадково (а
може, й закономірно) влітку 1997 року, коли старший викладач нашої
академії п. Степан Марич подарував мені книжку “Українські
приказки, прислів'я і таке інше”. Даруючи цю фундаментальну збірку
українського фольклору, пан Марич сказав, що її з власними
доповненнями і власним коштом перевидав п. Дмитро Гулей, наш
земляк, який зараз живе в далекій Канаді. Більше того, продовжував
він, чималу добірку цих книжок п. Гулей надіслав в Україну для
бібліотек середніх шкіл і вищих навчальних закладів, у тому числі й
для наукової бібліотеки нашої академії.

„Он як, – кажу. – Так про цю людину мусить знати вся академія.
Його особистість, його життя, дії і вчинки є надто повчальними для
нашого студентства, мають величезне значення для виховання нової
генерації українських фахівців”. Невдовзі в академічному часописі
“Світ академії” під числом 11 (27) у липні 1997 року була видрукувана



215

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

моя стаття про п. Гулея з його та його дружини Марії спільною
фотографією, що мала назву “Щирий українець”.

Багато хто може подивуватися назві статті, зокрема епітету
“щирий” до слова українець. У тому, що п. Гулей є українцем, ні я, ні
хтось інший, думалося мені, не може сумніватися. Таких українців є
мільйони. А ось чи щирі українці вони? Тут для сумнівів, на жаль, є
більше ніж достатньо підстав. Вживши це словосполучення, я хотів
підкреслити, що воно є всеохоплюючим мірилом найвищого вияву
національної свідомості та громадянської позиції українця, які мають
першість у його особистому житті.

Словосполучення "щирий українець” у моєму розумінні
асоціюється із таким словосполученням, як “справжній патріот”. Бо
різні є патріоти України. Знову ж таки мушу сказати, на жаль, бо аж
занадто багато різних їх є серед нас. Та задля справедливості мусимо
визнати, що серед їх строкатого розмаїття все�таки чисельно
переважають ті, хто не хизується своїм ура�патріотизмом, не б'є себе
в груди, покриті вишиванкою, галасуючи на всіх перехрестях, що він
найвіддаленіший син свого народу, а ті, хто спокійно і розважливо,
без самовихваляння і крику, щохвилинно, щоденно і щорічно
впродовж довгих років свого життя, незалежно від того, де він
перебуває: чи то на рідній землі, чи далеко за морями�океанами, куди
його закинула за щиру любов до рідного народу зла недоля,
наполегливою працею, потугою свого інтелекту, матеріальною
підмогою все робить для того, аби українська нація усвідомила
священність, соборність і незнищенність власної душі, перейнялася
гордістю за свою тисячолітню величну культуру та героїчну історію,
спромоглася через усілякі тимчасові нестатки і біди напружити свої
сили для розбудови, становлення й процвітання віками виборюваної
держави, що має таку милозвучну назву Україна.

З цієї великої когорти щирих українців, справжніх патріотів своєї
землі, маємо всі підстави виокремити п. Дмитра Гулея, який не з
власної волі змушений був замешкати в Канаді. Будучи фізично
відірваним від України, він душею завжди був з нею і, не покладаючи
рук, усе робив для того, аби український народ, перебуваючи в складі
колишнього Радянського Союзу, не зневірився у змаганнях за свою
незалежність та державність. Він всіма силами разом зі своїми
однодумцями підтримував його духовно і морально. На щастя, його
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старання не пропали марно. І ось тепер, коли Україна як самостійна,
суверенна і незалежна держава остаточно утвердилася в колі держав
світу, п. Гулей, радіючи разом з нами цій історичній справедливості,
міг би вважати свою місію закінченою. Але ні!

Маючи великий життєвий досвід і добре знаючи героїчну, але гірку
історію українського державотворення, розуміючи усі неминучі
складнощі спинання на ноги молодої держави, Дмитро Гулей знову в
лавах будівничих України. Де можна грошовими внесками, а більше
друкованим словом – книжками і журналами з нашої історії та
культури, які він безкоштовно пересилає в Україну для поповнення
бібліотек військових частин, середніх шкіл і вищих закладів освіти,
аби ми могли, читаючи їх, глибше пізнати самих себе, свою
минувшину і впевненіше дивитися в нашу прийдешність.

Жодна з цих книг, що видані за кордоном, не відома нам, бо в часи
попереднього режиму їх пересилання в Україну було неможливим.

За неповні останні три роки наша академія отримала від п. Гулея
понад 160 вельми цінних книг, що вийшли друком у Канаді, США та
країнах Західної Європи, в яких висвітлюються героїчні події
національно�визвольних змагань українського народу за свою
свободу і незалежність, патріотична діяльність українських
організацій у діаспорі, видатні постаті нашої історії, літератури і
мистецтва, які ми, завдяки цим книгам, заново відкриваємо для себе.

Перш ніж потрапити на полиці академічної книгозбірні, ці книжки
виставляються для огляду широким загалом викладачів і
студентства, серед яких вони знаходять своїх вдячних читачів. Окрім
цього, газета “Світ академії” друкує їх перелік з анотаціями, що
сприяє ще більшому зацікавленню цими книжками.

Загальну вдячність професорів, викладачів і студентів за
подвижницьку працю й доброчинні дії п. Гулею висловив ректор
академії, академік Роман Кравців у надісланому йому листі, в
якому також йшлося про впевненість у подальшому підтриманні
взаємних стосунків, побажано нашому добродієві та його
шановній дружині п. Марії гарного здоров'я, великого щастя та
усіляких гараздів на многії літа.

Перебуваючи далеко від України, п. Гулей на диво чудово
ознайомлений з її сьогоднішньою економічною та політичною
ситуацією, з життєвими проблемами нашого народу. Про це суджу з
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його листів, які час від часу надходять на мою адресу. Здавалося б, що
в цих приватних листах повинно, як це зазвичай буває, йтися про
приватні справи адресатів. Але ж ні! Кожен лист п.Гулея, що
написаний у гарному літературному стилі і не менш гарним,
взірцевим почерком, – це суспільно�політичний трактат з глибоким і
правдивим аналізом внутрішньої ситуації в Україні. У кожному з них
– уболівання за кричущі негаразди у нашому державному
будівництві, переживання за стан української мови, української
книжки і української преси, убивча критика окремих народних
депутатів, що своєю поведінкою та діями завдали великої
матеріальної і моральної шкоди народові й державі, не прохання, а
буквально волання до української інтелігенції, яка, на думку п. Гулея,
як елітарна, найбільш свідома і патріотична частина суспільства,
"мусить докласти усіх зусиль, щоби Українську державу зберегти і
закріпити НАЗАВЖДИ”.

Перечитуючи ці листи, не раз і не два, задумувався над тим, звідки
у цієї людини стільки любові до України, її землі і народу, яку вона
пронесла через усе, дароване їй Богом, довге життя (п. Гулей
відсвяткував уже своє 80�річчя), більша частина якого, починаючи з
1943 року, протікала спочатку в Німеччині (був схоплений і
вивезений гестапо), а потім на канадських теренах. Не асимілювався,
не загубився серед канадського народу і не втратив своєї
національної ідентичності, а навпаки, ставши громадянином
Канади, зберіг свою національну душу, національну гордість і ще
більше зріднився зі своєю матір'ю�Україною через щоденну невтомну
працю задля її щасливого майбуття.

Відповідь на своє запитання відшукав у книжці п. Гулея під назвою
“Мої спомини про Ходорівщину”. Ходорівщина, а на ній село
Отиневичі, – це його батьківська земля, де народився і провів молоді
літа. А були це літа для нього, звичайного селянського хлопця, вельми
непростими. Вони, а радше ті обставини і час, як мені здається, в
яких проходили ці літа, і сформували на все подальше життя його
український характер, розвинули патріотичні почуття, зміцнили
національну свідомість, загартували волелюбство, загострили
ненависть до чужоземних зайд і поневолювачів рідного народу.

Маючи з діда�прадіда вроджену горду і непримиренну до наруги
над собою душу, малим хлопцем він відчув уже в перші шкільні роки
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за часів панування на наших землях Польщі національну зневагу до
себе і собі подібних, а також пройшов через різні поневіряння, щоб
здобувати знання рідною мовою в українській школі.

Не могла не вплинути на нього атмосфера загального
національного піднесення 1920�30�х років, виявом якого була
невтомна праця “Просвіти” у західноукраїнських селах і містах, а
також “Сільського господаря”, кооперативного руху, різноманітних
гуртків – драматичних, світських і церковних хорів, а особливо
діяльність політичних організацій – Організації Українських
Націоналістів та Українського Юнацтва.

На хвилі цього піднесення Дмитро Гулей разом зі своїми
ровесниками стає його активним і дієвим учасником. Вступає в ряди
Українського Юнацтва, згодом стає районовим провідником цієї
організації, веде національно�просвітницьку роботу серед сільської
молоді. У час Другої світової війни, коли його рідна земля була
окупована вже іншим – німецько�фашистським зайдою,
переслідуваний гестапо за свою патріотичну діяльність, змушений
був піти в підпілля, де провів більше року. А далі – облава німців на
українську молодь, серед якої опинився і він, вивезення до
Німеччини, понад два роки – робота в копальні під землею, а після
закінчення війни�дорога в Канаду, бо повернення в Радянську
Україну для колишнього члена Українського Юнацтва мало один
фінал – етапом у Сибір.

Ось який, як бачимо, життєвий “університет” закінчив юнак
Дмитро Гулей, отримавши “диплом” щирого українця і справжнього
патріота рідної землі. І живе він з цим дипломом впродовж усіх своїх
років з честю і гордістю, виправдовуючи його призначення.

Із багатьох чеснот і гарних рис, притаманних єству п. Гулея, не
можу не виокремити і таких, як його людяність, щира любов і
пошанування людей, з якими зводила його доля на довгому
життєвому шляху. У цьому може переконатися кожен читач його
“Споминів про Ходорівщину”. Скільки в них прізвищ та імен різних
людей, що й не перелічити! Це й поіменовані шкільні товариші,
вчителі, священики, урядовці, громадсько�політичні діячі,
побратими по підпіллю... Про усіх їх, що спричинилися до корисної
праці на благо рідного народу, п. Гулей говорить з особливою
теплотою і вдячними словами. Навівши їх прізвища на сторінках
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своїх споминів, п. Гулей увічнив цих людей для прийдешніх поколінь,
для нашої історії, яка твориться у більшості саме такими простими
людьми з конкретних сіл, містечок і великих міст. Інакше б вони
стерлися згодом з людської пам'яті, пішли б у небуття.

Хочу відзначити також, а це теж прикметна риса характеру і
переконань п. Гулея, що кожен його лист, надісланий мені, завжди
починається вітанням “Слава Україні” і закінчується відповіддю
“Героям слава”. Тому завершуючи ці нотатки про п. Дмитра Гулея –
високоосвічену, талановиту, добру і порядну людину, інтелектуала і
гуманіста, щирого українця і справжнього патріота, мені б хотілося
скористатися цим же вітанням: “Слава Україні”, що має таких
славних синів. – "Героям слава”, які самовіддано і невтомно їй
служать, стоять на її захисті, трудяться заради її блага –
теперішнього і майбутнього.

Йосип Берко, проректор Львівської академії 
ветеринарної медицини імені С. Г. Гжицького, 

доктор біологічних наук, професор

ДОЛЯ ЛЮДИНИ НА ТЛІ ЕПОХИ

У долі Дмитра Гулея відбито всі ті випробування і колізії, які
довелося пережити поколінню, що народилося на зламі епох: розвалу
Австро�Угорської та Російської імперій, визвольних змагань
українців за свою державу, їхньої поразки та нового поневолення
Великої України російським більшовицьким окупантом.

Люди цього покоління зростали в період боротьби за визволення
від польської окупації, в часи підпільної боротьби Організації
Українських Націоналістів.

По їхніх долях кованими чобітьми пройшлася Друга світова війна.
Коли німецькі окупанти почали відтискати російських загарбників
на схід, одні з них пішли у підпілля або взяли зброю в руки, інших
вивезли на роботу до Німеччини або загнали в концентраційні
табори, ще іншим судилося воювати в Червоній армії.

Було все і по�всякому. Їхні долі терлися і гартувалися у жорнах збройної
боротьби, кувалися між молотом і ковадлом жорстокої долі XX віку.
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Потім для багатьох була вимушена еміграція. Півстоліття
життя за межами рідної землі з правом повернення до неї лише у
думках, мріях, піснях та снах: у Краї панував чужинець,
насаджуючи чужу мову, чуже безкультур'я та тупу російсько�
більшовицьку ідеологію. Їх, вирваних і відірваних від рідної землі,
називали “прєдатєлямі родіни”, поливали брудом брехні й облуди,
а тих, кого найбільше боялися й ненавиділи, – нищили по чужих
державах руками найманих убивць, призначаючи на цю роль
з'яничарених українців.

Вони ж, закинуті долею за гори й океани, не розчинилися в
чужому морі, зберегли свою мову, культуру, розбудували українське
суспільне життя, незважаючи на небезпеку страшної хвороби –
асиміляції.

Їх гризла і мучила задавнена туга – ностальгія за Батьківщиною.
Дмитро Гулей, як багато хлопців і дівчат з його покоління, зміг

приїхати на рідну землю, до рідної оселі лише через 48 років.
Багатьох рідних, друзів і знайомих уже не залишилося в живих, а

тим, з ким зустрічався тепер, через піввіку, час поорав борозни на
обличчі і помалював волосся у білий колір.

Його другою домівкою стала канадська земля, але своє серце він
залишив назавжди тут, у мальовничих Отиневичах, на берегах
розкішного Лугу.

Проте ще залишилися спогади. Спогади про минуле, пережите,
передумане. Хтось читатиме ці спогади, як давню і забуту легенду.
Але його розповідь – про тих, хто був, жив і боровся, хто нині ще живе
в Україні і за тисячі кілометрів від неї, і тих, хто вже відійшов у
вічність.

Хоча розповідь пана Дмитра – це сага рідного села Отиневичі та
історія Ходорівщини періоду польської, російської, німецької
окупацій і Другої світової війни, впевнений, – її із задоволенням
прочитає кожен, кому вона потрапить до рук. Вона яскраво
забарвлена суб'єктивізмом, і в цьому її привабливість.

Можна писати історію села, чи якоїсь місцевості, оперуючи
фактами, взятими з архівних чи хронікальних джерел, а можна ось
так, як в оповіді Д. Гулея, де історія народу відбита в спогадах про
живих людей, які жили і боролися, вірили в краще прийдешнє
України.
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Переконаний, що такі і подібні матеріали зі спогадами неодмінно
повинні з'являтися друком, бо вони – частинка нашого минулого, –
отже, повинні мати місце в підмурівку нашого майбутнього.

Крім спогадів про Ходорівщину, читач знайде надруковані в
українській пресі Канади есе, статті і репліки Дмитра Гулея. Вони
доповнюють образ цієї непересічної, невтомної, розумної людини,
яка через тисячі кілометрів і десятки років завжди була з Україною –
рідною йому і близькою.

Ігор Набитович

МОЇ СПОМИНИ ПРО ХОДОРІВЩИНУ

Я народився в селі Отиневичі, яке знаходиться 4�5 км на північ від
міста Ходорів Львівської області. Між Отиневичами і Ходоровом
плила дуже гарна річка Луг, яка сполучала став в Отиневичах з
Ходорівським ставом, а за селом Бортники впадала до Дністра. Ми,
дітваки і хлопці, а також і дівчата з насолодою купалися в нашій
річці, ловили рибу і раки, на великих пасовиськах над річкою пасли
худобу, а на великих сінокосах господарі косили сіно. Біда була в тому,
що власником того всього був пан�дідич�поміщик, а люди мусили за
все панові платити чи відробляти на поміщицьких ланах. Коли літом
було сухо, то ми понад річкою ходили до школи до Ходорова, бо туди
була коротша віддаль як гостинцем�дорогою. Бо в Отиневичах була
лише 4�класна школа, а в Ходорові була 7�класна, а також
торгівельна і реміснича. Була народна польська школа і українська
“Рідна школа”. Одні студенти ходили до польської школи, інші до
“Рідної школи”. Родичі записали мене до “Рідної школи” і я вже був
здав іспит до 5�го класу, але у “Рідній школі” за навчання треба було
платити, бо польська держава не оплачувала українських вчителів, а
мої родичі не були заможні (родина складалася з 8 осіб), отже мене
пізніше перевели до польської школи. Переписати до цієї школи не
було так легко і треба було мати протекцію. Якраз тоді десь у 1931
році до школи в Отиневичах прийшов новий директор Йосиф
Єрмель, який перед тим вчителював у Ходорові в польській школі.
Він ще вчив мене в Отиневичах протягом одного року, отже за його
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протекцією мене прийняли до польської школи. Я закінчив в
Ходорові 7 класів, відтак не цілий рік торговельної школи, а далі
пішов вчитися в гімназію до приватного вчителя. Цим вчителем був
Дмитро Гулей син Кипріяна з Городища Королівського (тепер
Городище І). Так я і не закінчив другого класу гімназії, бо матеріальні
обставини не дозволяли оплачувати навчання. Після закінчення
цього класу гімназії ми мали іти здавати іспити до української
гімназії в Рогатині, але через матеріальні нестатки ми до
Рогатинської гімназії не ходили. У 1934�35 роках Дмитро Гулей вчив
нас чотирьох студентів: з Отиневич були Василь Костик, Іван
Яворський і я, а з Городища Королівського� Володимир Камінський.
Оскільки польська шовіністична влада не давала змоги багатьом
українцям закінчити університетські чи інші студії, а навіть тим, які
закінчили навчання не давали роботи, тому наш учитель Дмитро
Гулей виїхав у Аргентину, де передчасно помер.

У школі в Отиневичах до приходу Йосифа Єрмеля директором був
Микола Мушинський, а учителькою Марія Врублівна. У час мого
навчання з 1930 до 1934 року з Отиневич до Ходорівських шкіл
ходили такі учні: Костик Василь, Верес Йосиф, Мода Петро,
Стегніцький Василь, Стегніцький Тома, Яворський Василь,
Яворський Іван, Дмитро Гулей, Микола Гулей, Коптюх Стефан,
Кравець Михайло, Сярок Людвик, Коцовський Ілько, Ревуцький
Богдан, Ревуцький Микола, з дівчат Куца Марія, Стегніцька Марія,
дві дочки Данила Моди, імен яких не пригадую, та багато молодших
від мене учнів, прізвища яких уже не пам’ятаю.

Громадсько�політичними і культурними діячами в Отиневичах у
1920�30�их роках були: Данило Мода, Іван Сярок�Чорний, Семен
Кравець, Іван Кузів, Василь Безп’ятий, Яворський Кипріян, Федір
Чепіль, Семен Чепіль, Василь Костик, Гриць Тимків і інші. Війтами і
солтисами були: Роман Головчак, Роман Гулей, Михайло Гамкало,
Федір Чепіль, Василь Безп’ятий. Священиками були: Омелян
Крвавич, Жигимонт Слиж. Дяками були: Володимир Коцовський,
Гриць Тимків, помічниками дяків: Тома Стадник, Дмитро Верес і
Тимко Мудрий.

В Отиневичах була читальня “Просвіти” з досить великою і гарною
українською бібліотекою, гарна кооперативна крамниця, молочарня,
гурток “Сільський господар”, Український жіночий гурток (довголіт�
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ньою головою якого була Катерина Пук�Коцовська), гарно працювали
аматорський драматичний гурток, церковний і світський хори. Гарну
бібліотеку мали священик Омелян Крвавич і його дружина Стефанія.
Вони радо нам позичали книжки до читання. Тоді я з великою
насолодою перечитав славнозвісну трилогію Богдана Лепкого
“Мазепа”. Тоді ми дуже любили повісті таких майстрів українських
повістей і оповідань як Андрій Чайковський, Адріан Кащенко, Іван
Франко, Вячеслав Будзиновський, Іван Нечуй�Левицький, Панас
Мирний, Богдан Лепкий, Ольга Кобилянська, Юра Шкрумеляк,
Василь Стефаник і багатьох інших. Польська шовіністична цензура
кривим оком дивилася на “Просвіту”, читальні і бібліотеки, деякі
книжки забороняла і конфіскувала. З цих заборонених ще й тепер
пригадую “Під Корсунем”, “Тарас Бульба”, “Син України”. їх забрали
бібліотекарі додому і випозичали вже нелегально. В Отиневичах десь
у 1927�40 роках був духовий оркестр, який складався з 18
інструментів. Він виступав на фестинах та інших імпрезах в
Ходорівщині та інших районах. Ще пригадую прізвища членів
оркестру: Чепіль Федір, Кузів Іван, Гулей Степан (син Романа), Гулей
Кипріян, Гулей Микола (мій брат), Балук Микола, Балук Федір,
Бардак Володимир, Пухаль Стах, Пухаль Йосип, Стегніцький
Михайло, Стегніцький Іван (Пилипів), Галевич Антін, Шоробура
Роман, Гулей Іван (Лоґаїв), Гаврон Федір, а ще кількох членів вже не
можу пригадати. Керівниками оркестру були Чепіль Федір та Кузів
Іван.

Національна свідомість дуже зросла вже на початку 1930�х років,
коли від рук польських окупантів загинули полум’яні українські
патріоти Василь Білас і Дмитро Данилишин, а близько від Ходорова
під Бібркою поляки замордували сотника Юліана Головінського.
Організація Українських Націоналістів і Українське Юнацтво почали
сильно розвивати українську національну свідомість серед молоді і
серед населення взагалі. Була це тяжка праця, бо польські окупанти
дуже переслідували членів ОУН і Юнацтва, робили часті напади,
обшуки і запроторення до тюрм. Тому однією з найголовніших основ
ОУН була сувора конспірація. У члени ОУН і Юнацтва підбирали
лише таких людей, які могли працювати і жити за вказівками
Декалогу та інших приписів українського націоналіста�патріота.
Деякі молодики, головно студенти, не могли втримати язика, щоби не
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похвалитися, що вони належать до Організації, а тоді відбувались
всипи, арешти і тюрми.

Коли почалась німецько�більшовицька війна у червні 1941 року, то
такі студентики, які через згадані причини не були в лавах згаданих
Організацій, скоро вступили в ряди мельниківців. У наші сторони в
Рогатинщину прибули з Німеччини декілька мельниківців (серед них
горезвісний Коник�Онуфрик) і вони на скору руку почали творити
мельниківську організацію, якої до цього часу в Україні не було, а
особливо я можу сказати це про Ходорівщину. Щоб якнайшвидше
назбирати до своєї організації найбільше членів, вони не дивились на
якісні, духовні, моральні і характерні прикмети людей. У
Ходорівщині, наскільки я пригадую, їм не вдалося піднайти багато
людей. З Чорного Острова двох братів Богданів, з Городища
Королівського� Заборського і може ще декількох. Але вони не мали
майже ніякого впливу на громадське чи інше життя Ходорівщини,
хіба може дещо пізніше при помочі німців, які почали шалено
арештувати і переслідувати українських патріотів�самостійників, а
властиво бандерівців.

Коли у вересні 1939 року Західну Україну окупували більшовики,
то відразу почали творити свої уряди. Люди тоді ще не знали багато
правди про більшовиків, отже до уряду вибирали поважних і
шанованих господарів. Головою сільради в Отиневичах вибрали
Василя Безп’ятого, а секретарем Івана Сярока�Чорного. Василь
Безп’ятий був дещо заражений соціалізмом, але коли на практиці
побачив соціалістично�комуністичну дійсність, то став дійсно
українським патріотом�самостійником. Іван Сярок як знаний
український громадський і політичний діяч, а може ще й до деякої
міри куркуль, побачив, що на становищі секретаря сільради він скоро
може попасти в халепу, тому старався якнайскоріше з цього
вимотатися. Отже вмовили мене, бо мій батько не є куркуль, а десь
так бідняк�середняк і поставили мене на секретаря сільради. Вже не
можу собі пригадати в який спосіб це відбулося, чи післали це для
затвердження районної і обласної рад, чи було ще щось більше. І так
я пробув десь від місяця грудня 1939 до листопада 1940 року на
становищі секретаря сільради в Отиневичах. Праця була нелегка.
Більшовики відразу почали творити колгоспи. До мене приходили
голова райвиконкому чи голова або секретар райпарткому, чи
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начальник НКВД або міліції і намовляли вступати до комітету
організування колгоспів, а спочатку самому стати членом колгоспу,
щоб бути прикладом і заохотою для других. Як же ж мені було
вступати в колгосп, коли я не був жодним господарем, а лише
самотнім молодим хлопцем. Господарями були мій батько і старший
брат. Іти до них і намовляти вступати до колгоспу я вважав злочином.
Іти до людей і намовляти їх вступати у колгосп – та ж вони мене
зненавидять. Більшовицька влада завжди робила щось так, не щоб
людям допомогти щось добре зробити, але щоб їм надокучити.

Тоді був Ходорівський район і Ходорів був районовим центром.
Отиневичі були віддалені від Ходорова всього на 4�5 км, то вони
Отиневичі приєднали до Ново�Стрілицького району, а Нові Стріличі
віддалені на 12 км. Дороги погані – коли падають дощі, то така
грязюка, що віз і коні грузнуть в болоті, а взимку в заметіль ні дороги,
ні Божого світа не видно. А ви мусите їхати на зібрання та мітінґи. А
такі села як Бориничі, Дрогобичі, Борусів, Бринці Церковні, Бринці
Загірні ще набагато дальше віддалені від Нових Стрілич. Душевне
задоволення я мав з того, що коли в село приїжджали з НКВД чи
міліції, то я повідомляв організаційних людей, щоб були обережні. Бо
вже тоді більшовики арештували свідомих українців, котрі вже
перебували в польських тюрмах і були розконспіровані, а їх родини
вивозили на Сибір. Щоб уникнути арешту, вони йшли в підпілля, але
родини все�таки вивозили.

І коли в листопаді 1940 року мене взяли як призовника в Червону
армію, то я до певної міри був задоволений, що позбувся цього
напруженого і небезпечного секретарства. Нас завезли служити у
місто Саранськ, столицю Мордовської Соціалістичної Республіки. З
Отиневич зі мною служив Василь Яворський, а з Городища
Королівського – Михайло Гулей, мій двоюрідний брат. Звичайно, з
нами служили багато хлопців з Ходорівського, Ново�Стрілиського та
інших районів. Нас дали у полкову школу підстаршин. Від
народження я був короткозорий, але якось пройшов через призовну
комісію, бо дали мені читати великі букви. Значить у цьому випадку
я мав щастя. Але коли прийшлося стріляти до цілі, то я ніяк не міг в
неї попасти. Лікарі почали перевіряти мій зір і відіслали до
найкращих лікарів у корпусний військовий шпиталь в місто Горький
над Волгою.
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Там я також мав щастя, бо попав на дуже доброго лікаря в ранзі
полковника, вже старшого віку, який міг мати синів такого віку як я.
Він був дуже розумний і добрий і завжди мене потішав, щоб я не
журився, бо все буде добре. Я повернувся в Саранськ і через деякий
час мене звільнили з армії через поганий зір.

В березні 1941 року я повернувся в Отиневичі. В цей час
протибільшовицьке підпілля було вже досить велике. Люди йшли в
підпілля, щоб уникнути арештів, знущань і тортур. Переважно це
були провідні члени ОУН, які з підпілля вели організаційну,
політичну, національно�культурну діяльність і військову підготовку,
щоб у майбутньому змагатися за побудову української держави.
“Здобудеш українську державу, або згинеш в боротьбі за неї” – це був
найважливіший клич українського націоналіста�самостійника. Тоді
вже працювали у підпіллі такі мені знані люди з Ходорівщини: з
Отиневич Костик Василь, з Городища Королівського Гамкало Гриць і
Пухаль Нестор, з Дрогобича Микола Бариляк і Михайло Нагірняк, з
Дуліб Богдан Прокопів, зі Стрілич Нових Михайло Кондрат, зі Сугрова
Олесь Радкевич, з Молодинча Антін Хомусяк і багато інших. Мені ці
підпільники були відомі, бо наша стодола та стрих хати були одним з
місць зв’язку і переходили через нашу хату багато підпільників.

Були дуже строгі вимоги конспірації й обережності, бо в разі
викриття більшовики нищили і вивозили в Сибір цілі родини. Ці
підпільники, про яких я тут згадав, були мені майже всі відомі з їх
дотеперішньої діяльності. Інших я знав лише по псевдах, бо
заборонялося знати забагато, бо якщо хтось попадав ворогові в руки
і міг би заломатися на тортурах, то не міг сказати того, чого не знав.
Ці місяці (квітень, травень і червень 1941 року) вже були добрі для
підпілля, бо можна було переховуватися в стодолі, на стриху на сіні,
на оборозі чи в якійсь неопалюваній лісничівці. В ці місяці копали і
будували багато підземних криївок і сховищ.

22 червня 1941 року вибухнула німецько�більшовицька війна.
Німці скидали багато бомб і на станції у Ходорові цілими ночами
горіли вагони з нафтою чи з чимсь іншим. Німецькі війська досить
швидко просувалися на схід. З ними також йшли два відділи
українського війська. Один відділ під командою майора Побігущого
посувався на південь, а відділ “Соловейко�Нахтігаль” під командою
сотника Романа Шухевича вже ЗО червня був у Львові і цього дня
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Українські Національні Збори у Львові під проводом ОУН(б)
проголосили відновлення Української Держави. Головою уряду
обрано Ярослава Стецька, великого українського діяча і патріота. До
складу тимчасового державного правління увійшли знані діячі з
політичних, культурних, наукових, суспільно�громадських кіл,
організацій і установ, а також безпартійні діячі. Українські церковні
провідники митрополит Андрей Шептицький і Полікарп Сікорський
дали своє пастирське благословення на відновлення Української
Держави. Радість серед нашого народу була велика. Вірили, що
сповнилися мрії, за які віддали своє життя найкращі сини і дочки
українського народу багатьох поколінь. З цієї нагоди у кожному місті
і містечку відбувалися величаві святкування. В церквах відправ�
лялися урочисті Служби Божі і молитви подяки Всевишньому
творцеві за його ласки. Відтак ішли величезні походи на могили
січових стрільців чи інших героїв, а де таких могил не було, то
насипали символічні могили.

У Ходорові також відбулися такі святкування. Після урочистої
відправи в церкві величезний похід рушив вулицями міста аж на
цвинтар, де знаходиться могила січових стрільців. На чолі походу
йшли численні церковні процесії з хрестами і хоругвами, а також
українськими прапорами. Було багато священиків, громадських і
політичних діячів, а також високі німецькі старшини. Всюди було
видно величезні маси народу. Тоді, в липні 1941 року, старшини
німецької армії ще добре ставилися до українців, бо серед німецької
армії були і розумні старшини, які передбачали, що політика і
тактика Гітлера і Гіммлера доведе Німеччину до програної війни,
одначе вони мусіли підкоритися диктатурі Гітлера. Почесна чвірка
представляла ОУН. Ми здається мали пластунські напіввійськові
однострої із синьо�жовтими опасками на рукавах. В цій чвірці були
Богдан Кицала з Ходорова, який щойно повернувся з еміграції з
Німеччини, Гриць Гамкало з Городища Королівського, Гриць Коваль з
Молодинчого і я. Я представляв Українське Юнацтво. Можливо, що
хтось ще має фотографії з цих святкувань, бо мої пропали в час війни.

В цей час у 1940�41 роках я був районовим провідником
Українського Юнацтва. Здається, що не всі райони були однаковими,
були більші і менші. Наш район належав до менших і складався з 6
сіл: Отиневичі, Городище Королівське, Городище Цетнарське, Руда,
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Чорний Острів і Дрогобичі. В Отиневичах провідником був Костик
Йосиф, в Городищі Королівському Балук Дмитро, в Городищі
Цетнарському Гриник Микола, в Руді Мандрик Іван, в Острові Бобак
Пилип, в Дроговичах здається Нагірняк (вже не можу точно пригадати).
В кожному селі провідник мав двох членів і вони спільно організовували
певне число симпатиків. Завданням Юнацтва було в першій мірі
проводити національно�освідомлюючу роботу серед української молоді,
вивчати історію України, географію, літературу, культуру, дещо з
всесвітньої історії і може ще дещо, що тепер вже призабулося. У всьому
зобов’язувала сувора конспірація, щоб не попасти в руки окупантів. У
кожному місті, містечку і селі відбулися народні збори, на яких обрано
голову і членів місцевої управи. Створено українську поліцію, українське
шкільництво, майже в кожному селі створено молодечі товариства “Січ”.
ОУН у кожному місті і містечку створила свої повітові чи районові бюро.
Мене поставили секретарем такого бюро в Ходорові. Праця проходила з
радістю і піднесенням. Люди приходили зі всіх сіл за інструкціями,
порадами, відозвами, листівками, бюлетнями і всякими потребами, бо
всі відчули, що треба творити і зміцнювати свою державу. Молодь з
ентузіазмом працювала в товаристві “Січ”, навіть проходила
напіввійськові вправи і вишколи. ОУН зорганізувала похідні групи, які
пішли на Східну Україну, щоб ширити там національну свідомість. Там
вони допомагали скликати національні збори, на яких вибирали управи
міст, містечок і сіл. Народ був одухотворений тим, що “вже воскресла
Україна”.

Але загарбницька політика німецького окупанта під проводом
шовіністів�фанатиків Гітлера і Гіммлера поставилася ворожо до
творення Української Держави. Німці арештували її творців
С.Бандеру та Я.Стецька, а також багатьох членів Тимчасового
Державного Правління. Арештували і безпощадно знищували членів
похідних груп ОУН. Арештували і засилали до концентраційних
таборів командантів і членів української поліції, голів і членів
повітових, міських і сільських управ, яких уважали членами ОУН або
тільки патріотами�самостійниками. Хто не хотів бути арештований,
мусів знову переходити в підпілля. Провідником однієї з похідних
груп “Південь” був Микола Сидор�Чарторийський з Ходорівщини з
села Чортория. Він дуже гарно описав це у своїх споминах “Від Сяну
по Крим”. Мешканцям Ходорівщини раджу її прочитати.



229

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

Почалася підпільна робота в Ходорівщині. Одним з перших мусів
перейти в підпілля Микола Бариляк, командант поліції в Бортниках.
Олесь Радкевич, син священика з Сугрова, який вже перебув
підпільний вишкіл при більшовицькій владі, був членом управи міста
Ходорова і саме тоді одружився з ходорівською красунею Зосею
Калинець (колишньою моєю шкільною товаришкою), запізнився з
переходом в підпілля. Німці його арештували і кинули в концтабір, де
він перебував до кінця війни і зіпсув своє здоров’я. Відтак виїхав до
Канади і там передчасно помер.

З Отиневич мусив піти в підпілля Костик Василь. Це був дуже
талановитий молодець, провідний член ОУН. Він був моїм шкільним
товаришем і близьким другом. Ми подивляли його здібності. Був
добрим малярем і міг за кілька хвилин накинути шкіц портрету
людини, мав чудовий каліграфічний почерк, був знаменитим
промовцем, декламатором, режисером вистав та журналістом. Якби
були його більшовики не знищили, то міг стати видатною людиною.

Наше державницьке життя в Ходорові проіснувало протягом
липня та серпня. У вересні німці почали несамовиту нагінку на
українських патріотів�державників, головно на бандерівців, а молодь
почали виловлювати і вивозити на роботи до Німеччини. Тоді ОУН в
Ходорові також мусіла зліквідувати своє бюро.

Провідних людей в Ходорові пригадую собі вже небагато. До
вересня 1939 року були: адвокат Корнило Троян, провідний діяч
УНДО, сенатор польського парламенту; адвокат Стронціцький і його
помічник магістр Василь Лаба, який походив з Бертешева; адвокат
Денис; лікар Білинський; професор Гарасим’юк, директор “Рідної
школи” у Ходорові; професор Василик. Інших вже не можу
пригадати. Після проголошення відновлення Української Держави 30
червня 1941 року пригадую: магістр Гуцало, Василь Вишиваний,
Олесь Радкевич, проф. Гарасим’юк, решта вже забулися. Свяще�
ником був о. Довгий.

Ще про Отиневичі. Вже згаданий Василь Безп’ятий після
програних Українських Визвольних Змагань 1917�21 років за�
лишився в Чехословаччині, де мабуть закінчив сільськогосподарську
школу. Мабуть там і набрався соціалізму�комунізму. Другим
соціалістом�радикалом був Роман Гулей. Він деякий час був в Америці
і там набрався соціалістичних ідей. Як приїхав з Америки, то накупив
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багато поля, мав кілька пар коней, молотилку�керат, тримав понад 10
голів худоби, тоді коли звичайний господар мав 1�2 корови і 1�2
коней. Отже за комуністичною термінологією був куркулем. Він не
любив панів�поміщиків, не любив священиків і не ходив до церкви.
Мав гарний голос і часто любив співати при роботі при хаті, в саду чи
на городі. Ми, дітваки, тоді ставали десь в закутку і з насолодою
слухали його спів, а головно патріотичних пісень: “Ми гайдамаки”,
“Гей, там на горі Січ іде”, “О, Україно, о, люба ненько”, “Чом, чом земле
моя”, “Сміло друзі” і багато інших. А знав він їх багато. Мав він
чотирьох синів: Івана, Степана, Миколу і Славка, які також мали
чудові голоси�тенори, співали в церковному і світському хорах і всі
ходили до церкви. Хоч Романа в селі називали комуністом, він ним не
був і це видно навіть з того, які пісні співав. Церкву і священиків він
не любив взагалі, але його дружина і сини ходили до церкви. Він не
любив тих священиків, які нечесно і несовісно виконували свої
священичі обов’язки посередника між людьми і Богом, забуваючи
про любов до ближнього, милосердя, допомогу убогим, стражда�
ючим, терплячим. Таких священиків не любив і велетень духу Іван
Франко. Тому вони називали його соціалістом, радикалом та
безбожником. Коли він написав наукову працю “Біблійне оповідання
про сотворене світа в світлі науки”, то ці священики викупили весь
наклад і знищили. Після цього Франко попав у велику депресію,
почався параліч і можливо через це передчасно помер.

Таку доброту деяких священиків я гірко пережив особисто. Коли в
1936 році несподівано померла моя мама, то тато, брати і сестри у
великому горі випровадили мене до священика замовити похорон. Я
мав тоді 17 років, недавно закінчив школу, вчився релігії в священика
і тому вони думали, що скаже мені меншу ціну. А він заспівав, як то
кажуть “як за рідну маму”, і я ще гірше заплакав. На цю тему Іван
Франко написав оповідання “Навернений грішник”, де гарно
змалював долю героя Василя Півторака та його родини. Раджу
читачам прочитати це оповідання.

Коли весною 1939 року виникла Карпатська Україна, то деякі
націоналісти з Галичини почали нелегально переходити туди, щоб
допомогти їй втримати свою незалежність. Деяким хлопцям вдалося
перейти кордон, а деякі попалися в руки шовіністичної польської
поліції та прикордонників. Тоді до польської тюрми потрапили три
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провідні члени ОУН з Ходорівщини� Микола Левицький та Антін
Хомусяк з Молодинчого, Богдан Прокопів з Дуліб. Коли у вересні 1939
року Галичину окупувала комуністична Росія, то багато українських
патріотів втекли до Німеччини, щоб уникнути переслідувань,
арештів і тортур. Серед цих втікачів був і згаданий Микола
Левицький. В липні 1941 року він повернувся до Ходорова. Він був
талановитим публіцистом та письменником, а також добрим
оратором. В Ходорові він заснував друкарню, яка друкувала
летючки, відозви, газети і журнали, а може і книжки. Пізніше
друкарня була передана українському підпіллю. Щоб ширити
національну свідомість серед народу, члени і симпатики ОУН їздили
по селах, нібито від імені “Просвіти” і читали лекції в читальнях.
Пригадую, що з Ходорівщини такі лекції читали Микола Левицький,
Микола Лушпак та Микола Пухаль (обидва з Городища
Королівського). Це було ще перед вереснем 1939 року.

Восени 1941 та зимою 1942 року гестапо виарештувало відомих
політичних і культурних діячів, переважно членів і симпатиків ОУН і
Юнацтва. А вже від зими 1942 року почало братись до менш помітних
діячів та до жидів. У березні прийшли і по мене. З сільради мене
повідомили своєчасно і я пішов у підпілля, пам’ятаючи про
ігнорування Олесем Радкевичем такого попередження. Життя
підпільника є небезпечне, напружене і докучливе. В теплу пору року
спання і перебування по стодолах, стрихах, оборогах, лісничівках та
інших місцях, а зимою вже треба бути в хаті, а тоді зобов’язує ще
строгіша конспірація. Доводилося днями перебувати у приміщеннях,
а ходити ночами. В денну пору можна було ходити в таких теренах, де
ніхто підпільника не міг знати, але якби хтось впізнав, то це могло
спричинити небезпеку та клопоти. Більшість підпільників мали з
собою пістолет, щоб при потребі оборонити себе. Я зброї ніколи не
мав і не носив, бо від народження мав алергію до крові. Втрачав
свідомість не тільки від вигляду людської крові, але навіть в тих
випадках, коли говорилося про кров. Тому в школі, в Червоній армії
чи де�небудь, де говорилося про кров, перев’язування ран і тому
подібне, я мусів виходити з таких лекцій, навчань чи розмов. І коли я
міг працювати на культурно�освітньому відтинку, пропагандивному
чи зв’язку, то вже ніяк на відтинку військовому, де стріляють і ллється
кров. Я звертався з цією справою до лікарів, то вони мені сказали, що
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це не є хвороба і не лікується. Є більше таких людей, які мають таку
нервову систему. Якби всі люди мали таку систему, то не було би ні
війн, ні вбивств, ні жодного пролиття крові.

За час перебування в підпіллі мені протягом року доводилося
перебувати в Дроговичах, Чорному Острові, Городищі Королівському,
Городищі Цетнарському, Отиневичах, Старих і Нових Стріличах,
Вовчатичах, Сугрові, Підлісках, Черемхові, Новосілках, Молодинчу,
Бортниках, Букавині, Ляшках Горішних, Загірочку, Ходорові та
Львові. Родини, які допомагали підпільникам та переховували їх,
ризикували своїм майном і життям, а було таких патріотів багато. За
50 років, які проминули з того часу, я ще пам’ятаю декотрих з них.

Родини Ревуцьких і Шевців у Стріличах Старих, Анна Гриник в Городищі
Цетнарському, Антін Завадовський і Дмитро Кравець в Отиневичах,
Стахів і Гулей в Городищі Королівському, Костецькі в Чорному
Острові, Ганущаки в Вовчатичах, Катола в Сугрові, Хомусяки в
Молодинчу, Гриць Нагірняк в Дроговичах.

Пригадую також кількох священиків: о. декан Прийма в Дулібах,
о. Козак в Ліщині, о.Курчаба в Чорному Острові, о.Сайкевич у Васючині.
Особливо пам’ятаю останнього. В Отиневичах щорічно 27 вересня на
свято Чесного Хреста відбувався храмовий празник. На нього
прибували багато людей і священиків з сусідніх сіл. Отця Сайкевича
чомусь називали “плаксивий”, можливо тому, що під час його
проповідей люди плакали і сам він плакав. А ще у Ходорові був
о.декан Довгий.

Коли я був молодим 15�16�річним юнаком, то мав бажання вступити
до монастиря. На свято Успення Пресвятої Богородиці 28 серпня брат
Гринь і сусіди ходили на прощу�відпуст до монастирів в Гошеві та
Уневі. Я пішов до катехитів, які навчали мене релігії, о.Довгого у
Ходорові та о. Крвавича в Отиневичах, і вони дали мені
рекомендаційні листи до директора школи в унівському монастирі.
Маючи ці листи, я пішов з батьком та сусідами на відпуст до Унева.
Ігуменом монастиря там був Климентій Шептицький, рідний брат
митрополита Андрея Шептицького. Ректором монастирської школи
був о. Йосиф, якого прізвища вже не пам’ятаю. Це була дуже ввічлива
благородна і розумна людина. У нашій розмові він давав мені багато
життєвих вказівок та повчань. Одне з них запам’яталося мені на все
життя. Зміст його був приблизно такий: одного разу Ісус Христос з
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апостолом Петром були у довшій мандрівці. Доводилося їм ночувати у
багатьох місцях в людей. Вони вели розмови на різні теми, між іншим
про людську доброту, любов до ближнього, чесність і милосердя,
співчуття і допомогу бідним. Петро обстоював думку, що люди в
монастирях є найбільшими праведниками, чесними і благородними.
Ісус Христос сказав, що це не завжди так, і каже йому: “Чи пам’ятаєш,
Петре, цих двох людей, у яких ми недавно ночували. Це є дуже чесні,
порядні, праведні і благородні люди і вони ніколи від своїх дверей не
відпустять бідного, голодного і потребуючого, щоб його не нагодувати і
обдарувати. Це подружжя є шановане і люблене у своїй оселі і всюди, де
їх знають. Вони всюди стараються вносити любов, радість, втіху і
допомогу. Такі люди є добрим прикладом для других. Тому, щоб бути
чесним і справедливим не конечно жити в мурах монастиря”. І сказав
мені ректор о. Йосиф: “Іди, синку, в світ, бо в ньому можна знайти багато
праці, задоволення і добрих людей. Щоб жити за мурами монастиря,
треба мати багато вроджених покликань, Божих ласк, скромности,
терпеливости, витривалости й аскетизму”.

Влітку і восени 1942 року, взимку й весною 1943 року гестапо
шаліло. Домордовували й вивозили до концтаборів жидів,
арештували й вивозили до концтаборів українців, які не встигли
втекти, або не хотіли чи боялися йти в підпілля. Весна 1943 року була
для мене останньою на Україні. Німці забирали молодь на примусові
роботи до Німеччини. Багато молодих не хотіли їхати туди і втікали.
Німці робили облави на базарах, у поїздах, а навіть в церквах. У
квітні 1943 року я їхав поїздом до Львова. Під Львовом німці зробили
облаву і багато молоді забрали до табору, а відтак вивезли до
Німеччини. Я мав тоді документи на прізвище Костишин Михайло.
Мене вивезли до праці в копальню вугілля до міста Гамм у Північній
Вестфалії. У копальні ми проробили 2 роки, тобто до кінця війни.
Маючи чуже прізвище, я не міг нікому писати листів, бо тоді грозив
би мені концтабір або щось гірше. Після капітуляції Німеччини
зорганізувалися українські табори і я знову перейшов на своє ім’я і
прізвище. Щоб знову не попасти в більшовицький рай “на Родіну”, ми
виїхали за океан в Канаду.

Канада є країною великих можливостей. За площею вона може в
20 разів більша від території України і протягається від Атлантичного
до Тихого океану. Сусідів має дуже добрих, бо лише на півдні
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граничить з США, а на півночі виходить до безмежних просторів
Льодовитого океану. Середня і південна смуга вкрита безмежними
просторами лісів, врожайних полів, тисяч озер і пустирів. Населення
має менше, ніж 30 мільйонів, отже в майбутньому має великі
господарські і промислові можливості.

Українців у Канаді є біля мільйона, точно важко сказати, бо
асиміляція пожерла багато українців. Перші українці в Канаді, які
записані в історії, це Іван Пилипів і Василь Єлиняк, які приїхали до
Канади вже понад 100 років тому. Українці приїхали до Канади
набагато скоріше, але в історії не записали. Невідрадні обставини на
рідних українських землях, які впродовж віків з короткими
перервами знаходилися під владою ворожих окупацій, змушували
українців виїжджати в чужі краї до Канади, Америки, Бразилії,
Аргентини, Франції, Німеччини на заробітки і шукати можливостей
кращого життя. їхали з Галичини, Буковини, Закарпаття, з�під
австрійської окупації, бо зі східних земель України, які були під
російською окупацією, границі на виїзд за кордон були замкнені.
Життя на рідних землях було тяжке, головно тому, що величезні
простори земель і лісів були власністю панів�поміщиків, головно
поляків і їх жидівських вислужників. Українські селяни�хлібороби
мали вузькі смужки поля, відділені на кілька кілометрів одна від
другої, а родини бували багаточисельні, отже люди мусили шукати
заробітків. В Отиневичах був поміщик Бохеньський, а відтак з його
дочкою оженився князь Воронецкі з Познанщини. Мали вони два
фільварки. Один був близько в селі, а другий Березки за кілька
кілометрів на схід від села. Мали став, ріку, великі ставки, де годували
рибу, багато пасовиськ і сінокосів, млин. Разом мали більше землі,
ніж всі селяни. До того мали ще й корчми, де селяни пропивали свої
гроші.

Перші українські поселенці в Канаді корчували ліси, головно у
провінції Манітоба, Саскачеван і Альберта. Там вони зробили
врожайні поля. Багато з них працювали лісорубами в лісах, в
копальнях, фабриках, а деякі в містах. Вони зберегли свою рідну
мову, пісню, звичаї і традиції, побудували свої церкви, читальні,
школи, а опісля почали видавати українські книжки і газети.

Коли частина українців пішла у школи і добре вивчила англійську
мову, то українці почали включатися в громадське, політичне,
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культурне і державне життя Канади. Багато українців�канадців
брали і беруть участь у суспільному і державному житті Канади.
Найбільш визначні і помітніші з них Михайло Лучкович, Антін
Глинка, Михайло Старчевський�Стар, Павло Юзик, Іван Гнатишин,
Іван Яремко, Юрій Шимко, Андрій Вітер, Олесь Киндій, Роман
Романів і багато�багато інших.

Після II Світової війни в Канаду прибула і прибуває нова
українська еміграція. В час від 1939 до 1945 року в Західній Європі
опинилася велика кількість українців. Крім великої маси робітників,
яких насильно вивезла в Німеччину гітлерівська влада, тут
опинилося велике число української інтелігенції, яка вийшла з
німецьких концтаборів, полонених, втікачів перед новою навалою
більшовиків та інших, які різними шляхами у воєнну хуртовину
залишили рідні землі. Знаючи жорстоку комуно�імперську дійсність,
ніхто не хотів повертатися “на Родіну”, отже виїжджали в далекі
країни за море до Америки, Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, а
деякі залишилися в Німеччині, Франції, Голландії, Бельгії, Італії.
Нова еміграція в Канаді з великою кількістю інтелігенції значно
зміцнила існуюче тут українське життя.

Тут, в Торонті, де ми приїхали, заснували Спілку Української
Молоді, Пласт, Об’єднання Демократичної Української Молоді
(ОДУМ), Лігу Визволення України, відділ Антибільшовицького Блоку
Народів (АБН), видавничу спілку “Гомін України”. Вона дотепер видає
однойменний український тижневик і друкує книжки на ідеологічно�
політичні, історичні і літературно�культурні теми. Я є членом Ліги
Визволення України (тепер називається “Ліга Українців Канади”),
уділовцем і передплатником “Гомону України” від самого початку його
існування.

На початку 1982 року в Америці в місті Грілей (штат Колорадо)
професор університету Іван Овечко почав видавати цікавий журнал
“Украпрес” (огляд української преси). Це був незалежний журнал, який
на своїх сторінках поміщував статті і дописи різних авторів, часто на
контроверсійні теми, насвітлюючи думки і проблеми однієї теми двома
авторами в протилежному світлі. У рубриці “Форум вільної думки”
поміщували численні листи читачів, які висловлювали свої думки
відносно цих контроверсійних статей. У цих листах я також любив
висловлювати свою думку і поміщувати свої дописи.
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Проф. Іван Овечко видав довідник англійською мовою “Україна й
українці”, щоб поінформувати американців і англомовних читачів
про Україну. Цей довідник вийшов двома накладами. Найбільшим
жертводавцем для видання першого накладу був Семен Ляшенко, а
для другого� Марія і Дмитро Гулеї (тобто я з дружиною). У 1987 році
проф. Іван Овечко припинив видавання цього цікавого і вартісного
журналу. Головною причиною було те, що померла його дружина
Марія, яка була незаступимим помічником і правою рукою його
видавничої діяльності. Цих 33 примірники журналу “Украпрес” я
вислав до шкільної бібліотеки в Отиневичах.

У 1986 році я видав збірку “Українська народна творчість”. Тому
що ще деяка кількість цих книжок залишилася, я їх тепер висилаю
для шкіл і бібліотек в Україну. Деякі свої дописи я поміщував також у
часописах “Гомін України”, “Наша мета” і “Народна воля”.

З нашої Ходорівщини у Канаді є людей досить мало. В Монтреалі живе
знаний публіцист і журналіст д�р Роман Олійник (літературне псевдо
Роман Рахманний) з села Піддністряни, а в столиці Америки Вашингтоні
живе його рідний брат Степан Олійник, полковник американської армії
(тепер вже пенсіонер). Про Романа Олійника варто додати, що він
народився 1918 року, а в 1944 році закінчив Львівську Богословську
Академію. На еміграції в Німеччині видавав газету “Трибуна”. 1946 року
виїхав до Голландії, звідки 1948 року переїхав до Канади. Очолював
Українську Пресову Службу, був редактором засновником газети “Гомін
України”. Доктор філософії. Його публіцистичні твори формували на
Заході громадську думку про Україну. 1973 року отримав першу премію
Об’єднання українських журналістів Америки. 1994 року за тритомник
“Україна атомного віку” нагороджений Державною премією України імені
Т.Шевченка. 1999 року в Києві вийшла його книжка “Літературно�
ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919�1939 роки)”, видання якої
оплатили ми з дружиною Марією.

В Торонто є Олександра Іваницька�Зіняк з родиною з Ходорова,
Іванна Худик, дружина священика Івана Лещишина з Ходорова,
Євген Кецало з родиною з Ходорова, Степан Мандрик, Петро Кудла,
Теодор Войтович, Дмитро Паняк, Михайло Петрівський�Пшик з Руди,
Михайло Гулей з Городища Королівського, Шелаховський Андрій з
Калинівки, Тимків Василь з Баковець, Мирослав Костишин з
Боринич, Дмитро Дунько з Підлісок.
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Ці більш замітні постаті, які відійшли у вічність: священик Петро
Хомин з Піддністрян і його брат Василь Хомин, учитель Михайло
Лукавецький зі Сугрова, Олесь Радкевич зі Сугрова, д�р Степан
Кучменда зі Тужановець, священик Юрій Герич з Дуліб, Володимира
Саляк�Микитчук з Ходорова. В Америці ще живе Марія Гулей�
Стефанів з Городища Королівського, Володимир Сохан з Ходорова,
довголітній головний секретар Українського Народного Союзу в
Америці, його брат інженер Ігор Сохан, Ярослав Закаляк і Ярослав
Жмуркевич. Вже померли адвокат Корнило Троян з Ходорова, Левко
Семущак з Ходорова, професор Осип Гулей з Гродища Королівського,
д�р Василь Вишиваний з Ліщина, Осип Подоляк зі Сугрова. Це ті, про
яких мені відомо. Не знаю чи живе, чи вже помер Микола Сидор�
Чарторийський, великий український патріот, провідник похідної
групи “Південь” у 1941 році, власник української книгарні “Говерля” в
Нью�Йорку, який видав і перевидав багато українських книжок.
Автор книжок “Від Сяну по Крим”, “Мандри життя”, “Проща до
Святих місць” і може ще деяких. Звичайно, ще є ще дехто з
Ходорівщини, кого я не знаю.

З висоти нині прожитих років, думкою завжди лечу до рідної
української землі, кланяюсь могилам моїх рідних батьків, близьким і
далеким родичам, знайомим і незнаним патріотам ОУН, УПА з якими
мав честь жити, боротись і працювати для добра і величі України.

ВСЕ ДЛЯ СЕБЕ, А ЩО ДЛЯ УКРАЇНИ?

Недавно я прочитав книжечку, яку написав Василь К�о у Нью�
Йорку ще у 1952 році, під назвою “Все для себе – а що для України?”.
Автор цієї книжечки на 38 сторінках, між іншим, пише таке: “Ми,
українці в Америці і Канаді, користуючись всіма найновішими
досягненнями техніки; маючи телевізійні апарати, холодильники,
авта, власні будинки; витрачаючи сотні і тисячі доларів на різні
забави і розваги, – ми відсуваємо на задній план найактуальніші
потреби і найсвятіші обов'язки перед нацією. Наші українці в
Америці і Канаді, на жаль і на превелике диво, та що більше – на сміх
в очах чужинців – пожертви на національні цілі обмежують центами
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або кількома доларами, мовляв: “Нате і вам крихту з мого панського
стола”. Чи ці жалюгідні пожертви можна назвати справжніми
пожертвами, чи це тільки звичайна насмішка над пожертвою. О, як
далеко ще нам до жертовности ближньому та ще рідним нещасним
братам і сестрам українцям! Жоден з українців�емігрантів не
повинен забувати про наших братів і сестер за залізною,
диявольською московською завісою! Хай кожний свідомий українець
і українка, без різниці партійної приналежности релігії та
переконань жертвують, де вважають за доцільне та за потрібне. Ще
краще було б, якби існував надпартійний всеукраїнський фонд, щоб
всі українці були з'єднані у співпраці для визволення. З певністю
можна твердити, що такий фонд міг би мати значно більші успіхи,
ніж будь�який фонд зокрема. Бо ще й тепер не один хитродумний
скупар з радости аж долоні тре, мовляв, він “не жертвує, тому, що не
знає, які з наших існуючих фондів ліпші, а які гірші, та боїться, щоби
не пожертвувати гіршим”. Отже, бачимо, що проблеми складання
пожертв українцями на наші національні потреби, а головно на
потреби визволення України з неволі і побудову Самостійної Соборної
Української Держави, є тепер майже такі самі, як були 28 років тому.

А коли поглянемо на життя наших товариств, організацій,
церковних парафій і інших, то побачимо, що більшість із них
ставлять на перше місце важливість і розвиток свого товариства,
організації чи парафії, а до справи визволення України з тяжкої
неволі вони практично не докладають ані зусиль, ані гроша. А ми
мусимо змагати до того, щоби кожна українська організація,
товариство чи парафія, поза своїми особистими потребами,
призначила певну суму гроша і труду на фонд допомоги Україні у її
визволенні. І було б добре, якби такий всеукраїнський соборно�
державницький фонд нам удалося створити. Замість міжпартійних і
релігійних сварів і взаємних докорів, обвинувачень і очорнювань,
яких у нас, на жаль, так багато, – ми повинні робити конкуренцію і
змагання, котра організація чи церква зробить і дасть більше для
справи визволення України. Усі організації, товариства, середовища
чи парафії не повинні у нас бути самоціллю, бо знаємо, що протягом
нашої найновішої історії відійшли від діяльности і перестали
існувати і Просвіта, і Луг, і Січ, і Сокіл, і Каменярі, і Сільський
Господар, і Українське Національно�Демократичне Об'єднання
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(УНДО), і багато інших українських товариств і організацій, – а
справа визволення України з неволі осталася й надалі, вона нас
зобов'язує і буде зобов'язувати й треба приготовити молоді покоління
до цих завдань.

Кажуть, що коли Наполеона запитали, що найбільш важливе і
потрібне у війні, він відповів, що три речі – гроші, гроші і гроші. Ми
бачимо, що жидівська еміграція, головно в Америці, створила
величезну матеріяльну базу, при помочі якої могла робити усі
можливі зусилля для створення своєї держави, – і вона таку державу
допомогла створити. І українська еміграція також повинна подумати
про створення нашої всеукраїнської соборницької бази – “Фонд
допомоги Україні у її визволенні”. На цей фонд повинні складати різні
пожертви і датки всі українці без огляду на їх релігійні, ідеологічні чи
політичні погляди. Також на нього повинні робити завіщання і
спадки всі українці, головно ті, які не мають родини, – щоб наші
тяжко запрацьовані гроші не попали в руки трасткомпаній, або туди
– до поневоленої України у руки нашому ворогові.

Мені особисто при розробленні завіщання було проблемою, на
котру українську організацію чи установу зробити запис, а хотів би
згідно зі совістю – зробити це на пряму справу визволення України з
неволі і збудування та закріплення української держави. А у нас такої
всеукраїнської соборницької фундації, котра б прямим способом
допомагала Україні у її визволенні, поки що нема. Цей всеукра�
їнський соборницький фонд повинен допомагати всіма можливими
способами українцям в Україні і на засланнях, як також фінансувати
всі потреби у вільному світі для справи визволення України. Якраз
треба притягнути до цих завдань усіх наших молодих людей, які вже
тут кінчали школи, здобули високу освіту, добре володіють
англійською, французькою чи іншими мовами в країнах, у яких
живуть, – якщо потрібно, то якраз із цього фонду давати їм допомогу
ще додатково кінчати школи добрих журналістів, кореспондентів і
науковців, щоб вони, маючи добре знання про Україну, ширили
правдиві відомості про колоніяльне положення України, писали
книги і праці про правду України, про її історію, пофальшовану
нашими сусідами�ворогами, ширили цю правду в англомовних і
іншомовних часописах і журналах, на телевізії і радіо, у школах та
університетах, як теж на форумах державних урядів і їхніх столиць.
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Професор Валентин Мороз, хоч ще недовго у вільному світі, одначе
він величезну вагу покладає на українську молодь у світі, – і
стверджує, що ми тут уже маємо молоду англомовну, франко� чи
іншомовну Україну, а там на засланнях, по цілій російській імперії
розсіяну, а також і в Україні, головно на Донбасі та інших частинах
Східної України, – російськомовну Україну. Отже, всіх тих молодих
людей, які уже слабо говорять або взагалі не говорять рідною
українською мовою, але почувають себе українцями, – треба
організувати, притягати в організовані ряди до праці для української
справи, за визволення України з неволі і побудову Української
Самостійної Соборної Держави.

Наші деякі люди не раз люблять багато шуму і патріотизму на
словах, але практичних діл чи матеріальної допомоги для справи
визволення України дуже мало або зовсім ніяких. Але треба
робити не лише багато шуму і хизуватися своїм патріотизмом на
словах, але й усі ті, у кого є кишеня, мусять також цілий час і
потрясати патріотичною кишенею на справи і потреби
визволення України; давати допомогу і можливість працювати на
народній і визвольній ниві усім тим обдарованим патріотам,
котрі ціле життя безкорисливо працювали і дальше працюють
для української справи, а у яких кишеня завжди порожня або
напівпорожня. І хоч ми тут на терені Канади і в інших країнах
нашого поселення вже багато проробили корисної праці для
добра української справи і визволення України з неволі, – одначе
ми мусимо робити дальше усі зусилля, щоб підготовити належно
молоде покоління, щоб воно дальше продовжувало цю працю аж
до переможного завершення нашої найбільшої національної
мети.

Щоб не бути голослівним із висловленими думками, пересилаю
$200,00 на потреби “Гомону України”, щоб на його сторінках
дальше друкувалися відомості про справи України, про тяжке
становище українського народу на рідній землі, про необхідність
визволення України з неволі та збудування Самостійної Соборної
Держави.

“Гомін України” (1980, 7 травня)
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КІЛЬКА ДУМОК ЩОДО ВИДАННЯ “УКРАПРЕС”

Ця вістка мене дуже врадувала. Думаю, що видання такого органу,
який би інтереси України завжди ставив на перше місце, а релігійні,
союзові, ідеологічно�партійні і всі інші погляди, міркування чи
переконання аж після цього, є дуже і дуже потрібне й на часі. Це навіть
уже давно було потрібне. Мені здається, що Ви мусите згуртувати дуже
сильну редакційну колегію, на авторитеті якої зможете зорганізувати
величезну масу любителів української вільної преси – передплатників,
уділовців, жертводавців, а головне – фундаторів і меценатів з поважними
грошовими вкладами... Думаю, що до співпраці з Вами треба запросити
таких визначних патріотів�соборників, як (далі список осіб, до яких
редакція вже звертається з відповідними листами. – Прим. ред.)... Я
переконаний, що Ви добро України ставите перед усе, що питання релігії
й віри залишаєте вільним для людини відповідно до покликів її серця, до
відчуття Бога в її душі, у вияві любови до ближнього і Батьківщини, у
намаганні допомагати їм. Що перша мета є бути добрим, щирим і чесним
українцем і допомагати тим, хто ці постуляти проповідує і виконує – чи то
православні, чи католики, євангелики й інші, чи бандерівці, чи
мельниківці, старі чи нові демократи та всі інші. Я також цих поглядів.
Отже, запропонована Вами публікація мусить нас усіх мирити та єднати
до здобуття волі українському народові. Бо, дивлячись на теперішні
потягнення наших асекураційних союзів, на приписування собі
непомильностей, політично�ідеологічних середовищ, церковних
проводів, пресових органів, наукових установ, потягнення нових
дисидентів, що прибули недавно з України, – складається враження, що
ми цими діями і потягненнями визволення України не наближаємо, а
віддаляємо...

Ваш вільний орган мусить давати місце на своїх сторінках для
авторів різних поглядів і стремлінь. Здається, що мусите поміщувати
дописи всіх, навіть розкольників і шкідників українського об'єд�
нання, якщо ці автори будуть підписувати свої статті, дописи чи
листи повним іменем і прізвищем, і так піддавати їх думки на осуд
читачам і всій українській спільноті, щоб знали всі, що діється серед
нас, хто що проповідує, що робить, до чого прагне, – і тоді не під�
держувати закукурічених фанатиків чи шкідників. Бо виглядає, що
ворог розпустив серед української спільноти дуже сильні сіті, щоб нас
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розбивати, розсварювати, розколювати й роз'єднувати... Посилаю
поки що скромний даток $200,00 (скромний не даток, а жертвода�
вець. – Прим. ред.). Пізніше стану членом видавничої спілки, а як Бог
нагородить здоров'ям й життям – стану й меценатом.

Від редакції: На те “пізніше” не прийшлося довго чекати і вже
через три тижні після першого листа п. Дмитро Гулей прислав лист,
що його майже повністю подаємо, бо в ньому мова лише про
“Украпрес”.

Така публікація буде дуже корисна для українського суспільства і
для української справи. Ви мусите дійсно доложити багато зусиль,
завзяття і впертости, щоб це діло відповідно наладнати і провадити.
Матеріальну допомогу мусите одержувати від усіх тих, на прохання і
під тиском яких Ви розпочали таку важливу працю... Бо замало
плакати, що... вони не мають чого читати, але треба їм усім
“потрясти” патріотичним сумлінням і “патріотичною” кишенею на
видання цієї цінної публікації... Як надішлете усім, кого адреси маєте,
перше число видання, тоді багато мали б відгукнутися з
передплатою, пожертвами, дописами чи іншою допомогою. Але на
початку, здається, мусите одержати допомогу від любителів та
ентузіастів вільної української преси і від тих, що “вимагали” від Вас
видавати вільний український часопис. Думаю, що конечним має
бути, щоб усі статті, дописи чи листи у цій пресі були з повними
підписами авторів. Пожертви повинні бути поміщені для заохоти
інших прийти з матеріальною допомогою. Якщо будуть анонімні
жертводавці зі скромності чи інших причин, то це також гарно, і це
їхня справа. Одначе, якщо такої потреби нема, то на загал
анонімами, псевдонімами, криптонімами чи ініціялами України не
збудуємо. Буде великим успіхом, якщо вдасться приєднати до
співпраці якнайкращих журналістів, дописувачів і інших, – тоді легко
буде Вам видавати “Огляд української преси”, і він буде цікавіший,
вартісніший і авторитетніший... Пересилаю Вам допомогу в сумі
$500,00, щоб започаткувати це велике діло, і бажаємо успіхів.

З пошаною Дмитро Гулей
“Украпрес” (1982, №1)

Треба висловити Вам признання за 2�ге число журналу. Воно
гарно виглядає і назовні, і змістом – багато сильніша за перша число.
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Дуже гарно, що Ви помістили сильну статтю Олеся Бердника
“Тернистий вінець України”, гарні фейлетони й статті – Панька
Незабудька, Св. Караванського, Андрія Чаплі, Степана Підкови.
Короткі, але корисні думки Ф. Федоренка, Людмили Почтар, Ваш
коментар “Хто кого ображає”, Н. Гусара, Івана Підопригори, о. Івана
Ткачука, а спеціяльне признання належить Вам за дуже вартісну
статтю “про розгнуздану демократію”. Отже, Ваша праця з
видаванням цього журналу на правильній дорозі. (Цей же автор
раніше, відгукуючись на 1�ше число, писав так: “Не дуже погоджуюсь
із Вашим коментарем до “Чи є “добрі” комуністи”. Мені здається, що
якраз ці вийнятки із згаданого Вами правила варті багато уваги. Бо,
напевно, ці “вийнятки” в Україні – це більшість там, а якраз “злющі”
комуністи –  справжні вийнятки...).

“Украпрес” (1982, №3)

Я отримав останнє число “Украпресу” (ч. 34 – осінь 1986), де Ви
пишете, що носитеся з думкою видавати його знову щомісяця. А мені
здається, що це затяжко для однієї людини бути і видавцем, і
редактором, і адміністратором, і видавцем книжок. Може, було б
добре зробити “Украпрес” двомісячником або квартальником. Це
тільки моя скромна думка, а зробите так, як Вам удасться. (Від ред.:
Ваша думка, мабуть, найреальніша. Але з Нового Року ясніше
побачимо).

“Украпрес” (1986, №35)

НА ШЛЯХУ БУДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТИ

Коли вдумуємось у геніяльну творчість нашого найбільшого
національного Пророка, завжди на думку приходять Його слова: “І
день іде, і ніч іде ... І голову схопивши в руки, дивуєшся: чому не йде
Апостол правди і науки!..”. Коли він прийде, той Верховний Апостол
Правди і Науки, той український Вашингтон, – ми не знаємо. Одначе
українському народові у поході до волі потрібно багато апостолів,
добрих учителів, наставників, діячів і провідників, котрі в братолюбії
й єдиномислію творили б Українську Солідарність. І коли вони
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виховають увесь український нарід до такої міри, що всі українці
стануть свідомі й готові до здобуття вільної української держави,
нарід вилонить з�поміж себе нашого Вашингтона і весь потрібний
провід.

Минуло вже 15 років, як нам на еміграції вдалося створити Світовий
Конгрес Вільних Українців, і це було чи не найбільше досягнення
української еміграції. Маю враження, що протягом цих 15 років міг би
виконати більше корисної праці, якби мав більше сил і фінансів і якби він
мав мандат вести діяльність не тільки на суспільно�громадському,
культурно�освітньому та церковному відтинку, але й на політичному.
Думаю, що не пошкодило б українській справі пробувати скріпити
працю СКВУ шляхом зговорення, виборів чи делегування до СКВУ
представників також політичних середовищ, щоб на форумі нашого
центрального представництва створити Українську Солідарність і на
цьому форумі соборно і солідарно репрезентувати Україну у вільному
світі. Можна б також спробувати створити при СКВУ Соборницький
фонд, що був би сильною базою для виконання цієї важливої праці. Тоді
б представники чужих держав знали, до кого вони мають звертатися в
усіх справах, що торкаються України. Бо якщо поляки в обличчі великої
загрози і небезпеки, коли поки що загрожена тільки їхня територія,
створили свою “Солідарність”, то чому б українцям на еміграції цього не
зробити, коли загрожена не тільки територія України, але її мова,
культура, духовність, Церква і сама душа народу? У них Церква завжди
була одним суцільним монолітом, майже не було боротьби на релігійному
відтинку, бо в них церква і національно�державницький патріотизм – це
майже одне. А в нас протягом всієї нашої історії, як і сьогодні, ми багато
сил витрачаємо на релігійні міжусобиці. Якщо в Україні на ті справи
мали і мають величезний вплив ворожі чинники й інтриги, то тут, у
вільному світі, ми повинні б бути вільні від тих ворожих намагань.

Замість одностайно й солідарно змагатися за здобуття своєї
держави, багато сил і часу витрачаємо на інші справи, коли треба
думати про одне: саме існування нашого народу загрожене, а як не
буде народу, то не буде кого і з ким будувати ні церков, ні культурно�
наукових установ чи інших суспільно�громадських надбань.

Часто наші люди нарікають, що ми ніяк не можемо спільно
підготовити святкування наших національних свят, таких імпрез, як
на свято Самостійности й соборности, свято Шевченка, Героїв та
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інші. Коли виступає хор чи ансамбль однієї парафії, то вже з парафії
іншої церкви ніяк не хочуть виступати разом, щоб те свято зробити
дійсно соборним. Те саме, коли беруть участь у святі з одного
політичного середовища – з іншого вже не хочуть бути разом, щоб це
людей з'єднувало, а не роз'єднувало.

Але є вже помітні й спільні виступи – серед молоді. Спілка
Української Молоді, Пласт, Об'єднання Демократичної Української
Молоді, студентські організації вже часом пробують виступати
разом, дуже миле й зворушливе враження робить виступ молоді і
дітей українських шкіл. Останній такий виступ дітей на святі у честь
Т. Шевченка у Торонто зробив гарне враження. Біда тільки, що
кожного року в школах і молодечих організаціях все менше й менше
дітей і молоді. 

Варто було б над оцими справами нам подумати!
“Украпрес” (1982, №3)

БІЛЬШЕ ЛЮБОВИ, ПОШАНИ,
ТОЛЕРАНТНОСТІ І СПІВПРАЦІ

Письменник Олесь Бердник вважається в сучасну пору чи не най�
більшим філософом і мислителем України. У своїй повісті “Прометей”
він старається показати українському народові, скільки лиха і неща�
стя приносить нам фанатизм, брак толерантности, вирозуміння і
терпимости до вільної думки людини. У цьому випадку – на релігійно�
му відтинку. Дія відбувається в основному в єгипетському місті Олек�
сандрії, на початках ширення християнської науки. Героїня  повісти
по довших роках нещасливих пригод, терпінь і страждань, дістається
до Греції, тодішнього центру культури і науки, де у пошуках за Божою
і людською Правдою і їхніми законами здобуває знання високої науки
і філософії вільної думки людини. Її суджений у своїх пригодах і
терпіннях шукає цієї самої істини між аскетами, ченцями і релігійни�
ми проповідниками. Вона по закінченні науки повертається до рідно�
го краю, де у високій школі навчає про намагання людини у шуканні
Божої і людської правди, про Всесвіт і її Творця. Одначе фанатичний
натовп народу вважає її єретиком. Підбурений релігійними фанати�
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ками і проповідниками під проводом Патріярха, він убиває її
каміннями, як також і її судженого, який спішить їй на поміч. Подібні
події на релігійному і політичному тлі в Україні дохристиянських
часів насвітлені у його повісті “Сини Світовида”.

У нашій історії, як і сьогодні, ми, на жаль, маємо багато фанатиз�
му і нетерпимости на релігійному і політичному полі. Якщо кажуть,
що історія є вчителькою життя – тоді ми у нашому релігійному і
політичному житті дуже мало практикуємо із її вивчення – науки. Ко�
ли у часах козаччини і панщини народ поставав проти національно�
політичного, економічно�господарського ворога, його поневолення,
гноблення і визиску – то боротьба була перекинена у великій мірі на
релігійне тло, бо один сусід�загарбник був представником польського
католицизму, а другий – московського православ’я. Нам не треба за�
багато уваги звертати на Візантію, Рим чи на “третій Рим” – Москву, а
плекати віру, любов, Божі закони і частіше звертати очі на наш
рідний Київ.

Читаючи нашу українську пресу, яку видають чи то суспільно�
політичні середовища, чи асекураційні союзи, чи релігійно�церковні
установи, бачимо, як багато нарікань, взаємних обвинувачень і лай�
ки, – то тяжко збагнути, хто має рацію, а хто винуватий, кому вірити,
а кому – ні, чия кривда, а чия правда, – то складається враження, що
все це перебуває в якомусь зачарованому колесі. І як з цього заворо�
женого колеса вийти, то здається, що вихід є тільки один: взаємна
любов, пошана, толеранція і довір’я до брата�українця, а фанатизм і
ненависть залишити для ворога�поневолювача, який є ворогом Бога,
і правди, і волі.

Гарним прикладом терпимости, пошани і толерантности до думки
іншого була конференція інституту імені С. Петлюри у Торонто, де і
петлюрівці, і гетьманці у дискусії і виміні думок з пошаною і толе�
ранцією висловлювали свої погляди, шануючи думки інших. Було б
дуже корисно, коли б у подібних зустрічах і бандерівці, і мельниківці,
соціалісти і демократи, православні і католики з такою пошаною і то�
леранцією до поглядів і думок інших, наші люди і провідники шанува�
ли себе взаємно і з великою користю для Української Справи. Було б
також добре, якби ми старалися влаштовувати спільні національні
виступи, які б нас з’єднували в один суцільний моноліт, який також
дуже потрібний у нашому поході до Волі. У деяких українських табо�
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рах у Німеччині такі спільні виступи відбувалися, наприклад, у та�
борі Гайденау, і для мешканців цього табору залишилися гарні споми�
ни української соборности на все життя.

Отже, стараймося знайти це духовне єднання любови, взаємної
пошани, толерантности і співпраці, згідно із словами�заповітом на�
шого Пророка: “Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!”.

“Украпрес” (1982, № 6)

ОГЛЯД ВІЛЬНОГО СЛОВА

У відповідь на видавничі “факти і потреби” редакції “Украпресу”.
Видання ОГЛЯДУ вільного слова і думки треба продовжувати за

всяку ціну, бо він буде спричинятися до покращання української
справи у світі, до злагіднення сварів і непорозумінь, до спільного
наближення й співпраці і тим самим допомагати у нашому Поході до
Волі. Справа приєднування нових передплатників тяжка, бо кожний
привик до своєї партійної газети і воліє кваситися у власному соусі, а
більшість є байдужа до українських політичних, наукових і
визвольних процесів. Думаю, що наразі тих сотка�дві жертводавців і
кілька сот передплатників не повинні дати загинути нашому
місячникові та помаленьку приєднувати передплатників і жертво�
давців. Бо припинення ОГЛЯДУ створить прогалину або й порожнечу
у їхніх душах... Висилайте мені по п'ять примірників кожного числа,
будемо старатися їх реклямувати. Висилаю допомогу в сумі $100,00,
а ви апелюйте до передплатників, жертводавців і читачів!

“Украпрес” (1982, №7)

ЗГАДУЙМО ПРО УКРАЇНУ

Минулого літа, при кінці червня, ми поїхали до монастиря на Горі
Марії в Анкестер�Онтаріо. На цей відпуст ми взяли з собою одну
жінку, українку, яка щойно кілька місяців тому приїхала з Польщі. По
закінченню богослужень і відправ, коли ми на лоні чудової погоди і
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природи посідали на зелену травичку обідати, та жінка нас запитує:
“Чому наші українські священики у своїх проповідях, науках і
богослуженнях так мало згадують про нашу поневолену Бать�
ківщину�Україну, про наш многостраждальний нарід, його терпіння і
страждання за Бога, за свою Українську Церкву, його змагання і
боротьбу за рідну землю, правду і волю? Я 60 років прожила у Польщі,
слухала польських ксьондзів і проповідників. І вони у своїх
проповідях, богослуженнях і науках ніколи не забувають про свій
польський нарід, про його завдання і потреби, про свою польську
церкву, про своїх великих польських людей, королів, літераторів і
проповідників, про своїх польських героїв і святих”.

Що ж ми могли на це їй відповісти? Ми відповіли, що є і в нас
священики, одначе їх є ще замало, бо багато священиків у своїх
проповідях і богослуженнях говорять тільки на теми біблійні,
згадують тільки про Ізраїль, Візантію і візантійський обряд, а про
Многостраждальну Матір нашу Україну, про Український Нарід, його
терпіння, гоніння, ув'язнення, заслання і переслідування за віру в
Бога, за Христа і Його науку, за наших українських Героїв�Страдників
і Святців, великих визначних людей України чомусь забувають. А чей
же проповідування любови до ближнього, яким у першу чергу є
кожний брат�українець, є їхнім найважнішим обов'язком!

“Украпрес” (1988, №8)

У ВІДПОВІДЬ НА ВИДАВНИЧІ “ФАКТИ
І ПОТРЕБИ” РЕДАКЦІЇ “УКРАПРЕСУ”

Кажете, що хочете збудити інших, одначе на хочете перетворити
журнал у щомісячне скиглення й апелі. Але здається, без цього поки
що не можна... Бо в наших людей є на все – і на тютюн, і на пиятику,
на прийняття, на весілля, на “котеджі” й інакше, але на добру
українську пресу, книжку і всяку українську справу і діяльність – то до
них треба скиглити, просити й апелювати, іншого способу поки що не
видно і без попереджень про можливість припинення журналу, про
що ви вже натякали, не обійтися.

“Украпрес” (1982, №8)
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ПРО НАРОД І ЦЕРКВУ

У нас є багато явищ на релігійно�церковному відтинку, які чомусь
промовчуються, а які є дуже тісно пов'язані з нашим народом і
Церквою...

У нас боротьба і оплюгавлення свого рідного, боротьба за
Православіє, за Католицизм, за Євангелизм або за якесь
механічне об'єднання. Об'єднання коло чого? Католицизму?
Православія? Але ж ми, українці, того роз'єднання не робили.
Роз'єднались Рим і Візантія..., отже нехай вони і єднаються!
Наші сусіди мудріші: вони скапіталізували і пристосували
Церкву до своїх потреб, на служіння не лише Богові, а й своєму
народові. І коли поляки мають свою Ченстохову, польського
Папу і польського голову Східної Конгрегації, а Росія сказала,
що “Москва – трєтій Рім, а четвьортому нє бивать!”, – то ми
хочемо об'єднувати Рим із Візантією...

Було б добре, якби хтось написав і вияснив, чому деякі
українці покидають свою рідну вже 1000�літню традиційну
Церкву, відходять до інших, а навіть заводять поганство, хочуть
видобути з дна Дніпра статуї Дажбога і Перуна і на всі лади
ганьблять наші світлі й заслужені постаті, заслужених для
Церкви й народу достойників?.. Здається, що із понад 30 держав
Європи ні в одній народ цього не робить. А ми, українці, замість
змагатися за добро свого народу й держави, сваримося й
витрачаємо сили на релігійний фанатизм і взаємне
поборювання...

Ті всі справи поки що контроверсійні, але болючі, і їх треба буде
направляти. У нас нема авторів, які б ці справи порушували, бо
бояться якоїсь анафеми. А тим часом писати правду – нема кого
боятися. Ці справи порушували наші великі мислителі – Шевченко,
Франко, Українка, а тепер Бердник...

“Украпрес” (1982, №10)
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ХАЙ ЖИВЕ БОЙКО!

(Кілька думок і спостережень)
Український драматичний ансамбль “Заграва” відіграв у Торонто

сатиру молодого драматурга Бориса Будного “Віва Бойко” (Хай живе
Бойко). У сатирі представлені три покоління: дід, діти і внуки. Тема дії
дуже популярна, бо вона змальовує невеселу теперішню дійсність
української еміграції у Канаді, Америці та, напевно, у всій
українській діаспорі.

Український пенсіонер Нестор Бойко живе в українському домі для
старших, куди його віддали його сини і внуки. Вони не хотіли терпіти
старого вдома, вважали, що він фанатик і мрійник, бо забагато
говорить про Україну, її тяжку долю і поневолення та потребу нашої
дії, щоб допомогти українському народові визволитися і збудувати
свою Державу. Вони кажуть, що Україна – це якась мрія�фантазія, що
змагання за її визволення – це щось нереальне. І на цьому тлі
представлений доктор Северин Стрибог, пенсіонер, який узяв собі за
завдання досліджувати історію і праісторію України, і він у
сатиричній формі хоче довести, що колись, в давнину, українці
прибули на землю з якоїсь іншої плянети. Старий пенсіонер Нестор
Бойко дуже захопився його дослідами і наукою, і коли він на
щасливий лотерейний квиток виграв один мільйон долярів, то у
заповіті записав цей мільйон для дослідника доктора Стрибога, щоб
із цих грошей створити фундацію імени Нестора Бойка, що її
завдання має бути дослідження історії України, написання історії
України у правдивому, непофальшованому світлі та допомога Україні
у її звільненні.

Дуже помітне у цій сатирі те, що молодий автор Борис Будний
представив справу так, що коли українські установи й організації:
Світовий Конгрес Вільних Українців, Комітет Українців Канади,
Спілка Української Молоді, Пласт, українські жіночі організації –
звернулися до щасливого Бойка за грошовою допомогою, то не
показано його реакції на їхнє звернення. І з цього можна зробити
припущення, що всі згадані та інші українські установи й організації
не цікавляться написанням правдивої�непофальшованої історії
України і всіх подій у справі визволення України на потрібному й
відповідному рівні – й аж мусить знайтися якийсь щасливий Нестор
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Бойко, який створив би фундацію, а відтак, щоб усі щасливі і менше
щасливі Бойки цій Фундації допомагали. І за це молодому
драматургові Борису Будному, драматичному ансамблеві “Заграва” і
його керівникам належить велика шана і подяка від усього
українського суспільства.

“Украпрес” (1983, №1)

ГОЛОД НА УКРАЇНІ І “ТАЄМНИЧА РУКА”

Під таким заголовком у другій половині 1982 року вийшла в
Торонто книжка історика Романа Млиновецького. Звичайний читач,
який ніколи не читав і не бачив “Енциклопедії Українознавства”,
головним редактором якої є професор Володимир Кубійович,
читаючи цю книжку Романа Млиновецького, не може зібрати своїх
думок і не знає, в що вірити, а в що не вірити. Думки і твердження в
цій книжці такі контроверсійні і загадкові, що не знаєш, де конверсія,
а де диверсія “таємничої ворожої руки”. Р. Млиновецький твердить,
що професор Кубійович лише фігурує як головний редактор
“Енциклопедії Українознавства”, а за його ширмою редактора
захована “редакційна колегія”, яка складається з неукраїнців, що
вони росіяни та лише прикрилися українськими прізвищами. Що
вони деякі ділянки українознавства так пофальшували,
поперекручували і підтасували, що тим роблять велику шкоду для
України, а приносять користь Москві. Тим більше, що “Енциклопедія
Українознавства” видана під патронатом Наукового товариства
Шевченка, і під його фірмою збиралися гроші на це видання від усієї
української еміграції. Р. Млиновецький вказує, що в таких ділянках
українознавства, які не мають великого політичного значення, як
фізична географія, народна культура або археологія, редакція не
намагалася проводити своїх тенденційних ідей. Але такі ділянки, як
історія, історія визвольної боротьби, історія української мови, історія
письменства так підфальшовані, перекручені і підставлені, що вони
можуть бути поміщені в "Українській Радянській Енциклопедії”. А
Наукове товариство імені Т. Шевченка не повинно надуживати імені
Шевченка у виданні "Енциклопедії Українознавства”, на сторінках
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якої так пофальшовані і перекручені думки й ідеї, які проповідував,
поширював і за них страждав Т. Шевченко. За ширення цих
шкідливих для української справи інформацій на сторінках
"Енциклопедії Українознавства” воно повинне називатися імені
Пушкіна, а не Шевченка. І в додатку до цього деякі інші українські
організації і товариства, що з цією пофальшованою справою не є
обізнані, збирають гроші на “Енциклопедію Українознавства” і її
поширюють. Звичайний читач не знає, як думати і реагувати на цю
книжку Р. Млиновецького, і тому сподівається, що українські
історики і науковці на сторінках української преси подадуть якісь
вияснення. Бо виглядає, що ворожа “таємнича рука” діє дуже сильно
серед української еміграції, щоби її розсварювати, роз'єднувати і не
дати їй можливості одностайно, спільними силами прямувати до
визволення України.

“Украпрес” (1983, №2)

ЗАПОВІТИ І СПАДКИ

Потреба розроблення заповітів�тестаментів серед української
еміграції є дуже важлива і актуальна. А її занедбання робить
українській справі великі матеріальні шкоди. Адвокат Ярослав Ботюк
у Торонто в одній із своїх інформативних доповідай у цій справі
старався подати вказівки, як цьому лихові зарадити. Найбільшим
лихом є те, що дуже багато українців, які живуть у Канаді, Америці чи
будь�якій іншій країні нашого поселення, вмирають, не зробивши
перед тим ніякого заповіту, або записують все своє майно на рідних в
Україні. Він сказав, що в останньому році ворожа окупаційна
совєтська влада забрала понад 28 мільйонів долярів спадків від
померлих українських емігрантів у Канаді! Це діється серед нас тоді,
коли, наприклад, Українська Шевченківська Фундація за 20 років не
змогла ще зібрати 2 мільйонів долярів. Адвокат Я. Батюк каже, що
кожен українець на еміграції обов'язково повинен зробити заповіт і
залишити найменше двох або більше свідків, котрі би допильнували,
щоб записане у заповіті майно було доручено людям чи організаціям,
для яких воно є записане. Він подає приклад, що коли в Україні живе
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понад 800 тисяч жидів, то ніхто із жидівських емігрантів не записує
нічого для своєї родини в Україні – був тільки один випадок, що стара
жидівка у Канаді записала спадок на родину в Україні. Він також
наводить багато прикладів, що стається з майном людини, яка не
зробила заповіту, або коли майно записане на родину в Україні. Ось
один із цих прикладів. Одна старша жінка у Канаді була чесна і
побожна, завжди ходила до церкви і була християнкою. Але вона
померла несподівано і не залишила ніякого заповіту. Майно її було
коло 500 тисяч долярів, а її поховали у паперовій труні. І яка шкода,
що ця церква, до якої вона завжди ходила і в ній так щиро молилася,
чи якась добродійна українська установа не одержала нічого із цих її
тяжко запрацьованих грошей на потреби української церкви чи
якоїсь іншої так потребуючої Української Справи. Тому було б дуже
потрібно і доцільно, щоб українські священики у церквах, чи при
різних нагодах пригадували своїм вірним про потребу і конечність
зроблення заповіту. Також українська преса і радіо час від часу
повинні пригадувати українській спільноті про те і вказувати, що всі
ті, що не мають родини, повинні записувати своє майно на українські
установи, організації і церкви, наприклад: Шевченківська фундація,
українські школи, університети і церкви, СКВУ, українська преса і
видавництва, українські молодечі і виховні організації й на інші
українські потреби, що кому ближче до душі. Тоді наші тяжко
запрацьовані гроші не попадуть у ворожі руки, а українська справа
дуже багато на цьому скористає. І тому для цієї справи нам треба
присвятити більше уваги.

“Украпрес” (1980, №3)

НАША ЄДНІСТЬ,
ОБ’ЄДНАННЯ І РОЗ’ЄДНАННЯ

Доктор Іван Овечко в “Украпресі” під ч. 8  піддає до нашого розду�
мування пропозицію створити “Всеукраїнську Раду Церков”, і якщо
би нам удалося створити таку Раду, то ми могли б мати багато корис�
ти для української церковно�релігійної справи, як також національ�
ної. Тоді змогли б наші церковні чинники і проводи час до часу зійти�
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ся і разом обговорити наші спільні церковно�релігійні справи, а та�
кож із цього форуму впливати на наше суспільно�громадське і по�
літичне життя. Нам вже вдалося створити Всеукраїнську суспільно�
громадську установу – Світовий Комітет Вільних Українців, – тільки
шкода, що на її форумі не ведеться української політичної праці. От�
же, якраз на цих двох наших всеукраїнських форумах повинна вести�
ся наша співпраця. Звичайно, що кожна Церква, установа, чи ор�
ганізація має і повинна вести свою працю на своєму власному відтин�
ку, ґрунті і засягу, але час до часу повинні зійтися на форумі спільної
церковної чи громадсько�суспільної організації для якихось важли�
вих нарад, рішень чи постанов. От хоч би для обговорення соборного
і величавого відсвяткування 1000�річчя Хрещення Руси�України, у
50�ту річницю спільно відзначити (а можуть організації й осібно)
страшну подію українського голодомору�голокосту, і багато інших
важливих справ і подій, обговорювати і рішати спільно і соборно.

Ми у наших українських церквах і політичних середовищах звик�
ли закидати одні другим копання історично�політичного і релігійно�
го Збруча, а це є зовсім безпідставне і непотрібне. Ми повинні пере�
студіювати, що копателями нашого релігійного і політичного Збруча
були наші ненажерливі, захланні і несовісні сусіди – Москва і Польща.
Бо коли Русь�Україна у 988 році за володіння Володимира Великого
прийняла Христову віру і науку, то тоді ще не було роз’єднання і роз�
биття між Римом і Візантією. Тому ми не маємо ніякої причини їх
об’єднувати. Отже, ні українці православні, ні католики не мають
причини себе взаємно обвинувачувати у копанні Збруча, бо політич�
ний Збруч був уже установлений в Андрусові угодою між Москвою і
Польщею ще тоді на берегах Дніпра, а не Збруча – де Правобережна
Україна попала під католицьку Польщу, а Лівобережна – під право�
славну Москву. І від тих часів імперська Польща почала нам накида�
ти католицизм, а Росія – московське православіє. Ця інтрига наших
католицьких і православних сусідів триває і досі. І цим вони стара�
ються відвернути нашу увагу від наших спільних змагань, за нашу
Вільну Українську Соборну Державу, а перекинути її на нашу
релігійну боротьбу, сварки і міжусобиці. І, на жаль, їм у значній мірі
це вдається, бо наша історична Церква у двох найбільших розгалу�
женнях – православному і католицькому, поки що не може дійти до
належної і потрібної співпраці і діалогу. А поза тим творяться різні
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менші релігійні угрупування, які також відвертають нашу увагу від
соборного змагання за визволення України. Наші історичні загарб�
ники і гробокопателі Росія і Польща не мають ніякої боротьби на
релігійному тлі своїх народів: вони зуміли скапіталізувати і пристосу�
вати Церкву до своїх потреб, на служіння не лише Богові, а своєму на�
родові. І коли поляки мають свою Ченстохову, польського Папу і
польського голову Східної Конгрегації, а Росія сказала, що “Москва –
третій Рим, а четвертому вже не бути”, то ми витрачаємо силу на
якесь поки що абстрактне релігійне об’єднання, хочемо об’єднувати
Рим із Візантією, а чей же ми України не роз’єднували, бо ми прийня�
ли християнство у 988 році, а Рим із Візантією посварилися аж у 1054
році, отже аж на 66 років пізніше. Ми у наших церквах тепер замало
виявляємо практично Христову науку і його заповіді любові ближнь�
ого. А ще головніше – любов до брата�українця не поставлена на на�
лежному рівні. Ще бувають, на жаль, численні випадки, що ук�
раїнець�католик не є українцем і навпаки. Це також буває і в менших
українських угрупуваннях. Коли ми подивимося на інші народи, то
англієць є завжди англійцем, француз – французом, німець – німцем,
американець – американцем і т.д., незалежно до якої Церкви і релігії
належать. А у них релігій і церков багато більше як у нас. Є ще та
різниця, що всі вони мають свої держави, а ми є у процесі змагань за
свою державу. Отже, на цьому відтинку ми мусимо бути ще більш то�
лерантними і згідливими. Також між деякими нашими священнослу�
жителями бракує виявів цієї любови ближнього на практиці.

На ці помилки і недомагання старалися нам вказувати наші Ве�
летні Духа – Т.Шевченко, І.Франко, Л.Українка, В.Стефаник, тепер
О.Бердник та інші. І коли цих несовісних священнослужителів
І.Франко картав у своїх творах, то його називали безбожником. Ви�
падок, який він змальовує у своїй повісті “Навернений грішник”, де
син загинув при копанню ями для видобування нафти, то священик
домовляється з батьком про спільний похорон разом з мамою сина,
яка, дуже прибита цим горем, ще жива лежить у хаті, – на жаль, не
був одиноким. Подібних несовісних поступовань на наших рідних
землях, на жаль, бувало багато. І так велетень Правди і Любови Іван
Франко за його поучення і вказування на ці несовісні вчинки удос�
тоївся того, що йому відмовили священичих похоронів. В.Стефаник у
своїй безмежній любови до рідної землі і українського народу в
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оповіданні “Сини” так змальовує свого героя, статечного господаря
Максима: “а Ти, Мати Божа, будь моєю ґаздинею: Ти зі своїм сином по�
середині, а коло Тебе Андрійко та Іван по боках... Ти дала сина одного,
а я двох”. Т.Шевченко у своїй безмірній любові до України у своїму
“Заповіті” каже, що аж тоді, як “кров ворожа потече у синє море” і Ук�
раїна стане вільною, він “полине до самого Бога молитися”.

Ці вказівки великої любові до рідної землі і до рідного брата�ук�
раїнця нам казали наші великі мислителі�філософи� Велетні Духа, і
ми мусимо іти за цими вказівками. Мусимо вводити у життя заповідь
Христа “любіть свого ближнього як самого себе” у поєднанні зі слова�
ми Шевченка “обніміте, брати мої, найменшого брата”. Ці справи у
нас багато промовчуються, хтось може їх називати контроверсійни�
ми, одначе для добра українського народу і української церкви вони
мусять бути відповідно насвітлені і застосовані у житті, – бо тільки у
правдивій любові і пошані до свого брата може постати наша єдність.

“Украпрес” (1983, №4)

ПРО ДОБРИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Пан Т. Бабюк у своєму гарному листі (у 1�му числі “Огляду”) між
іншим пише: ”...По війні на еміграції наплодилося маса різних писак,
що пишуть всякі нісенітниці і тим підривають престиж добрим
письменникам...”. Це правда, що багато, але не знаю, чому вони мали
б підривати престиж добрим письменникам. Читачі вміють читати і
відрізняти добрих письменників від писак і відвіяти полову від
доброго зерна. У вільній країні кожному можна писати і
висловлювати свої думки, але якщо якась писанина є образою,
наклепом і неправдою й шкодить людині або державі, то таких писак
карають і навіть замикають у тюрму. Зрештою, ніхто не має
монополю на писання. Бути добрим письменником, поетом чи
журналістом – це результат не лише науки, іде іскра Божа у серці
людини, це талант і дар, дані лише вибранцям, отим, що мають бути
“сіллю землі”. І тому ті вибранці мусять дуже уважати, щоб та сіль не
вивітрилась, бо не буде чим землю солити. Поетів, письменників,
мистців, музик, композиторів – цих вибранців Божих і людських –
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ворог тому й жорстоко нищить, щоб позбавити землю соли, щоб не
було чим зміцнювати дух в українському народі. А в Америці, в Канаді
та в інших вільних суспільствах кожний має право висловлювати
свою думку в газеті, радіо і в телевізії, а читачі чи слухачі відсівають
зерно від полови. І праці правдивих письменників залишають
надовго, як то кажуть, навіки (якщо взагалі є щось вічне), а те, що
пишуть наплоджені писаки, – так і залишиться нісенітницею.

У нас буває так, що коли хтось із народу напише, чи висловить
свою думку, то видавці чи редактори застосовують до нього нашу
популярну приказку: “Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє”... Але
ж і ковалі, і коні, і жаби – це все Божі творіння, й у суспільстві є
найбільше жаб, а нам усім треба лупати скалу, що її нам призначено
розбити і з�під неї вигребти поховану долю України. Адже наш
національний Пророк писав: “Обніміте, брати мої, найменшого
брата!”. А в іншому місці: “Воскресну нині ради їх, людей закованих
моїх; убогих, нищих... Возвеличу малих отих рабів німих! Я на
сторожі коло їх поставлю СЛОВО...” І Христос сказав: “Блаженні вбогі
духом, бо їх царство небесне”. Ковалі, коні і жаби мусять усі разом
змагатися за наш найвищий ідеал, так, як писав наш письменник С.
Любомирський у повісті “Під молотом війни”, що для справи
визволення України треба заставити всіх, навіть і українську вулицю.

Ми, звичайно, ділимо людей на добрих і гірших патріотів – це є
правильно. Але не ділімо їх по тому, чи вони православні, чи
католики, чи євангелісти й інші, чи бандерівці, чи мельниківці, старі
чи нові демократи й інші, але по тому, наскільки вони беруть участь у
житті суспільства і громади, наскільки вони своїми пожертвами або
бодай лептами допомагають праці наших суспільно�громадських,
культурних, наукових, церковних та інших організацій, наших шкіл,
нашої преси! Бо на патріотизм також ніхто не має монополю – тут
кожному підказує його серце, душа і власна совість. І тоді, коли ми всі
заповіти нашого найбільшого Пророка введемо в наше життя, ми
здобудемо волю і станемо вільним Божим народом.

„Украпрес” (1982, №3)
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ДУМКИ – КОРОТКО

Я завжди такої  думки, що своїх “яничар” було багато в часи колек�
тивізації, голодомору. Не бракує їх і сьогодні, коли їх витворює воро�
жа окупаційна влада в Україні ще від Андрія Боголюбського, пізніше
від Переяславської угоди Хмельницького, через часи Мазепи, Петра І,
Катерини II, Валуєва й інших сатрапів�загарбників аж до сьогодні. І
як довго на землях України буде ворожа влада, так довго будуть “свої
яничари”. І їх під суд зможе поставити тільки влада вільної ук�
раїнської держави. Бо вороги дуже завзято працюють, щоб цих “ук�
раїнських яничарів” витворити якнайбільше, а народ хоче вижити,
хоче перетривати вороже ярмо і робить це різними можливими спо�
собами. Не всі можуть бути героями у в’язницях і на Сибірі...

***
Я дуже волів би, щоб у Вашому вільному журналі порушувати

справи Української Держави, культури, науки, літератури, а не
релігії. Одначе, справи народу й релігії так між собою тісно пов’язані
і так спільно зазублюються, що поки що тяжко говорити про одне, не
заторкнувши другого... Ніякі визнавці якоїсь української Церкви не
повинні мати монополії у змаганнях за побудову Української Держа�
ви. Тут права і шанси для всіх однакові. Кожну українську Церкву чи
релігійну групу треба оцінювати по тому, який вклад вона вносить у
життя українського соборницького духа і в побудову Української Дер�
жави. Бо вільний український народ і його вільна держава – це одино�
ка запорука вільного існування кожної української Церкви і кожної
релігійної групи.

Я завжди заздрю нашим нещирим сусідам полякам і росіянам, що
вони на релігійному тлі боротьби не мають.

***
Я Вам щиро ґратулюю за Ваші відверті слова: “Будьте бандерівця�

ми, упаківцями, мельниківцями, стецьківцями, плав’юківцями, про�
видінцями, союзівцями, православними, католиками, протестанта�
ми, рунвістами, рідновірами, папістами, патріархальниками,
плющівцями, григоренківцями, гетьманцями, севеушниками (а ще й
“демократами”), але будьте найперше ЛЮДЬМИ! УКРАЇНЦЯМИ!”.

Це також і моє “святеє�святих”.
“Украпрес” (1983, №8)
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ЧУЖИНЦЯМ – ПРО СПРАВЖНЄ ОБЛИЧЧЯ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

(на маргінесі промови през. Рейгана)
46�хвилинну промову президента Рейгана 25 січня ц.р. приявні

переривали оплесками 41 раз. Між іншими справами, що їх має
Америка на внутрішньому і зовнішньому відтинках, президент
зазначив, що свобода і демократія лягли в основу побудови
американської держави, що ми ними втішаємось і дорожимо та
будемо їх захищати. Одначе, він ані одним словом не згадав, що є в
світі багато народів поневолених, яких позбавлено свободи,
загарбано їхню землю, культуру, духовні й економічні надбання, а
самі ті поневолені народи хочуть знищити, стерти з лиця землі, та що
найбільшим з усіх поневолювачів сьогодні є російська імперія.
Загрожує вона також свободі і демократії й американського народу!

Звичайно, таке промовчування є передвиборчою тактикою
президента, бо він, знаючи думки й наставлення американського
народу, не хотів також дратувати присутнього на тій промові
“товариша” Добриніна, одного з представників кліки супер�бандитів.
Бо коли б згадав проблему поневолення народів, то імперські
поневолювачі назвали б президента й американський народ
підпалювачами нової війни...

Президент сказав: “Я хочу сказати народові Совєтського Союзу...”. А
треба було б сказати “народам Совєтського Союзу”, бо ж СРСР – це імперія
багатьох поневолених народів, над якими панує російський народ при
допомозі підібраних вислужників або присилуваних людей з поневолених
народів. І якраз тоді, коли російська імперія зі своєю диявольською
системою, урядом і законами знищила навмисне створеним голодом у
1932�33 роках до 10 мільйонів українського селянства, а величезні маси
української інтелігенції знищила розстрілами, муками в тюрмах та
засланнями, – якраз тоді Америка визнала Совєтський Союз легальною і
законною державою!.. І яка трагічна доля випала Україні й іншим
поневоленим народам у російській імперії, коли відтоді і аж дотепер ці
народи терплять у царстві Сатани без відповідного зрозуміння з боку
вільних держав Заходу, без їхньої допомоги поневоленим, яких всякими
способами намагаються перетворити в один так званий совєтський, а
насправді російський народ.
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Тому стоїть велике завдання перед українським проводом в
Америці й інших державах вільного світу: роз'яснювати, висвіт�
лювати ці справи. Щоб американський уряд і народ зрозумів, як
довго російська імперія буде втримуватися на горах трупів, на
сльозах і стражданнях поневолених народів та при допомозі
американської й канадської пшениці та західної технології, так довго
буде дуже загрожена і свобода та демократія Америки, Канади та всіх
вільних народів.

“Украпрес”, (1984, №24)

РОЗ'ЯСНЮВАТИ АМЕРИКАНЦЯМ
ПРО СПРАВЖНЄ ОБЛИЧЧЯ РОСІЙСЬКОЇ  ІМПЕРІЇ

У середу, 25 січня 1984 року президент Р. Рейган виголосив до
американського народу 46�хвилинну промову, яку приявні
оплескували більш як 40 разів. Між різними справами, які має
Америка на внутрішньому і зовнішньому відтинках, президент
зазначив, що свобода і демократія лягли в основу побудови
американської держави, ми ними втішаємося і дорожимо і завжди
будемо їх захищати. Одначе він ні одним словом не згадав, що є у світі
багато народів поневолених, яким свободу відібрано, загарбано їхню
землю, усі культурні, духовні й економічні надбання – і щоб ці чужі
загарбані землі втримати для себе, імперські уряди, держави й
народи хочуть ті поневолені народи знищити й стерти з лиця землі. І
що саме одна найбільша із них – російська імперія, загарбавши
багато чужих земель і поневоливши багато вільних народів, загрожує
також свободі і демократії американського народу – бо не може бути
вічно так, коли на горах трупів, терпіннях і стражданнях
поневолених народів існує і держиться російська імперія, щоб змогла
втриматися, рости і процвітати американська свобода і демократія.

Звичайно, що це є передвиборча тактика президента, бо він,
знаючи думки і наставлення американського народу, не хотів також
дратувати присутнього на цій промові товариша Добриніна, одного з
керівників супер�бандитів, бо коли б він надмінив проблему
поневолених народів, де потоптана свобода і демократія, тоді
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імперські поневолювачі і супер�бандити назвали б американський
народ і його президента підпалювачами нової війни. Кажуть, і навчає
релігія, що існує сатана і його царство: отже, в імперії, де
переслідують за слово і думку, де заборонена віра в Бога і є Божі
закони, де зруйновано і понищено церкви, храми Божі, монастирі,
всякі релігійні пам'ятники, навіть придорожні хрести чи каплички,
де виморено голодом не тільки дорослих, але й дітей і стариків – чи ж
це не є царство сатани, з його диявольським урядом і законами? І чи
можлива співпраця держав і народів, де панує свобода і демократія, із
урядом і царством диявола? Президент сказав: “Я хочу сказати
народові Советського Союзу” – треба казати НАРОДАМ у Советському
Союзі, бо ж Совєтський Союз – це імперія багатьох поневолених
народів, де панує російський народ із підібраними і присилуваними
людьми з поневолених народів. Коли в Україні російська імперія із
своїм диявольським урядом, системою і законами знищила голодом у
1932�33 роках приблизно 10 мільйонів українського селянства, а
величезні маси української інтелігенції знищила розстрілами
різними способами мук, знущань і терору по тюрмах, казематах і на
засланнях – тоді якраз Америка й інші держави вільного Заходу
визнали Совєтський Союз легальною і законною державою. І яка
трагічна доля стрінула Україну й усі інші поневолені народи у
російській імперії, коли відтоді аж дотепер, без ніякої допомоги,
зрозуміння і співчуття з боку вільних держав Заходу, ці народи
терплять і страждають у царстві сатани, де всіма пекельними
способами стараються їх перемінити в один совєтський, а властиво
російський народ.

Тому стоїть велике завдання перед українським народом в
Америці, а також в інших вільних державах – щоб ці справи
відповідно роз'яснювати і висвітлювати. Щоб американський уряд і
народ зрозуміли, що доки на горах трупів і страждань та на допомозі
американської і канадської пшениці тримається російська імперія –
то свобода і демократія американського народу і всіх вільних народів
є дуже загрожені.

“Украпрес” (1984, №21)
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ШАНУЙМО НАШУ ІСТОРІЮ

Ми, українці, є дивний нарід, ми часто самі зневажаємо, а дехто і
опльовує свою історію, героїчну боротьбу і змагання за останніх 40�
50 років.

На початку місяця лютого 1984 року я мав нагоду говорити з ук�
раїнкою, яка приїхала у відвідини до родини і приятелів у Канаді. Во�
на була у Вінніпегу і Торонті кілька місяців і висловила свої зауважен�
ня та жаль, що на наших святах самостійности і соборности та інших
святах, академіях чи зібраннях, ми обмежуємося лише до 1918 і 1919
років, а нашу новітню історію після цих років аж до сьогодні обми�
наємо, не згадуємо про неї так, якби ці останні 40 чи 50 років були у
нас порожнечею або диким полем. Ця жінка за свою участь в ук�
раїнському визвольному русі каралась 10 років по тюрмах і на за�
сланні в Казахстані. Вона має жаль, що у Канаді вона ніде не почула
згадки про тих, які загинули і мучилися по тюрмах і каторгах, тих, що
загинули в бункрах та криївках, обороняючи рідну землю, – а дехто їх
називає ще “щурами”. Ці герої і мученики, одержимі своєю любов’ю
до України, були покинуті і залишені на поталу жорстокостей наїзни�
ка, а частина тих, що врятувалися і вигідно проживають у вільному
світі, замість гідно оцінити їх подвиги, терпіння, муки й смерть і схи�
лити свої голови перед величчю їх жертвенности, страждань, ге�
роїзму і посвяти для України – вони промовчують все те, а то й знева�
жають. Вони щасливі, що їм Господь дозволив вирватися з цього пек�
ла в Україні і зажити свобідно. А тим часом їхнім завданням є розка�
зати вільному світові про героїку, криївки, тюрми, посвяту, трагізм
тих, що залишилися в Україні.

Відновлення української держави Актом 30 червня 1941 року і ге�
роїчна боротьба ОУН�УПА проти гітлерівського наїзника врятували
престиж і честь України від закиду коляборації з гітлерівською Німеч�
чиною. Проголошення української державности у 1918 році відбуло�
ся в Києві, а проголошення відновлення української державности 30
червня 1941 року відбулося не лише у Львові, бо після цього проголо�
шення відбувалося через цілий місяць липень по всіх більших і мен�
ших містах України від Сяну аж по Дніпро і Одесу, де тільки це було
можливе і де вже не було червоного окупанта. Український нарід у
довгому очікуванні на свободу, підготовлений працею УВО, ОУН,
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“Просвітами”, “Рідними школами” й іншими українськими ор�
ганізаціями й установами, коли московський червоний окупант був
прогнаний німецькими військами, думав, що у союзі з Німеччиною
можна буде повалити московську імперію і збудувати свою вільну ук�
раїнську державу. Ніхто не припускав тоді, що політика німецького
гітлерівського уряду буде така безглузда, шалена і пагубна, що німці у
своїй зарозумілости, гордости і ставленні до українського народу, по�
валивши підвалини молодої української держави, не будуть свідомі
того, що цим вони копають собі могилу. Український нарід, будучи
вже національно свідомим, відчував, що будувати свою державу й
уряд є національною конечністю. І коли московський окупант під на�
тиском німецьких військ почав утікати з українських земель, українці
зразу взялися до будови української держави. З тюрем вирвалося багато
української інтелігенції, з підпілля вийшло багато членів і симпатиків
ОУН, які укривалися перед жорстокими переслідуваннями окупанта, з�за
кордону повернулося багато української інтелігенції і під їхнім проводом
увесь український нарід взявся негайно за творення свойого уряду і по�
рядку на своїй землі. У Львові 30 червня 1941 року проголошено віднов�
лення Української Держави, а потім через цілий липень величаві проголо�
шення і маніфестації відбувалися по всіх більших і менших містах Ук�
раїни. У кожнім селі чи містечку висипано могили на пошану загиблих
Січових Стрільців, українських героїв УВО, ОУН та інших, а де таких не
було, то висипали високі символічні могили на пам’ятку і пошану
звільнення України. Величаві многотисячні маніфестації відбувалися у
кожному місті і містечку на честь відновлення Української Держави. На
переді маніфестаційних походів ішли церковні процесії з хоругвами, об�
разами і національними прапорами, священики, громадські і
національні діячі, церковні і світські хори, організована молодь у товари�
ствах “Січ” і широкі маси одушевленого народу. Таких масових народних
маніфестацій в Україні на честь звільнення України не було ніколи перед
тим у цілій історії України, бо це вже повстав український нарід, свідомий
своїх завдань. Але ненаситний і засліплений німецький наїзник почав
криваве нищення цієї держави, чим і собі викопав могилу. Український
нарід створив героїчну Українську Повстанську Армію, яка довгі роки обо�
роняла свою землю перед німецьким і московським наїзниками, одначе
встояти не було сили, бо держави вільного світу були глухі і сліпі, і нам не
дали ніякої допомоги, а допомогли московському імперіалізмові.
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Тепер нашу присутність у вільному світі ми мусимо належно викорис�
тати, щоб вияснити вільному світові про загрозу московської небезпеки
та здобути для України приятелів. Про величаві маніфестації у 1941 році
на честь відновлення української держави, про події у кожному селі,
містечку і місті ми маємо дуже мало написаних спогадів. Написати такі
спогади є нашим невідкладним завданням. Нарід в Україні і ми тут на чу�
жині очікуємо, щоб ще раз пережити ці радісні урочисті маніфестації
відновлення української державности, які пережив наш нарід у
червні/липні і серпні 1941 року, але щоб ця наша вільна батьківщина і
держава була вже вільна назавжди.

Наші історики чомусь бояться писати історію українського народу за
останніх 40�50 років, наче б “цей час був у нас пусткою або диким полем.
А було і є, одначе, навпаки. Цей час у нашій історії був найбільш бурхли�
вим, трагічним і жорстоким, повним ідеалізму, посвяти і героїзму тих, що
в Україні жили, творили і боролися за свободу, за існування українського
народу на своїй землі. Невже ж чекаємо, поки вимруть усі наші сучасні
історики, і хай вже пишуть історію історики майбутнього покоління, які
цих подій не переживали і не бачили? Чи чекаємо, щоб історію України
написали німецькі чи російські історики у фальшивому, викривленому і
шкідливому для нас світлі? Не треба боятися, що декому із наших супер�
демократів, яким доля пощастила зберегти своє життя у вільному світі, не
подобається опис подій в Україні, у яких вони не брали, чи не беруть уча�
сти, – одначе за цих останніх 50 років нарід жив, діяв і творив серед дуже
тяжких, жорстоких і трагічних обставин. Що ж могли зробити українські
патріоти? Не могли усі залишити свій нарід і втекти на еміграцію, вони
вірили, що вільний світ все ж таки відгукнеться на їхню трагічну долю і
допоможе побороти загарбника, бо не може вічно панувати і тріумфувати
неправда, розбій і загарбництво чужих земель. Щоб зостатися з народом
на рідній землі, вони мусили піти під землю, викопати бункри�криївки, з
яких боронили рідну землю і чекали допомоги вільного світу. Одначе
вільні народи оглухли, не чули і не бачили їхніх страждань, а все ж вони
мусили хоч і без надії таки сподіватись. І коли вони у цих бункрах погину�
ли чи опинилися на каторгах і засланнях, то великим злочином тих, що
живуть вільно і вигідно у вільному світі, є осуджувати їхні дії і називати їх
підземними щурами. І нарікати, що в рядах УПА, підпілля і визвольного
руху в обороні рідної землі згинуло кільканадцять тисяч українських
патріотів. А коли в рядах ворожої Червоної армії згинули мільйони ук�
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раїнців за чужу, ворожу нам справу, то цього не шкода? Було шкода героїв
з�під Крут чи Базару, Біласа і Данилишина, але ми їх не осуджуємо, бо ча�
си, в яких вони діяли і жили, були тяжкі, жорстокі і безнадійні, вони відда�
ли життя за свою рідну українську землю, за свій нарід, за його права і
свободу. І нашим завданням, особливо наших істориків у вільному світі, є
ці їхні героїчні подвиги гідно записати на сторінках історії України. Запи�
сати величні, а потім трагічні події, коли український нарід на протязі
місяців червня, липня і серпня 1941 року творив свою владу і порядок. Як
у кожному селі вибрав чи настановив війта і управу села, управи коопера�
тивного, господарського і просвітнього життя, шкільництво і поліцію, по�
садників і управи міст, старостів і управи повітів чи районів, залізниці і
все інше життя.

І ми собі на шкоду зупинили написання нашої історії на наших
перших визвольних змаганнях 1918�20 років, і нема кому написати
новітньої героїчно�трагічної історії українського народу.

“Гомін України” (1984, №26)

УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ

Редактор “Украпресу” Іван Овечко видав англійською мовою
кишеньковий довідник “Україна і українці” (128 стор.). Дмитро та
Марія Гулеї активно допомагали його розповсюджувати в
англомовному середовищі. Також висловлював критичні думки для
покращення наступного видання довідника.

Я дуже поділяю думку пані Анастасії Біловус, щоб нашим
державним володарям дати правдиві титули: королі, цісарі,
імператори, а не “князі”, “княгині”, що є накинені московськими й
іншими істориками, щоб славу України затьмарити і принизити.
Роблячи це, треба зробити відповідний коментар, і на цю барикаду
мусить хтось наступити і перейти Рубікон. А коли Ви перші зробили
таку корисну роботу щодо інформації про Україну виданим
“Довідником”, то, мабуть, і це мусите зробити Ви.

„Украпрес” (1985, №25)
Коли І. Овечко вирішив видати книжечку про українських козаків,

то подружжя Гулеїв також підтримало цю думку.
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Думку про видання книжечки про українських козаків і лицарів ми
поділяємо з Вами. Нехай світ дістане правдиві відомості про наших
славних лицарів і козаків, про славних козацьких отаманів,
запорізьких кошових і гетьманів, про легендарного Байду, про
державників Хмельницького, Мазепу та інших, які в дуже тяжких
історичних і географічних обставинах під окупацією жорстоких
лукавих наших сусідів боролися, щоб здобути волю для України і
збудувати на своїй землі свою державу для українського народу.

„Украпрес” (1985, №30)

Як далеко Ви вже зайшли з книжечкою про українських козаків в
англійській мові? Ця книжечка була б дуже корисною для української
справи, бо інформації про українських козаків і гетьманів, про
Козацьку й Гетьманську добу так же пофальшовані й спотворені
нашими сусідами і ворогами�загарбниками, як і вся історія України.

Не треба дивитися, що хтось має на це негативні думки чи
погляди. А як ми будемо боятися писати про нашу правду, то ми
ніколи нічого не зробимо, бо позитиви і негативи були і є всюди, і...
“ще ся той не вродив, щоби всім догодив”... 

”Украпрес” (1986, №35)

КІЛЬКА ДУМОК НАПЕРЕДОДНІ
1000MЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ

Вже тільки три роки залишається нам для підготовки, щоб гідно і
достойно відсвяткувати цю велику історичну, релігійну і культурну
подію, яка сталася тому 1000 літ на землях України за князя
Володимира Великого. Одначе чомусь серце багатьох українців
огортає непевність і тривога. Бо чуємо і читаємо у пресі, що там, у
поневоленій Україні, московський уряд буде святкувати не
тисячоліття охрещення Володимиром Великим Руси�України, а
охрещення Росії.

Цю саму пропаганду і пресію московська імперія проводить по
цілому світі, отже далі впихають у голови вільного світу брехню та
фальшують і викривляють цілу історію українського народу.
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Український нарід там, у під'яремній Україні, не може реагувати
на цю брехню і фальш і не може вільному світові передати про це
правдивих історичних інформацій, але ми, українці у вільному світі,
можемо, і повинні, і мусимо це робити. На жаль, турбота огортає нас,
бо лише три роки відділяє нас від цих величавих святкувань, а ми ще
не знаємо, як наші Церкви будуть відзначати ці святкування. Ще й
досі не появилася спільна соборна заява чи повідомлення проводів
наших Церков: чи Українська Православна, Українська Католицька
та Українська Євангельська і Баптистська Церкви будуть проводити
ці святкування спільно та соборно. Уже є такі тривожні вістки, що
провідники російської православної Церкви в Канаді будуть будувати
російську православну церкву у столиці Канади Оттаві на честь
охрещення Росії Володимиром Великим у православну віру.

Тому ми мусимо перед урядами, провідниками, ученими, а також і
загалом громадян у країнах поселення українців ці справи відповідно
їм вияснювати і спростовувати, бо ворог в Україні не тільки
старається знищити український нарід, його мову, Церкву і культуру,
але через пофальшування історії старається цілу Україну загарбати
для себе.

Кажуть, що поляки у 1966 році, коли святкували 1000�ліття
хрещення Польщі, то уже чотири роки перед цими величавими свят�
куваннями носили ікону Чудотворної Матері Божої Ченстоховської
(ікона, як виявляє історія, була занесена до Ченстохови з України у
часи воєнних лихоліть) по цілій Польщі. Її передавали з міста до
міста, з села до села і так майже у кожній польській хаті молилися до
чудотворної ікони Матері Божої, щоб вона зберегла і просвітила
польський нарід та допомогла гідно відсвяткувати цей величавий
ювілей.

Тому український нарід з радістю і одушевленням привітає
соборну заяву чи заклик проводу наших Українських Церков – гідно,
велично і соборно відсвяткувати цей величний історичний ювілей –
Хрещення Руси�України.

1985 рік
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ДО УКРАЇНСЬКОMЄВРЕЙСЬКИХ ВІДНОСИН

Писати на сторінках української преси про українсько�єврейські
справи і стосунки, а головно в історичному минулому, є дещо не�
вигідно, бо справи ці є досить дразливі, і тому треба підходити до них
дуже обережно, роздумливо і об’єктивно. Однак писати про це треба,
бо справи ці на протязі кількох останніх століть нашої історії є досить
наболілі, є багато фанатиків як з єврейської, та і з української сторо�
ни, і тому ці відносини треба в міру можливостей злагіднювати, а не
загострювати.

Агентура окупанта України якраз дуже сильно працює над тим,
щоби посилювати і розпалювати ненависть між цими двома народа�
ми, і це у великій мірі їм вдається. І коли слухати розмови і думки на
цю тему між нашими людьми, то якраз видно і відчувається: ці думки
і прямування до загострювання, а не злагіднювання цих відносин.
Чується багато нарікань, що наші українські газети і головні
національно�самостійницькі напрямки не пишуть на своїх сторінках
про всі ці провини євреїв супроти українського народу, їхні услуги
польській шляхті і польському окупантові, які довгими століттями
гнобили український нарід на його рідній землі, ними загарбаній і
окупованій, – отже, своїм вислужництвом і діями допомагали окупан�
тові гнобити і держати у кріпацтві український нарід, нищити його
господарські, культурні і релігійні надбання і цінності, розбудовували
корчми і цим старалися держати український нарід у пияцтві і тем�
ноті, а навіть мали ключі від українських церков, бо ще і тепер в ук�
раїнських гаївках співають “Їде, їде Зельман”, – і везе ключі відчиня�
ти церкву. Далі – що вони допомагали московському окупантові
закріплювати комуністичну владу в Україні, що в комуністичній
партії і НКВД займали головні позиції, що допомагали нищити ук�
раїнський нарід голодом у 1932�33 роках.

Кажуть, що історія є учителькою життя і що є три роди людей, які
по різному цю науку розуміють та з неї користають. Одні вчаться на
своїх власних історичних помилках, другі вчаться на помилках своїх
сусідів чи інших народів, а треті – не вчаться нічого взагалі. Отже,
будьмо тими, що вчаться і на своїх помилках, і на чужих, а головно
наших сусідів, а не будьмо тими третіми, що не хочуть вчитися нічо�
го. Бог дав українцям гарну і родючу землю, одначе доля чи недоля
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присудила нам жити поміж заздрісними, ненаситними і жорстокими
сусідами – колись дикими степовими народами і ордами, а тепер
росіянами і поляками. І хоч наша історія з сусідами не була лагідна і
приязна, бо вони довгими періодами були загарбниками і поневолю�
вачами земель, ми зазнали від них багато кривд, наруг і знущань, –
одначе нам таки доведеться жити з ними по�сусідськи. Тому мусимо
вживати і застосовувати багато дипломатичного хисту, розсудливос�
ти і політичного розуму, а не плекати дух фанатизму, ненависти і не�
толерантности, бо це у здобуванні і закріплюванні української дер�
жави нам може тільки пошкодити.

Щоби поширювати правду про Україну і потребу побудови вільної ук�
раїнської держави серед народів світу, між якими ми живемо, то нам тре�
ба здобувати собі найбільше приятелів і симпатиків, а не ворогів.

Там, в Україні, кожного українця, хто їм невигідний, нищать або
засилають у далекий Сибір, а тут, у вільному світі, де ми розкриваємо
усі їхні злочини і облуду, вони хочуть зробити нас воєнними злочин�
цями, щоби світ нас зненавидів, отже, хочуть знищити нас чужими
руками. Тому окупант кидає кістку незгоди між українцями і євреями
і, на жаль, певна частина євреїв, з Візенталем і Літманом у проводі,
далася на цей гачок зловити. А ми знаємо з найновішого історичного
досвіду, що там, в Україні, наші культурні і правозахисні діячі стара�
ються злагіднювати українсько�єврейські стосунки. Москва їх лає,
що вони українські буржуазні націоналісти і єврейські сіоністи. Коли
вони за це опиняються у далеких тайгах Сибіру, щойно там, у табо�
рах, вони нав’язують ближчі і ще кращі взаємини між собою. Згада�
ти хоч Анатолія Радигіна, Аврама Шифріна, Якова Сусленського,
Аріє Вудку і багато інших єврейських націоналістів, які, будучи у не�
вільничих таборах разом з нашими великими людьми і патріотами,
такими як Левко Лук’яненко, Юрій Шухевич, В’ячеслав Чорновіл,
Іван Кандиба, Іван Світличний і багато інших, – довідалися від них
багато правди про Україну і українців і стали їхніми приятелями.

Народна мудрість каже: “Робіть добро вашим друзям і приятелям,
щоб вони все більше вас любили, творіть його також і вашим воро�
гам, щоби вони поробилися колись вашими приятелями”. Отже, ба�
чимо, що добром, розсудливістю і дипломатією можна здобути при�
ятелів і прихильників, а нерозважливістю і фанатизмом можна собі
тільки шкодити.
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Знаємо, що деякі єврейські кола є знаряддям у руках московських
імперіалістів і КГБ, і це видно з того, що вони називають німецькими
коляборантами, воєнними злочинцями і погромщиками євреїв, ук�
раїнців, балтійців, білорусів, хорватів й інші народи, а не називають
росіян, бо як же ж Москва може називати москалів воєнними злочин�
цями, коляборантами німецьких фашистів і погромниками євреїв? А
саме вони, москалі, будучи і є найбільшими злочинцями і коляборан�
тами, бо якраз вони коляборували з німцями, коли літом 1939 року
Сталін і Гітлер заключили спільний договір, так званий “пакт Ріббен�
тропа�Молотова”, і зараз напали на Польщу, поділивши її між собою.
А що саме москалі були найбільшими погромщиками і ненависника�
ми євреїв, видно з того, що євреям за часів царату було заборонено
жити на російських землях і саме росіяни мали гасло “Бей жидов,
спасай Россию!”, а ніколи не було гасла “Бій жидів, спасай Україну!”.

Щоби витворити ще більшу ненависть між українцями і євреями
Москва спрепарувала справу Івана Дем’янюка, як воєнного злочинця
і нищителя євреїв, а через нього хоче обвинуватити весь український
нарід; постаралися, щоб його судили в Ізраїлі, і цим ще гірше розсва�
рити ці два народи, ніби у цій справі знов винні лише євреї, а Москва
хоче бути в стороні – невинною і чистою. Тому мусимо бути дуже обе�
режними і чуйними і точно визначити, хто є наш ворог, а хто при�
ятель, прихильник чи бодай нейтральний. Бо ворогів ми маємо бага�
то, а приятелів мало. Отже, будьмо мудрими і розсудливими, а не фа�
натиками і мрійниками, в усіх наших чинах поступаймо і робімо так,
щоби з цього виходило якнайбільше користи для України.

“Наша мета” (1986, № 20)

НАШІ ПРИГОТУВАННЯ
ДО 1000MЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ

Уже тільки один рік залишився нам до приготування для
відзначення величавого і неповторного Ювілею 1000�ліття
Хрещення України. Вже створено багато комітетів у різних країнах
українського поселення, які займаються підготуванням, щоби ці
святкування відзначити як найбільш торжественно, достойно і
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величаво. Це ми зробимо в міру наших можливостей тут, на еміграції,
поза межами нашої поневоленої Батьківщини. Бо там, в Україні,
московський окупант буде святкувати не хрещення України, а
хрещення Росії. І вже большевицька безбожна московська імперія у
спілці з московською Православною (режимною) Церквою робить
шалену пропаганду в цілому світі, що Володимир Великий у 988 році
охрестив у ріці Дніпрі не Україну і український нарід, – а
Московщину�Росію. Отже, бачимо, що московський окупант не
тільки що загарбав українську землю, вкрав і присвоїв собі нашу
стару назву – Русь, але тепер ще хоче присвоїти собі українське
Тисячоліття Хрещення України і обдурити світ, що це було хрещення
Росії�Московщини.

А знаємо з історії, що у 988 році ще московська зорганізована
держава не існувала, бо зорганізувалася вона багато років пізніше,
отже, Московщина хрестилася багато років пізніше, ніж Україна�
Русь. 

Тому було б дуже конечним спростувати і вияснити світові, що у
988 році відбулося хрещення України, а не Росії. І тому наші науковці,
історики, церковні достойники і діячі повинні написати відповідні й
дуже обґрунтовані статті на цю тему і поміщувати їх у чужинецькій
пресі. Кажуть, що дуже добру й обґрунтовану працю на цю тему
написав Патріарх Мирослав�Іван, отже, головні докази і думки з цієї
книжки можна поміщувати у газетних статтях.

У Канаді, Америці, Англії та Австралії поміщувати в англомовних
газетах, у Німеччині – в німецьких, у Франції і Квебеку – у
французьких, в Італії – в італійській мові, в Аргентині, Бразилії – у
їхніх місцевих мовах, а по можливості і в інших державах світу. Цим
повинні зайнятися усі створені ювілейні комітети під патронатом
наших центральних установ і організацій та під проводом наших
Церков. Треба зорганізувати грошові збірки. І там, де дається,
поміщувати статті на цю тему безплатно, а в іншому ці звідомлення і
статті оплачувати. Також треба оголошувати такі відомості на радіо і
телевізії. І це мало би великий успіх та спростувало би брехню нашого
окупанта, як рівно ж долучилося б до популяризації української
справи взагалі.

Дехто каже, що цією справою займається Український Гарвард і
ще деякі наукові установи у світі, які видають грубі й обширні книги
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про Хрещення України. Це дуже велика і корисна праця у тій справі в
науковому світі, але ширші кола громадянства їх ані бачити, ані
читати не будуть, а газетні статті побачать і прочитають усі.

Тому використаймо цей момент підготовки до Тисячоліття
Хрещення України вже тепер, бо це є виїмкова і неповторна нагода –
доки ще не запізно...

“Наша мета” (1987, 29 квітня)

ДЕЯКІ РОЗДУМИ І МІРКУВАННЯ

Розглядаючи історію України, бачимо часи державної могутності і
слави, але переважно бачимо часи державного упадку і занепаду.
Звичайно, що причин цього було багато і різних. Багато наших людей
каже, що ми українці як народ самі винні, що своїми сварками і
незгодами не вміємо оборонити своєї держави. Звичайно, що в
значній мірі це правильно, але ж сварки і внутрішні міжусобиці були
і в німців, французів, англійців, італійців, іспанців і в інших народів.
Ми мусимо головним чином приймати до уваги те, що Україна
розташована на грані двох світів – культурної Західної Європи і дикої,
кочівничої, жорстокої і плюндруючої Азії. Скільки орд, народів, і
племен перекочувало по українській землі! Всі вони руйнували,
грабували, палили і нищили все, що зустріли в Україні. Половці,
печеніги, гуни, хазари, татари, турки і багато інших напасників і
завойовників. Багато з тих народів зникли з лиця землі і сліду по них
немає. Українці вижили на своїй землі.

Таким чином бачимо, що шлях українського народу був дуже
важкий і тернистий, бо кожен напасник хотів його поневолити і
забрати наше добро, і завдяки Божому провидінню, нашій
відпірності і витривалості через цілий наш кривавий історичний
шлях, через моря крові і гори трупів (наших і ворожих) ми нарешті
осягнули свою державу. Тепер для нас найголовніша справа її
розбудувати та зміцнити.

Україна зі всіх сторін оточена хижаками, які тільки мріють про
загарбання нашої родючої землі. В теперішніх часах дипломатії і
згоди потрібно докласти всіх зусиль, дипломатичного хисту і зрілості,
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щоб нашу державу зберегти й оборонити, підтримувати з сусідами
добрі стосунки. Треба розбудувати сильну армію, яка б відлякувала
кожного можливого агресора від бажання йти на нашу землю. Якщо
дивитись на Америку і Канаду, то вони не мають ніяких злих сусідів,
бо їхніми границями є безмежні океани, а Україна мов та чайка при
битій дорозі, оточена хижаками.

Поміж собою мусимо плекати братню любов і згоду, толерантність,
розуміння і співпрацю, завжди ставити на перше місце добро України
і свого народу, особисті амбіції і славу завжди скеровувати для добра
своєї держави. Треба поширити серед всього українського народу
таку національну, політичну, а найголовніше державницьку
свідомість, щоб всі знали, що в своїй державі буде нам добре і будемо
щасливі, а якщо втратимо її, то буде нам зле, знову станемо рабами�
невільниками і навіть можемо зникнути з лиця землі.

Дивлячись на всесвітню історію, стає нам незрозуміло і дивно,
чому за весь історичний шлях, від найдавніших часів відбуваються
війни, загарбання і насильства. Чи це є притаманне людській
природі, що одні народи працюють чесно, з любов’ю, з задоволеним
споживають плоди своєї праці, а інші звикли нападати на них та
забирати їхнє добро? Виглядає, що це є боротьба добра зі злом і
здається, що ніхто не може цьому зарадити. Тому виглядає все
якимось зачарованим колом. Адже Бог створив усіх людей, всі народи
однаковими, всім дав однакові моральні заповіді (любіть один одного,
не вбивайте, не крадіть, не обманюйте, не заздріть, допомагайте
бідним та нещасним, творіть справи любові і милосердя). І ніби всі
народи вірять в Бога, крім безбожних комуністів, але чомусь
поширюють ненависть, нетерпимість одні до других. Мусульмани
вважають, що тільки їхній Бог справедливий і йдуть вбивати
християн, жиди вважають, що правдивим є тільки їхній Бог і вони є
Богом вибраним народом, буддисти пропагують Будду, християни
вважають, що тільки вони вірять в правдивого Бога. Частина
українців вірить у Дажбога. Саддам Хусейн, іракський фанатик�
шовініст, назвав себе Божим посланцем і хоче йти війною на Америку
і жидів і їх повбивати. Росіяни вважають себе обраним народом,
Москву вважають третім Римом, а четвертого ніколи не буде. І в
цьому завороженому колі тяжко щось зрозуміти. І я не розумію, чий
Бог каже йти грабувати, убивати, руйнувати і красти.
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Кажуть, що теперішня війна в Югославії частково також має
релігійне підґрунтя. Серби і хорвати (християни) вбивають боснійців
(мусульман). Звідки взялися в християнській Сербії мусульмани?
Микола Бараболяк у статті в газеті “Свобода” пояснив, що коли турки
завоювали Балкани, то через кілька століть навернули в мусульман�
ство частину сербів і тепер решта сербів ненавидять їх і називають
зрадниками�яничарами.

Нашим козакам�лицарям треба дати велике признання, бо вони
протягом кількох століть обороняли українську землю перед
нападами турків і татар і не дали їм можливості поселитися в
південній частині України і подібно як на Балканах зробити з
українців мусульман.

І дивно стає, що ми всі українці є християнами, але поділені на
православних, католиків і протестантів. Одні з другими ворогують і
тим утруднюють будувати і зміцнювати українську державу. А нам
так потрібне християнське і шевченкове єдиномисліє і братолюбіє.
Наш велетень духу Іван Франко у своїх творах багато писав про ці
теми. В згаданій вище книжці “Біблійне оповідання про сотворення
світу в світлі науки” він прийшов до цікавих висновків, але книжка до
читачів не дійшла. Франко всюди намагався писати правду, тільки
правду і ніщо більше, як правду. Бо і в Євангелії написано “Пізнайте
правду і правда визволить вас”.

В нашій українській дійсності чомусь так тяжко розбудувати це
єдиномисліє і братолюбіє, хоч багато про це говориться і пишеться.
Реальні успіхи незначні. Забагато у нас заздрості, особистих амбіцій,
жадоба особистої слави. Коли хтось досягає успіхів, то свої
підставляють йому ногу, щоб упав. Усі хочуть бути провідниками, але
провідниками можуть бути тільки ці, що мають до цього здібності,
талант, покликання і Божу іскру. В часі комуно�імперської дійсності
на західно�українських землях у 1939�41 роках під жахливим
терором окупанта завмерло політичне, громадське і культурне
життя. У страху перед жахливим терором та переслідуваннями
українські партії, товариства і установи самоліквідувалися. Зали�
шилася єдина організація ОУН, яка мусіла піти в підпілля і
продовжувала українську роботу серед народу. Така праця вимагала
великої напруги, самопожертви і посвяти. Але першої заповіді
українського націоналіста “Здобудеш Українську Державу, або
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згинеш в боротьбі за Неї” не можна було зламати. Закордонний
провід ОУН, який в більшості перебував у Німеччині, мав тоді малий
вплив на життя в Україні, бо зв’язки з краєм були дуже утруднені.
Отже проблеми в Україні вирішував Краєвий провід. І тоді почався
розкол в організації.

Керівні люди вже завчасно передбачали вибух совєтсько�
гітлерівської війни. Керівники ОУН ще за кілька місяців до її початку
зорганізували в Німеччині два відділи українського війська (“Роланд”
і “Нахтігаль”), які мали дати початок майбутній українській армії. Ці
відділи були зорганізовані і вишколені за згодою деяких генералів
німецької армії, які прихильно ставилися до України і українських
справ. 30 червня 1941 року у Львові було проголошено відновлення
Української Держави, але божевільні німецькі фашисти, які хотіли
зробити з України німецьку колонію, почали арештувати провідників
українського народу, нищили членів ОУН та українську інтелігенцію.

Українці, які мали надію, що з німецькою допомогою вдасться
розвалити комуно�російську імперію і відновити власну державу,
розчарувалися в німцях. Багато провідників мусіли йти в
протинімецьке збройне підпілля, а відтак зорганізували Українську
Повстанську Армію, яка протягом 10 років боролася проти двох
окупантів.

Деякі наші еміграційні політики, які перебували за кордоном і не
брали участі у цих великих всенародних святкуваннях з нагоди
відновлення Української Держави З0 червня 1941 року, критикують
це проголошення, вважають його непотрібним і передчасним. А воно
було дуже потрібне і було своєчасним, бо вже пізніше аж до
закінчення війни не було можливості таке відновлення проголосити.
Ми доказали і німцям, і іншим державам, що українці хочуть своєї
держави і змагаються за її побудову.

Тепер, Богу дякувати, вже маємо свою державу і мусимо докласти
усіх старань і зусиль, щоб цю державу втримати, розбудувати і
зміцнити.

І ще пригадалося дещо з віддалі проминулих 50�60 років про
Ходорівщину. Після героїчної смерти сотника Юліана Головінського,
Василя Біласа і Дмитра Данилишина на початку 1930�х років
національна свідомість серед українського народу дуже піднеслася.
Кожного року в часі Зелених свят відбувалися величаві походи на
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цвинтарі і на могили, щоб вшанувати пам’ять борців і героїв, які
віддали своє життя за волю України. Душею і натхненником таких
святкувань у нашій околиці був полум’яний патріот�націоналіст
Василь Стеців з Дуліб. Він організовував такий похід в Дулібах і так
йшли через Отиневичі до Ходорова. В Отиневичах до них
приєднувалися процесії з Отиневич і Городища Цетнарського і далі
крокували на ходорівський цвинтар, де була велика могила вояків
Української Галицької Армії, які віддали своє життя за волю України в
1918�19 роках. Організовано крокували незчисленні маси народу,
співаючи патріотичні пісні (Ви жертвою в бою нерівнім лягли; Гей,
там на горі Січ іде; Сміло друзі, не втеряйте духа на страшную прю;
Ми гайдамаки; О, Україно, о, люба ненько; та інші). Такі процесії
прибували на цвинтар і з інших сіл і тут відбувалася панахида за
полеглих вояків. Траплялися сутички з польською поліцією і арешти.

У липні 1941 року в Дулібах відбулися дуже величаві святкування
проголошення Української Держави, пов’язані з перепохованням
тлінних останків патріота�націоналіста Антона Гураля з Дуліб. Влітку
1940 або весною 1941 року член ОУН А.Гураль при виконанні
організаційних обов’язків попав у засідку більшовицької міліції чи
НКВД і був застрелений. Це сталося на полях Рогатинського району.
Там його й поховали. Родичі Антона і родина тяжко це переживали, але
не пішли впізнавати вбитого, щоб не бути вивезеними в Сибір. Погода
була чудова і величезні маси народу супроводжували тіло Антона на
цвинтар в Дулібах. З Дуліб ще пригадую таких молодих свідомих
українців як Гриць Гураль (брат Антона), Микола Стеців (брат Василя),
Федір Прокопів (брат Богдана). В Отиневичах, крім попередньо
згаданих патріотів�націоналістів ще були Головчаки Ілярій (Лярко) і
Петро, Щуйка Володимир, Бардак Володимир, Мигович Йосиф,
Басумак Михайло, Завадовський Андрій, Завадовський Антін, Кравець
Дмитро та інші. Пригадую двох студентів Львівського університету:
Іван Баглай з Городища Королівського і Дмитро Слюзар з Бортник.
Д.Слюзар був заручений з дочкою учительки Геваницької з Ходорова і
здається вже в 1942 році вони пішли в підпілля. Учителька Геваницька
і професор Кугаєвич викладали українську мову і літературу у
польській народній школі в Ходорові.

З Ходорова ще пригадую таких патріотів�націоналістів: Гошовський
Дмитро, ДунецьТеодозій, Ціховський, Андріївський Юрій.
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З Городища Королівського вийшло двох священиків: Гулей Микола,
який був парохом в Дулібах або в 1939�41 роках, або вже в час німецької
окупації (точно вже не пригадую), а також Балук, який виїхав до
Аргентини і був священиком в Буенос�Айресі. Загинув в автокатастрофі.
Його дочка в один час була популярною співачкою в Аргентині.

В Піддністрянах був дуже здібний і популярний диригент хорів
Прокоп’як, який був низького росту і тому мав прізвисько “Куций”.

Колись давніше з Ходорова до Аргентини або до Бразилії виїхав
поет�гуморист Сильвестр Калинець. Він писав гуморески, анекдоти,
різні сміховинки і може ще деякі поезії. З Ходорова походить поет Ігор
Калинець. Його мама походить з родини Гулеїв з Городища
Королівського. Він побував в Торонто в жовтні 1990 року і мав тут
кілька виступів. На одному з них я придбав собі збірку його поезій і на
ній поет поставив свій автограф: “Панові Дмитрові Гулеєві від Гулея�
Ігора Калинця”. В Ходорові живе мама трьох славних братів,
громадських і політичних діячів Михайла, Богдана та Миколи
Горинів. Колись їхня родина мешкала в селі Кнісело.

З Чорного Острова ще пам’ятаю таких патріотів�націоналістів як
Лозинський Филимон, Скрутовський Петро, Костецький Володимир,
Костецький Йосиф, Бобак Пилип, Войціховський Володимир.
Володимир Костецький був вчителем і моїм товаришем з
Ходорівської школи. Влітку 1942 року, коли я був у підпіллі, то деякий
час перебував у їхній хаті. Войціховський Володимир помер в
Торонто кілька років тому. Скрутовський Петро служив в  українській
поліції у 1941�43 роках, а може і в 1944 (цього вже не знаю).

В Старих Стріличах я знав патріотичні родини Ревуцьких,
Шевцевих і Базарників і двох братів – Миколу Наугольника і Василя
Прокопа. Микола і Василь не були рідними братами, але росли, жили
і працювали разом так як рідні брати. Після І Світової війни батько
Василя Прокопа був вдівцем, а маму  Миколи Наугольника (вдову з
дитиною) воєнна завірюха зі Східної України занесла в Галичину.
Обидвоє повінчалися і таким чином їхні діти росли разом. Вони
брали участь в роботі “Просвіти”, в аматорських гуртках, працювали
в ОУН, а опісля пішли в УПА. Дальша їхня доля мені невідома. У
Ревуцьких і Шевцівих я перебував в час мойого підпілля. В
Отиневичах були два брати Микола і Богдан Ревуцькі. Вони
закінчили вчительські курси і були вчителями здається у Баківцях.
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Там в 1941 або 1942 році гестапо провело великі арешти і декілька
арештованих розстріляли десь біля Чорткова.

Василь Яворський з Отиневич був моїм шкільним товаришем, з
яким разом ми служили в Червоній армії. Він також вчителював,
поки нас не забрали до війська восени 1940 року. Тепер живе в
Ходорові, а його зять Ігор Набитович вчителює в Отиневичах і є
депутатом Львівської обласної ради.

Петро Бобик є директором видавництва “Відродження” у
Дрогобичі. Походить з села Руда біля Ходорова.

В 1938 році в Галичині відбувалися величаві святкування 70�
річчя товариства “Просвіта”. Таке свято відбулося в
Піддністрянах з насиченою програмою. Там виступав відомий
хор під керівництвом диригента Прокоп’яка. З цим хором він на
конкурсах завжди забирав призові місця. Прокоп’як також
диригував хорами і в інших селах.

Коли хтось з мешканців Ходорівщини прочитає ці спомини і
знає щось про цих людей, яких я тут згадав, про їхню долю, де,
коли і як вони загинули, віддавши своє життя за Україну ?
нехай щось більше напише про них. Всі вони були свідомі
українські  патріоти, діячі і працівники, члени “Просвіти”,
антиалкогольного товариства “Відродження”, аматорських
гуртків, церковних і світських хорів. Вони були членами ОУН,
“Юнацтва” (або їхніми симпатиками), керівниками громадсько�
суспільного життя, політичними в’язнями, підпільниками і
учасниками УПА.

Велетень духу Іван Франко про таких людей писав у своєму
вірші “Каменярі”: “Слави людської ми зовсім не бажали, бо не
герої ми і не багатирі. Ні, ми невільники, хоч добровільно взяли
на себе пута. Ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш
Каменярі”. Вони були свідомі, що воля України виросте колись
на їхніх кістках.

І коли завдяки їхній праці, жертвам і посвяті, як і праці всіх
попередніх поколінь таки постала вільна Україна, то нашим
завданням є розбудовувати і зміцнювати рідну державу, щоб
ніколи вже вона не падала.

Про І.Франка деякі німці кажуть, що він мав домішку ні�
мецької крові (можливо тому, що він жив в період австрійської
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окупації Галичини, коли державною мовою була німецька
мова), бо не може бути, щоб такого велета духу, вченого,
мислителя, поета і письменника видала українська нація, а не
німецька.

Стосовно розколу в ОУН, то це було явище неминуче, але
воно проходило ненормальним способом, тому завдало
непотрібних ударів українській визвольній справі. ОУН – це
орден�моноліт, який поставив собі завдання вивести
український народ з неволі і рабства, просвітити його ідеалами
самостійності і державництва. Бути членом цієї організації
означало приймати на себе великі обов’язки: виконувати 10
заповідей українського націоналіста, 12 прикмет українського
націоналіста і 44 правила життя українського націоналіста.
Хто відчує, що в нього немає сили, здібностей, завзяття і
витривалості, щоб відповідати цим вимогам, той повинен
добровільно уступити з членства, стати симпатиком і
допомагати тим, які мають здібності, сили і відваги бути тим
Духом Відвічної Української Стихії, щоб зробити український
нарід господарем на своїй землі у своїй державі.

Українські націоналісти пішли цим шляхом 30 червня 1941
року, проголосивши відновлення Української Держави. Хоч
проголошеної держави не здобули і величезна кількість їх
загинула в боротьбі за цю державу, проте залишили нам
дороговказ, як завершити цю справу. Ці, що перебували за
кордоном і не брали участі в цих величавих подіях, замість
радіти і допомагати завершувати справу, засудили її із
заздрості, що не вони керували цими подіями. Вони почали
робити Каїнову роботу, допомагали німцям нищити героїв
похідних груп і бандерівців взагалі. Отже розколу в ОУН не
було, бо вони перестали бути членами ОУН, у них не стало
відваги, завзяття і охоти боротися за здобуття Української
Держави, а надіялися, що Україну дасть їм Гітлер.

Це була найбільш сумна і трагічна сторінка в нашій історії.
Д�р Петро Мірчук у своїй книзі “Змаг за Українську Самостійну
Соборну Державу” описав ці трагічні події. Д�р П.Мірчук,
провідний член ОУН, знає багато цих справ з власного досвіду і
пережиття. Провід ОУН мабуть не вважав за доцільне у нинішні



280

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

часи поширювати цю книжку для добра української справи, бо
“не пора в рідну хату вносити роздор”. Я вислав цю книжку в
двох частинах до шкільної бібліотеки в Отиневичах. Хто захоче
нею поцікавитися, то може прочитати.

Отже ці, що відчули, що вимоги члена ОУН є для них надто
важкі, повинні були (та й тепер ще можуть) створити собі якусь
іншу організацію чи партію, а не підшиватися під назву ОУН і
робити незгоду й роздор зі шкодою для Української Держави.

Тепер, коли завдяки Божому провидінню, жертвенності і
посвяті наших борців і героїв, вже свою державу маємо, мусимо
всі, незалежно від того, до якої партії належимо, чи взагалі не
належимо, працювати так, щоб свою державу втримати,
розбудувати і закріпити назавжди.

Дмитро Гулей, вересень 2000 р.
Торонто (Канада) 

***
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