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СТРАТЕГ НАЦІЇ

Від укладача
З ім’ям Степана Бандери нерозривно зв’язаний національно5

визвольний рух українського народу за свободу і незалежність
у ХХ столітті.

Прізвище Бандери стало символом українських національно5
визвольних сил 5 Організації Українських Націоналістів, воїнів Укра5
їнської Повстанської Армії усіх патріотів5борців і чесних людей, які
боролись зі зброєю в руках за державність нації та карались у
в’язницях і концтаборах ворожих окупаційних режимів. Недарма з
латинського Бандера означає «стяг», на якому й донині жевріють
слова Декалогу: «Здобудеш Українську Державу, або згинеш у
боротьбі за неї».

Особисті риси Великого Провідника, прикмети його залізного
характеру стали невід’ємними чеснотами українських патріотичних
кадрів, великим морально5політичним капіталом усієї Організації
Українських Націоналістів, які гартувались під ударами історичної
долі ХХ століття.

“Україну підняли із своїх сердець перед очі Бога і сусідів тільки
бандерівці під час останньої війни, 5 писав відомий поет Тодось
Осьмачка, 5 щоб вона ожила, щоб вона заграла бажанням жити
знов...

Бо ж недурно мені говорили селяни на Україні, коли ще німці
перший раз арештували Бандеру: «Мабуть пропала Україна, коли
арештували Бандеру».
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Життєвий і революційний шлях Степана Бандери розпочинався
так, як починалося життя тисяч молодих юнаків Східної Галичини
після Першої світової війни та міжвоєнного періоду.

Народився майбутній борець 15го січня 1909 р. у підкарпатському
селі Старий Угринів Калуського п5ту Станиславівського воєводства
(нині Івано5Франківської обл.) у родині греко5католицького свя5
щеника Андрія Бандери, колишнього капелана Української Галицької
Армії, постійно переслідуваного польською владою.

Отримавши з дому національно5патріотичне виховання молодий юнак
став учнем української класичної гімназії у Стрию. На чотирнадцятому
році життя поповнив лави молодіжної організації «Пласт», а згодом таємної
революційно5виховної організації молоді, що у недалекому майбутньому
дала кадри для Української Військової Організації.

Склавши успішно випускні іспити в гімназії Степан Бандера у
192851933 рр. вчився на рільничому відділі Львівської політехніки,
сподіваючись стати фаховим агрономом. Водночас як студент
повністю поринув у вир підпільної революційної праці з різних
ділянок пропаганди.

1929 р. Бандера став членом новоствореної ОУН, яка своїми
програмними завданнями прагнула визволення України з5під ярма
більшовицької Росії (СРСР), Речі Посполитої, Румунії, Чехословач5
чини та проголошення Української Самостійної Соборної Держави.

Своїми організаційними здібностями, відданістю Національній
Ідеї, революційною снагою і активністю Степан Бандера серед
провідного активу ОУН швидко вибився на керівний пост і 1931 р.
очолив організаційно5технічну ланку пропаганди та зв’язків із
закордоном при Крайовій Екзекутиві ОУН (виконавчій структурі
організації).

Наприкінці 1931 р. Бандера заступник крайового провідника ОУН,
а згодом провідник усієї ОУН на західноукраїнських землях, яка під
час його керівництва вийшла за рамки замкнутої корпорації
революціонерів і стала авангардом найширших народних мас,
знаряддям активної підпільної боротьби у Західній Україні.

В історії поневоленої України 193251933 роки як відомо були
періодом штучного голодомору. У відповідь на більшовицький терор
Степан Бандера організував демонстративний замах на пред5
ставника радянського консульства у Львові.



На протипольському боці став на чолі оборони українського
шкільництва, якому загрожувало остаточне зникнення. За зну5
щання над селянами в умовах польської пацифікації націоналісти
убили міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пєрацького у
червні 1934 р.

У відповідь польська влада організувала повальні арешти серед
молодіжного активу ОУН. Схопивши Бандеру, польський суд судив
його двічі у січні 1934 і влітку 1936 рр., й прирік на смертну кару із
заміною на довічне ув’язнення. З тих пір у польських тюрмах
Бандера карався понад п’ять років аж до розвалу Речі Посполитої
1939 р.

З початком Другої світової війни з Берестя, де відбував ув’язнення
Бандера прибув на два тижні до Львова і займався організаційними
справами, а звідти від’їхав до Кракова, де на вимогу часу створив
Революційний Провід ОУН (ОУН5Р) у лютому 1940 р.

У період новітніх випробувань українського народу у боротьбі за
державність Степан Бандера упевнено керував підготовкою кадрів
для цієї великої мети. З розв’язанням німецько5радянської війни 22
червня 1941 р. ОУН, встановиши владу у багатьох районах Західної
України 30 червня 1941 р. проголосила Акт відновлення Української
держави на західноукраїнських землях. Укомплектовані сорат5
никами Бандери похідні групи націоналістів понесли у центральні і
східноукраїнські землі ідеї Акта 30 червня та Маніфесту ОУН під
гаслом «Воля народам й людині» чим викликали гостру реакцію
німецьких окупантів. Гестапо приступило до негайних дій й засудило
та розстріляло сотні провідних членів ОУН.

Бандеру арештували й вимагали відкликати Акт 30 червня 1941 р.,
але він категорично відмовився і за це був посаджений на півтора
року в поліційну тюрму в Берліні, а потім у концтабори Саксенгаузену
і Оранієнбургу, де перебував у суровій ізоляції до вересня 1944 р.

Розуміючи популярність Степана Бандери, гітлерівці намагались
втягнути його до спільних військово5політичних акцій, але Бандера
залишався незламним. На той час у лісах Волині формувались сотні
Української Повстанської Армії, а в Галичині боївки Української
Народної Самооборони, що починали зачіпні бої з окупантами.

У жовтні 1944 р. провідника звільнили під домашній нагляд, але
він утік і з новою енергією почав збирати розпорошені кадри ОУН на
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закордонні. З 1945 р. очолив Закордонні частини ОУН і на цьому
посту залишався до своєї трагічної смерті 1959 р.

Бандера був не лише талановитим організатором і політиком, але
й теоретиком визвольної боротьби. Український визвольний рух
середини ХХ століття мислився йому у широкому фронті усіх
поневолених Москвою народів з опорою на власні сили кожної нації.

Він мужньо стояв на позиціях двофронтової боротьби супроти
нацистської Німеччини і більшовицької Росії, які нічим не
відрізнялись між собою. Бандера «плекав культ збройної сили і
мілітарний дух народу» і всяка м’якотілість у відношенні до ворога
була для нього чужою. Ще у далекому 1936 р. на Варшавському
процесі він кинув суддям гнівне: «Нас розсудить залізо і кров».

Бандера як провідник ОУН твердо вірив у творчий потенціал
українського народу. Упродовж свого короткого життя він показував
незрівнянний приклад самовідданої праці для визволення поне5
воленої України. Упродовж десятиліть у нього та його соратників
виробився бандерівський стиль, який полягав у тому щоб неухильно
щоденно і щогодини просуватися вперед на шляху побудови
самостійної України, нищити зашкарублість і рутину,  кожному оздо5
ровлюватись, озброюватись діловитістю на перспективу.

У програмному «Слові до українських націоналістів5революціонерів
за кордоном» Бандера чітко з’ясовував зміст і характер ОУН: «Орга5
нізація Українських Націоналістів (революціонерів) 5 це визвольна
політична організація, що своїм характером, своїми цілями, своїм
ідейним змістом і своєю діяльністю істотно відрізняється від усіх
українських політичних партій. Її основне завдання і посвята 5 це
боротьба за визволення України, змагання за Українську Самостійну
Соборну Державу, що єдина може забезпечити українському народові
повну волю, всебічний свобідний розвиток, добробут, соціальну
справедливість і справжнє народознавство».

Для здійснення накреслених велетенських планів, продовжував
він, організація мусить мати відповідні кадри ОУН, готові покинути
сім’ю, особисті життєві інтереси, вигоду і сміливо іти на жертву, а
коли прийдеться покласти і своє життя.

Під проводом Степана Бандери ОУН стала потужною ідейною
силою, авангардом визвольної боротьби у смертельному двобої з
ворогом.
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Про внесок Степана Бандери в організацію визвольної боротьби
яскраво висловився повстанський ідеолог і публіцист Петро Федун
(“Полтава»): «Бандерівці 5 це в останній час загальновживана популярна
назва всіх учасників повстанської і підпільної визвольної боротьби, що її в
період гітлерівської окупації підняв український народ проти німців. І, що
її від 1944 р. він продовжує вести проти більшовицьких загарбників».

Говорячи про союзників України у боротьбі за незалежність, Степан
Бандера, як теоретик наголошував, що їх можна мати, але при умові,
коли Україна стане сильною. Відомо, як напередодні Другої світової
війни ОУН сподівалась на союзництво Німеччини у боротьбі з одвічним
ворогом більшовицькою Росією. Однак події, які послідували після Акта
30 червня 1941 р. однозначно довели, що Німеччина незалежницьких
устремлінь українців ніколи не підтримає.

У повоєнні роки політик наполягав на потребі висвітлення в Акті
30 червня 1941 р. деяких ключових моментів, які несвідомо або
цілеспрямовано інтерпретуються не в інтересах української справи.

Без сумніву Акт 30 червня 1941 р. про відновлення Української
держави на західноукраїнських землях був сміливим і мужнім кроком
ОУН у важких та несприятливих умовах і він раз і назавжди
розвінчав облудну політику нацизму супроти України.

Хоча на Заході у повоєнні роки націоналізм трактували як
шовінізм, тоталітарну диктатуру, національну нетерпимість і
виключність навіть поневоленої нації Бандера заявляв, що це
поняття скомпрометоване гітлеризмом і такі аргументи не є
серйозними. Вкотре він наголошував, що Національна Ідея
української нації є найбільш загартованою і жодний вояк УПА не
заплямив її, не опустив з рук прапора і зброї для реалізації
національно5політичної концепції.

Дискутуючи з опонентами про монопартійно5тоталітарну систему,
Бандера наполягав, що така система для цілої нації як і для кожного
здорового політичного руху чи організму не є прийнятною. «Найспри5
ятливішим є такий лад, у якому панує справжня свобода (...), політичні
програми й концепції вільно розвиваються й змагаються між собою,
політичні організації вільно плекають, поширюють і ведуть свою
діяльність». В таких умовах націоналістичний рух мав би більше
шансів заманіфестувати про себе, як такий, що бореться за лад
справжньої свободи і втілення його у життя.
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“Націоналісти5революціонери! 5 звертався Бандера до борців ОУН,
УПА, 5 змістом нашого життя 5 боротьба. Для нас політична
діяльність, праця завжди були такі».

Наче про сьогоднішній день писав він, про те як в національно5
державницькому поступі доводиться мати справу з противниками,
які ведуть «спори і звади». Виринають проблеми, які не завжди чітко
можна пояснити.  «Можна легко розгубитися, заблукати». «Але не
зіб’ється з дороги той (і це відповідь сучасним політикам. 5 Н.М.), хто
в кожній справі в усякій ситуації, кермується однією міркою: що і на
скільки корисне визвольній справі».

Степан Бандера наголошував на універсальності ідеї націоналізму
для всіх націй і народностей світу. Геніальний Тарас Шевченко у
своєму Кобзарі цю ідею сформулював, але вона на жаль ще не
знайшла свого втілення.

Як відомо в УПА служили воїни і старшини з поневолених російським
імперіалізмом народів: казахи, грузини, азербайджанці, білоруси. «Усі
вони були великими політиками 5 наголошував Провідник й воювали за
вільний Казахстан, Азербайджан, Грузію, Білорусь (...) цим довершили
великого діла: ідейну універсальність націоналізму перетворили в
чинну систему революційно5визвольної співпраці».

З етично5морального боку учив Степан Бандера всякий
націоналізм повинен звільнитися від ідей чужоземного поневолення
і нести моральну відповідальність за свою діяльність.

“Хіба мудрість: «Не бажай другому того, чого собі не бажаєш не є
найвищою моральною нормою для цілого людства, кожної нації, кожної
людини і одночасно нормою здорового індивідуального націоналізму?» І
далі, що найвищою перемогою українського націоналізму буде стан,
коли здійсниться великий політичний принцип, проголошений ОУН ще
1941 р.: «Воля народам й людині» й перестане існувати російська
колоніальна тюрма народів. Без втілення у життя цієї ідеї незалежність
України буде частковою і сумнівною».

Наприклад, коли б «Україна державно відірвалась від російської
імперії, а Казахстан чи нації Кавказу залишились у складі цієї імперії, то
це було б рівнозначно з тим, що суверенність української нації і держави
перебуває у великій небезпеці від московського імперіалізму».

Сьогодні світ збагнув велику бандерівську істину, яка випливала з
досвіду попередніх визвольних змагань, що без національно5державного
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визволення України, суверенність інших народів пострадянського
простору не буде достатньою. У статті «До проблем політичної
консолідації» Бандера писав: «Україна 5 це історичний гробокопатель
московсько5більшовицького імперіалізму, гніту і насильства».

Тут варто було б згадати вислів Дмитра Донцова, актуальний і
нині: «Ні одна тиранія не чулася такою непевною як в наш час
московська. На таких небезпечних для неї закрутах як тепер, зморою
вставала перед нею Україна».

В сучасних умовах будівництва української державності, над5
звичайно цінною залишається точка зору Бандери про керівні кадри в
Україні, адже радянська політична система доклала максимум зусиль у
вихованні компартійної номенклатури, яка хоч деградувала, чемно
виконувала волю Кремля. На зламі історії, говорив провідник, перед
Україною повстане питання, де взяти кадри. Їх можна поповнити з
різних верства населення ідейно вартісних і патріотичних, які мають
природні здібності, енергію та бажання працювати, наголошував
Степан Бандера. Однак, ці люди залишилися до цих пір в тіні.
Більшовицька школа сформувала такі «унікальні кадри», які
орієнтуючись у політичній ситуації захопили владу у свої руки і
втримують її до цих пір. Тобто компартія приготувала Україні «великого
троянського коня, щоб його увести в середину національного організму»
і цей механізм активно спрацьовує донині.

Степан Бандера свою політичну діяльність успішно поєднував з
християнською практикою. Особливо звертав увагу суспільства і
революціонерів на становище церкви у майбутній українській державі.

Про божевільні експерименти Москви над душею українця він
писав, що «більшовицька інженерія в духовній ділянці натрапила в
українського народу на такі первні душі, сила яких сягає далі ніж
життя і смерть». Бандера закликав народ вірити в Бога, Спасителя,
черпати з вічноживого джерела стільки сили, скільки їхня душа
спроможна сприйняти.

«Нам треба не відмежовувати оборону християнської віри і церкви
від національно5визвольних змагань, тільки зосередити головну вагу
і головні зусилля довкола тих твердинь, проти яких ворог спрямовує
найсильніший наступ».

Як особистість Степан Бандера був легкодоступний у спілкуванні.
Чутливість, тактовність, зрозуміння особистих прикмет кожної
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людини 5 ось риси його шляхетної душі. В особистій кореспонденції
до друзів і незнайомих, які зневірювались на чужині він знаходив
теплі і щирі слова підтримки: «Пишете, що зневірились у людях,
відповідав він адресату. 5 Таке буває! Але в кожній людині відшукуйте
її шляхетні риси, відшукуйте у своїй особі, запитуйте себе наодинці:
«Що доброго потрібно зробити людині? 5 і чиніть добро, а це Вам
багато допоможе перебороти зневіру. Я не вірю, що кожна чесна
людина є втіленням зла, а не добра. Я ніколи не вірив і не можу
повірити, щоб національно свідомий українець свідомо заподіяв
кривду іншому українцеві (...). Я знаходив для себе розраду і
підтримку у щирих молитвах, у яких просив Господа охоронити мою
дружину і дітей, а це заспокоювало мою душу і сумління та
запалювало мене вогнем надій і сподівань. Нехай Вам Бог допоможе
у тяжкому і невідрадному житті на чужині...».

Національний діяч стійко переносив утрату друзів5соратників, які
гинули у боротьбі в Україні. Отримавши вістку про загибель
Головнокомандувача УПА Романа Шухевича, він у зверненні до
«Друзів 5 українських націоналістів», опублікованому у газеті «Сурма»
за жовтень 1950 р. зголосив: «Наша віра не захиталась, хоча кров з
серця вся спливає при одній думці, що Найбільшого Найкращого в
нашому русі вже немає».

Як тактик і стратег Бандера виношував план створення в еміграції
закордонного Національно5Визвольного Центру, який би став
речником визвольних сил у західному світі на основі загальних
виборів національно5активних громадян на чужині.

У п’ятдесятих5 шістдесятих роках ХХ століття у Німеччині,
Польщі, Угорщині прокотилися повстання і заворушення народних
мас. В СРСР застрайкували політв’язні концтаборів і вони вже
перестали бути знаряддям страху серед людей.

Характеризуючи міжнародні обставини Бандера відзначав, що в
країні наступив психологічний злам, коли страх перед біль5
шовицьким терором почав утрачати у народу паралізуючу силу.

У цей момент він націлював кадри до активізації та готовності
вирушити в район безпосередніх дій. Такі групи навіть малочисельні,
можуть відіграти дуже важливу роль, коли вони дадуть
революційному процесові влучні гасла, доцільний план і добру
стратегію боротьби, наголошував Провідник.
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За рік до трагічної загибелі Степан Бандера підготував для
вишкільних курсів ЗЧОУН велику працю під назвою «Перспективи
української національно5визвольної революції», у якій закликав
актив не чекати на зміни міжнародної ситуації, навпаки своєю
працею впливати на її розвиток, зокрема в Україні. Українці в
діаспорі справедливо оцінювали заслуги Бандери в боротьбі за добро
нації й готові були поповнити лави бандерівського руху. Як
справедливо зауважив Дмитро Донцов, Бандера став «символом
боротьби на життя і смерть з захланним завойовником». 

Самозрозуміло, що ворог людства більшовицька Москва доклала
найбільше зусиль, щоб його фізично знищити. І Москва його убила.
15 жовтня 1959 р. у Мюнхені руками двадцятивосьмирічного
українця з Галичини Богдана Сташинського було здійснено цей
злочинний акт.

Смерть Степана Бандери, як Симона Петлюри в Парижі, Євгена
Коновальця в Роттердамі, Романа Шухевича в Білогорщі була
дошкульною втратою, водночас і животворною, мобілізуючою і
організуючою силою. Вона стала черговим кривавим етапом на
шляху до визволення України, на якому поклали свої голови
Найкращі борці.

Похорон Провідника ОУН в Мюнхені вилився у велику дорогу
слави, хоч та дорога на цвинтар Вальдфрідгоф була зовсім короткою
5 всього 500 м. Учасники похорону виставили уздовж неї понад 250
вінків від міжнародних та різних націоналістичних організацій.

На жалібних стрічках виднілися написи від міст усіх континентів,
куди доля закинула українців: Австралії, Аргентини, Великої
Британії, Канади, США. Але найдорожчим написом був лаконічний:
«Від безіменних приятелів». Ще були вінки з написами: «Для нашого
українського друга», «Незламному лицареві», «Світочові Духа»,
«Великому Синові України» та сотні інших.

На смерть Провідника зі словами співчуття рідним, близьким і
знайомим відгукнулись понад 900 часописів світу. Загибель Степана
Бандери стала великою темою світової преси. Водночас у 800
церквах, каплицях і культурних установах української діаспори
відбулися поминальні Служби Божі, панахиди і жалобні сходини.

Кожне сказане і написане про Бандеру у цей скорботний час слово
дорогою мозаїкою окреслювало велику постать Провідника. Так,
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Генеральний Секретар Антибільшовицького Блоку народів, великий
друг українців, грузин Ніко Накашідзе над гробом свого українського
приятеля сказав: «Прийде колись той час, коли у відродженій, вільній
і самостійній Україні бандуристи оспівуватимуть у піснях цих мужів,
які здобули велич для своєї нації. Між цими мужами займе Степан
Бандера своє почесне місце. Ми втратили Великого Провідника і
Великого Друга спільної боротьби. Це не перший важкий удар долі в
історії наших народів, що їх довелось витерпіти. Народ Степана
Бандери житиме вічно й вічно буде живим серед нього його ім’я. Ми
горді з того, що стояли разом з ним в одних лавах спільної боротьби».

Принагідно згадаємо, що з великої родини Бандери за волю
України загинуло 8 осіб. Його батька, священика Андрія розстріляв
НКВС у 1941 р. Брат Богдан загинув у похідній групі ОУН при
нез’ясованих обставинах, брати Василь і Олександр закатовані у
німецькому концтаборі Аушвіц, сестри Марта, Володимира, Оксана
каралися в радянських концтаборах. По лінії дружини Бандери
Ярослави Опарівської 5 її батько священик Василь загинув ка5
пеланом у лавах Української Галицької Армії, матір Юлію забили
поляки, брата Лева розстріляло німецьке гестапо у Львові.

Підсумовуючи сказане про Степана Бандеру, відзначимо його як
прозорливого і досвідченого політичного керівника, людину, яка
здатна була вирішувати стратегічні плани суспільної і політичної
боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу. Своїм ре5
волюційним життям, діяльністю і трагічною смертю Степан Бандера
увійшов до пантеону Героїв України.

Для нас, українців, найбільшою гордістю буде те, коли усіх нас
називатимуть бандерівцями. Бандерівці були революційним аван5
гардом ХХ століття. Бандера у світі асоціювався з Україною. Говорити
про Бандеру 5 це думати про Україну і так буде завжди. 

На підтвердження – хай буде ця книга спогадів про національного
провідника зібраних зі шпальт газети «Шлях Перемоги», які
публікувалися більше як півстоліття тому. Згаданий часопис тих
далеких часів став бібліографічною рідкістю, відповідно і запро5
поновані матеріали про Степана Бандеру.

За життя Степана Бандери, згідно із засадами конспіративної
діяльності, його ім’я в пресі майже не висвітлювалося. Трагічна
загибель С. Бандери сколихнула усе свідоме українство на еміграції
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та Україні, куди долетіла ця вістка. Про С. Бандеру почали писати
спогади соратники, хто з ним працював чи мав честь бути знайомим.
Маємо виступи друзів5революціонерів з ОУН та Антибільшовицького
Боку Народів над могилою Провідника, Звернення Проводу ЗЧ ОУН у
трагічні дні його загибелі, спогади про батька Степана Бандери,
революціонерів ОУН Івана Вовчука (США), Богдана Стебельського
(Канада), Романа Руденського (Англія), Івана Щура і Степана Мудрика
(Німеччина) та інших. Цікавою і актуальною у наші дні є публікація
голландського публіциста Рохіра фан Аерде «Хто був Бандера».

Серед зібраних матеріалів стаття Дмитра Донцова «Ім’я5символ –
Степан Бандера», яку опублікував «Шлях Перемоги» і вона викликала
широкий резонанс у світі.

Як відомо, убивник Провідника Богдан Сташинський через два
роки здався правосуддю Західної Німеччини і признався у скоєнні
злочину. Тут же – інформація про Б. Сташинського, виступ дочки С.
Бандери Наталки на процесі в західнонімецькому місті Карльсруге, у
якому віддзеркалено важкі умови поневіряння родини славетного Ре5
волюціонера.

Слід згадати, що матеріали про Степана Бандеру, які публі5
кувалися у різних часописах світу у шістдесятих роках ХХ століття
збирав ректор Українського Вільного Університету (УВУ) в Мюнхені
(Німеччина) доктор Петро Ґой. Він мав намір створити електронний
масив і картотеку, присвячену Степанові Бандері. Однак хвороба і
передчасна смерть перервали його плідну працю. Її продовжив і
частково втілив у життя укладач книги. Матеріали зібрано у 10 томів
біля трьох тисяч сторінок й розіслано Інституту історії НАН України,
Чернівецькому національному університету ім. Юрія Федьковича,
Прикарпатському університету ім. Василя Стефаника, Львівському
Центрові досліджень визвольного руху, музеям Степана Бандери у
Старому Угринові та при Львівському аграрному національному
університеті в Дублянах.

Однак праця не завершена і вона продовжується. Ще потрібно
каталогізувати та створити електронну версію матеріалів під
загальною назвою «Бандерознавство», що стане вічним пам’ятником
Степанові Бандері як стратегові Нації і Героєві України.
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ
СТЕПАНА БАНДЕРИ

Немає вже між нами нашого Провідника. Немає того, під керівною
рукою якого йшли і привикли йти навіть на смерть лави борців за
визволення України. За останнє чвертьстоліття з іменем Бандери
нерозривно зрісся визвольно$революційний рух українського народу.
Його ім’я в поточній мові своїх та ворогів стало символом українських
націоналістів, бійців УПА, українських патріотів$активістів. Великі
особисті прикмети Провідника – прямолінійна послідовність і залізна
невгнутість – стали невід’ємними чеснотами людських кадрів,
великим надбанням всієї Організації. Ці риси кувались і гартувались
під ударами історичної долі, яку силою ідеалістичного запалу і
самопожертви старалися перемогти покоління націоналістів
останніх десятків років.

Життєвий шлях Степана Бандери починається так, як починався
життєвий шлях десятків тисяч української молоді його покоління.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 р. в підгірському селі
Угринові Старому Калуського повіту в Західній Україні. Його батько о.
Андрій, греко$католицький священик з селянського роду, був часто
переслідуваний за його участь у характері капеляна в Українській
Галицькій Армії, посла в Українській Національній Раді в
Станиславові, і за діяльність патріота$самостійника в роки польської
окупації. Незважаючи на активну політично$суспільну діяльність і
польські переслідування, о. Андрій, повдовівши в 1922 р., дає
дбайливе національно$патріотичне виховання своїм сімом дітям. З
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них два сини загинули замучені в німецькому концтаборі в Авшвіці,
одна дочка з батьком померла на засланні.

Національно$патріотичне виховання, винесене Степаном
Бандерою з дому, було поглиблене в його шкільних роках. Бувши
учнем української клясичної гімназії в Стриї, на 14$му році життя він
стає членом Пласту, а незабаром членом таємної революційно$
виховної організації середньошкільної молоді, в якій готуються
майбутні члени УВО.

В 1927 році стає членом УВО і в тому ж році складає гімназійну
матуру. В 1928$33 рр. студіює на рільничому відділі Львівської
політехніки і, як студент, повністю віддається революційній праці в
різних напрямках, а передусім в ділянці пропаганди. Два роки
пізніше, в 1929 році. Степан Бандера стає членом новоствореної в
той час Організації Українських Націоналістів, яка поставила перед
собою велике завдання визволити український народ з$під влади
чотирьох окупантів.

Своєю активністю, меткістю й здібностями Степан Бандера
швидко вибився на провідне місце в Організації та в 1931 р. стає
членом Крайової Екзекутиви ОУН на ЗУЗ як керівник організаційно$
технічної ділянки підпільної пропаганди та зв’язків із закордоном.

З кінцем 1932 р. стає заступником Крайового Провідника ОУН на
ЗУЗ і одночасно заступником Крайового Коменданта УВО. В
половині 1933 р. Провід Українських Націоналістів під керуванням
полковника Євгена Коновальця призначає Степана Бандеру
Крайовим Провідником ОУН на ЗУЗ та Крайовим Комендантом УВО,
а разом з тим він входить в склад (головного) Проводу Українських
Націоналістів. На цих керівних постах він зістається до дня свого
ув’язнення в червні 1934 року.

Період 1932$34 рр. в історії ОУН – це час масовости і динамічности
її дії. Організація перестає тоді бути замкненим в собі кадрам
фахових революціонерів (як в часи УВО); вона стає знаряддям
організування мас. Сама Організація дає ініціятиву, залучує
найширші народні маси в активні і широкі політичні акції, в яких
члени ОУН беруть передову участь, але учасництво мас має перевагу
в акціях.

В історії України роки 1932$33 – це період винищування укра$
їнських мас штучно організованим голодом. Степан Бандера по$
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ставив у революційній дії в Західній Україні протибольшевицьку
боротьбу рівнорядно з протипольською. Це довело до зламання
хребта большевицькій диверсії і галицькому совєтофільству. У
відповідь на большевицький терор ОУН відповіла терором проти
вислужників большевицької Москви і протисовєтського консуляту
(демонстративний атентат Миколи Лемика).

На протипольському відтинку Степан Бандера організував в той
час ряд масових оборонних акцій. Найширші народні маси були
залучені в акцію оборони ліквідованого Польщею українського
шкільництва. У відповідь на польський терор і пацифікацію
Організація виконує політичний атентат на польського міністра
внутрішніх справ Перацького у Варшаві в червні 1934 року.

Великі арешти, які були проведені після цього, зліквідували в 1934
році Крайову Екзекутиву ОУН, Степан Бандера був засуджений у
Варшаві польським судом в січні 1934 р. на кару смерти з заміною на
досмертну в’язницю. Другий польський суд у Львові влітку 1936 року
дав йому нові присуди, які злучено разом в присуд на досмертну
тюрму. В різних польських тюрмах Степан Бандера перебув понад 5
років, до часу розвалу Польщі.

З наближенням польсько$німецького фронту Бандера разом з
іншими в’язнями тікає з Берестя до Львова, де застає вже
большевиків. Там перебуває конспіративно 2 тижні, зв’язується з
Крайовою Організацією і, устійнивши з ними пляни революційної
діяльности ОУН в підбольшевицьких умовинах, відходить, згідно з
організаційними вказівками, за кордон в жовтні 1939 р.

Опинившись на теренах, що знаходились під німецькою
окупацією, Степан Бандера займається спершу впорядкуванням
внутрішньоорганізаційних відносин і кризового стану, який ви$
творився в ОУН після трагічної смерти полк. Коновальця у 1938 р., а
який загострився наслідком ріжниці поглядів про потребу
радикальної протибольшевицької боротьби в Краю і за кордоном,
незалежно від розвитку німецько$совєтських взаємин. Коли
поладнати цих справ не вдалось, провідний актив ОУН створив у
лютому 1940 р. Революційний Провід ОУН на чолі з Степаном
Бандерою. II Великий Збір ОУН вибрав у квітні 1941 року новий
Провід Організації на чолі зі Степаном Бандерою. Наступає період
посиленого організування підпільної мережі на українських землях,
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озброєння й підготовки організованих кадрів. Це створює силу, яка
уможливлює Організації з вибухом німецько$совєтської війни
захопити владу в українські руки в багатьох областях України та
проголосити у Львові акт відновлення Української Самостійної
Державности 30 червня 1941 р. Узброєні похідні групи ОУН
пробиваються нелегально поміж фронти із завданням випередити
німців фактом проголошення і встановлення української влади на
нових теренах. Проти методи гітлерівців необов’язуючими
обіцянками добиватися співпраці України на плятформі самої
боротьби з большевиками, а здійснення обіцянок відкладати на час
по закінченні війни, – проти такої методи Степан Бандера висунув
методу довершених фактів, тобто власною підметною політикою і
боротьбою заставити Німеччину прийняти з конечности принцип
самостійности, або розкрити передчасно свої імперіялістичні цілі та
втратити симпатії і підтримку України та інших поневолених
народів, що сподівалися від війни визволення.

Коли спроби перемовлень і ультиматів виявилися безуспішними,
гітлерівці виарештували частину проводу ОУН і членів українських
державних органів, у тому числі й Степана Бандеру, заманивши його
підступом на переговори в справі невтручання в суверенні права
української держави. Вони розстрілюють або засуджують та
ув’язнюють по тюрмах і концентраційних таборах тисячі укра$
їнських націоналістів. ОУН переходить у підпілля і виростає в нову
силу на широкому просторі українських земель. З 1943 року ОУН
організовує нову збройну силу – Українську Повстанську Армію.

Революційна діяльність в ті роки була зв’язана з іменем Степана
Бандери, хоча сам він сидів півтора року в поліційній тюрмі в Берліні,
а потім півтора року в суворій ізоляції в концтаборах Саксенгавзену і
Оранієнбурґу до вересня 1944 р. Втративши українські землі,
гітлерівці безуспішно намагались втягнути Степана Бандеру у
спільну військову акцію проти большевизму, розуміючи популярність
його імени на Україні. Після закінчення 2 світової війни Степан
Бандера був обраний Головою Проводу ЗЧ ОУН і на цьому пості
залишається до свого трагічного загину. В лютому 1945 року Крайова
Конференція обирає його Головою Бюра Проводу всієї ОУН.
Подробиці діяльности і боротьба Провідника в повоєнний час на
загал залишились в свіжій пам’яті і загальновідомі.
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З ім’ям Степана Бандери нерозривно зв’язаний український
націоналістичний і самостійницький революційний рух останньої
чверті нашого сторіччя. Це добре розуміли всі вороги українського
народу, які намагалися всіма способами його компрометувати і
підступно зловживати. Коли ж це не дало ніяких успіхів, бо ім’я
Бандери стало не лише символом, але реально діючим революційним
фактором в СССР, вирішили підступно знищити свого найне$
безпечнішого ворога.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2, Nr. 43 (296) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 18th 1959.

ПРОВОДЯТЬ В ОСТАННЮ ДОРОГУ
Слово Я. Стецька над могилою Провідника С. Бандери

Не злякає нас терор Кремля! Як довго житиме останній український
націоналіст, останній українець, так довго йтиме останній бій на
землі за Суверенну Соборну Українську Державу! 

(З Відозви Проводу Українських Націоналістів
з приводу смерти полк. Євгена Коновальця).

1926 рік – Париж, і пізніше 1938 рік – Роттердам, і знову 12 років
згодом – Мюнхен, оця Могила, оця Домовина перед нами...

Чотири трагічні дати в сучасній історії України, чотири
постаті, кожна у своїй величі і неповторности виключна для се$
бе: чотири полум’яні стовпи самопожертви, героїзму і горіння
ідеєю визволення України на шляху історичного ставання
української нововідродженої нації. Кожен із Них загинув на
стійці з руки московського наїзника в підступний, єхидний,
варварський спосіб, типовий для московських скритовбивців
усіх часів і їх державних систем.

Москва не має відваги стати до відкритого бою з носіями і
репрезентантами великої ідеї визволення, ідеї правди і спра$
ведливости, універсальної волі, що її захищає Україна, а ступає по
шляху підступу і скритовбивства. Але успіх її на дальшу мету не буде
тривалим.



Москва, яка є уособленням сил зла, знищення, руїни, забирає нам
найкращих фізично, але їх дух, їхні ідеї живуть далі.

Вони, освячені кров’ю, залишають в наших серцях тривале,
незатерте знам’я, яке поглиблює наші патріотичні пережиття і нашу
загальну самопожертву. Ідея батьківщини є невмируща, де є герої, що
за неї віддають життя, творячи і виповнюючи тим зміст ідеї нації.
Наступ воюючого зла і злочину з центру всесвітньої змови, столиці
Антихриста – Москви, оце скріпився, забираючи з$посеред наших
воюючих когорт, з$посеред української спільноти – Найкращого з неї
– Великого Покійника, що Його сьогодні прощаємо на дорозі до
іншого життя, життя вічного, з якого Його дух супроводжатиме далі
нашу боротьбу аж до перемоги, і помагатиме нам усім в інший, як
смертні люди привикли, спосіб.

Ім’я Бандери – символ сучасної антимосковської боротьби України
за її державну незалежність і волю людини. Своєю революційною
діяльністю Він упродовж довгих років на провідних постах
організованого українського революційно$визвольного руху з
найвищою особистою посвятою, відвагою, риском і одчайдушністю –
найперше в Українській Військовій Організації (УВО), а потім в ОУН.
Як Крайовий Провідник і Крайовий Комендант, згодом Провідник
всієї ОУН чи Голова Бюра Проводу ОУН і ЗЧ ОУН – формував
політичне і організаційне обличчя ОУН. Ні присуд смерти, ні німецькі
концтабори, ні мученицька смерть Його двох братів у концтаборі
Авшвіц і брата Його Достойної Дружини в Бригідках не захитали
Його на революційному шляху. Він ішов непохитно до мети,
незважаючи на жадні труднощі, ні хвилеві невдачі.

Він був сильний собою, своїм духом, стояв як скеля серед
розбурханого моря, об яку відбиваються хвилі, був прибіжищем для
тих, хто сумнівався і вагався, даючи завжди їм щось зі своєї віри в
українську Правду. Він виріс поза рамки революційної ОУН, став
загальноукраїнською власністю, речником волі всього воюючого
народу. Силу Він черпав із глибокої релігійности, що його ціхувала.
Християнство було нерозривною частиною Його духовости, віра в
Бога і християнська мораль – критерієм Його поступування. Його
глибинний патріотизм, Його націоналізм був інтегрально поєднаний
із християнством. Він був свідомий того, що проти Москви, центру
воюючого безбожництва і тиранії, можна успішно боротися тоді,
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коли Україна черговий раз ствердить своє історичне післанництво на
Сході Европи – боротьбу за Христа проти Антихриста$Москви.

Його зір був завжди спрямований на Рідні Землі, які є основою
нашої сили. Розбудові революційної акції в Україні була присвячена
Його головна увага. Він докладав усіх зусиль, щоб там розбудувати
якнайвсесторонніше пляново і систематично революційний
потенціял. Після смерти сл. п. ген. Т. Чупринки Він вирішив перейти
на Рідні Землі і тільки непоборні в той час технічні труднощі і спротив
Проводу внеможливили це. 

Він був не лише небуденний революційний організатор, але не
менше передбачливий теоретик української національної революції.
Українська революція мислилася Йому в широкому фронті усіх
уярмлених Москвою і комунізмом народів, тому Він був однаково
щирим і гарячим прихильником і пробоєвиком ідеї АБН, якому у всій
своїй діяльності спішив з поміччю. Він був 1941 р. ініціятором
першого журналу уярмлених Москвою націй, що поширився за
тодішньою залізною заслоною, підготовляючи тим чином ідейний
ґрунт під конференцію поневолених націй 1943 р. і створення АБН.
Україна була для Нього революційною світовою проблемою. Він
бажав однаково волі і національної незалежности як своїй
Батьківщині, так і всім іншим поневоленим Москвою і комунізмом
народам, уважаючи нашу долю нерозривно пов’язаною з долею усіх
інших уярмлених большевизмом країн.

Національна революція була для Нього аксіомою як шлях до
визволення. Ставка на власні сили – не тільки святковою заявою, але
всією своєю динамічною натурою, яка ніколи не знала і не любила
спокою, Він здійсняв цю концепцію.

Коли зударилися два жорстокі імперіялізми в 1941 р. на полях
України, Він став мужньо на базі двофронтової боротьби,
започаткованої Актом 30 червня 1941 року. Революцію Він розумів як
всеохоплюючий зрив всього народу і всіми ділянками його життя,
тому вже в 1932 р. Він різко підтримує в ОУН тенденції всебічного
поглиблення націоналістичного, революційного руху, переключаючи
його з передусім технічно революційних актів на могутній,
всеобіймаючий рух найширших кіл українського народу, на масові
акції проти окупантської системи. Націоналістичний рух набирає в
той час живого тіла, він пов’язується новою течією з душею і тілом



широких мас народу. Однаково сильно акцентує Він теж пряму
збройну боротьбу в технічно$революційному аспекті, щоб постійно
пригадувати народові про те, що тільки збройна сила остаточно
забезпечить нам перемогу. З окупантами, як Він сказав на судовому
процесі, нас розсудить залізо і кров!

Він плекав культ збройної сили мілітантний дух народу. Всяка
літеплість, м’якість у відношенні до ворога – була Йому чужою.

Київ був для Нього центром в усіх Його плянуваннях. Це був
соборник чину, а не фрази. Він, уже як Крайовий Провідник ОУН,
ініціює спроби єдности революційної дії ЗУЗ і ОСУЗ. В усіх
переломових рішеннях – Його слово було завжди за революційною,
безкомпромісовою течією, за революційним, безкомпромісовим
супроти ворога шляхом дії. Він мав мужність рішати і брати
відповідальність за рішення і не відпекуватися, ані не складати вини
на інших за евентуальні невдачі.

Як був Він безоглядним супроти ворога, так умів Він кожний
добрий почин інакше думаючих українців доцінити, бути
толерантним для думки інших, усіх, хто зі шляхетних мотивів
трудиться для добра української справи, незважаючи на те, що ті
люди виходили з інших, ніж наші, позицій. 

Він глибоко вірив, як християнин і український націоналіст, у
шляхетні первні української людини і повторяв не раз, що у
вирішальні моменти історії справжні патріоти відкладуть свої
групові розходження й інтерес нації поставлять понад партикулярне.

Програмові питання української революції лежали Йому не менше
на серці й до скарбниці ідей українського націоналізму Він дав
поважний вклад. Його думки, висловлені в різних виданнях і в
листуванні з різними частинами і клітинами Організації, зібрані
колись в одне, дадуть повний образ Його поглядів, що творитимуть
політичний заповіт.

Степан Бандера – легендарна постать української революції – не
був суворою людиною. Він – завжди повний життєрадости; ніщо
благородне людське не було Йому чуже.

Вік любив родинне життя, понад усе – діти, з якими радо проводив
свій рідко вільний час. Це був Його наймиліший відпочинок –
побувати серед своєї Рідні, з Дітьми й Дружиною, яка була Його
тихою, але не менше великою підтримкою.
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Ворог завдав нам важкого удару. Москва, вириваючи з$поміж нас
підступом і злочином Степана Бандеру, намагається зламати нас
духово, думаючи, що українська нація є слабодухою, що її огорне
зневіра, що вона спроневіриться Ідеям Покійника і припинить
боротьбу.

Та даремні її сподівання. Покійний був втіленням ідей цілої
української нації, якими вона горить, страждає, за які вже мільйони
віддали своє життя. Він був еманацією найкращих з української
нації, символом і прапороносцем її. Духом від її духу, кістю від її кости.
Він виріс з лона її героїв.

Прапороносець упав у бою, але прапор боротьби підхоплює ціла
нація і понесе його далі, вірна заповітам свого Великого Сина, вірна
тому, що Він проповідував і правду чого освятив власною кров’ю.
Немає бо більшої правди за ту, яку людина захищає до свого загину.
Москва мусіла б знищити всю 45 мільйонову українську націю, щоб
убити ідею Покійника. В епоху коекзистенції, коли могутні цього
світу прагнуть порозуміння з Москвою і ніхто не стає на захист тих,
що воюють і падуть, Москва вбиває Керівника Української
Національної Революції, свідома того, що за умов т. зв. мирного
співіснування і капітулянтських настроїв на Заході, ніяких
ускладнень не буде.

Але вільний світ мусить тямити, що смерть Бандери – це грізне
мементо морі для всіх, хто не підтримає нашої боротьби. Злочин
Москви в цей час – доказ, що вона готується до недалекої розправи з
Заходом. Чи Захід це зрозуміє?

Над могилою Степана Бандери – ми ще раз підносимо голос
перестороги для всіх тих. хто відповідає за долю вільного світу, які
своєю теперішньою політикою ведуть вільний світ у пропасть.
Найбільшою пересторогою – оця Могила.

Вбиваючи Керівника Української Національної Революції – Москва
черговий раз кинула визов Воюючій Україні, всім українським
націоналістам$революціонерам, цілому українському народові і ми
цей визов приймаємо!

Ні підступом, ні терором, ні вбивствами, ні іншого типу заля$
куванням не вдасться Москві послабити нашої революційно$визвольної
боротьби, нашої антибольшевицької і антимосковської акції і Ми, як і
вся Воююча Україна, як і наші Друзі з АБН$у, будемо йти незламно,



непохитно нашим шляхом, будемо безстрашно продовжувати
дотеперішню безкомпромісову боротьбу на життя і смерть з Росією.

Ген аж по сибірських концтаборах, по всій тюрмі народів – знане
ім’я Бандери як несплямленого прапора антибольшевицької
української революції! І цей прапор тепер ще й Його геройською
смертю, кров’ю освячений.

Майбутнє завжди належало тим, хто смертю смерть перемагав.
Бандера живе для нас, революціонерів, для воюючої України, як прапор
боротьби, Він живе і для своїх близьких і рідних далі в ідеї і прикладі.

Ми сьогодні розлучаємося з тлінними останками Степана
Бандери, але Він житиме далі в наших серцях, в душах українського
народу, і ЦЬОГО СТЕПАНА БАНДЕРИ ніяка брутальна, фізична,
варварська сила Москви вирвати з$поміж нас неспроможна.

Не лише пам’ять про Нього, але дух Його житиме в народі!
Я прощаю Тебе, Друже Провіднику, у Твоєму переході в нове життя

Твоє і в дальше життя в українській нації, від всієї Організації Укра$
їнських Націоналістів революціонерів, по той і по цей бік залізної
заслони.

Я прощаю Тебе він усієї воюючої України, і врешті від нас – старої
ще живучої гвардії української революції, що вмирає, але не здається,
яка більше 30 років стояла з Тобою плече об плече на фронті
боротьби, – і від себе особисто.

У стіп тієї могили клянемося – не спочити раніше, поки у нашому
святому великому Києві знову не будуть піднесені українськими
революціонерами переможні прапори і наш тризуб, осяяний хрестом, і
поки не запанує воля і національна незалежність у всіх країнах – членах
АБН, поки не буде знищене царство Сатани – його центр Москва! Поки
московська імперія усіх видів і кольорів не буде рознесена і на її руїнах не
будуть відновлені самостійні соборні незалежні держави всіх народів!

Заповіт цей ми виконаємо і з шляху боротьби нас ніхто і ніщо не
заверне. Як останній наш салют складаю на Твоїй домовині воду із
Чорного моря, бурхливого українського моря, як бурхливим було усе
Твоє життя. А поруч неї грудку землі з України. Хай це пригадує Тобі
Твою рідну далеку Україну, а чужа земля хай буде Тобі легкою!

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly, 
Page 1, Nr. 43а (296а) 6th Year, Munchen (West Germany), 

Sunday, October 25th 1959.
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ПОХОВАЛИ... В СИРУ ЗЕМЛЮ ГЛИБОКО

Тисячами кілометрів мірялися дороги Провідника Організації
Українських Націоналістів, які Він прокладав на протязі свого
бойового революційного життя. Від перших днів приналежности до
організованого українського визвольного руху, аж до останньої
хвилини йшов Провідник нестримно вперед до своєї мети, а за ним
шлялися і підкрадалися підступні окупантські злочинці, чигаючи на
вигідний для себе момент, щоб припинити Його марш.

Остання Його дорога була короткою. Ледве 500 метрів. Але ця
дорога була дорогою слави, дорогою тріюмфу людини, що перемогла
смерть, що віддала для України все, жертвуючи для неї своїм життям.

Кілька тисяч (німецька поліція оцінює на 5 тисяч) українців і
чужинців супроводили Провідника С. Бандеру в останню дорогу. З
європейських країн приїхали вони поїздами, автами, автобусами,
літаками. Також з$за океану прилетіли делегації, щоб віддати від
імени тисяч останню почесть, останній супровід. Кільканадцятьма
автобусами приїхали сотні українців з різних міст Німеччини.
Вітаючись, старі знайомі, співтовариші революційної боротьби
дивилися мовчки в наповнені слізьми очі, мовчки здушували в серці
біль. Провідника нема в живих! Провідник загинув на першій стійці в
кривавій затяжній боротьбі з жорстоким, підступним, нікчемним
ворогом.

Живими квітами застелилася остання дорога Провідника. Понад
250 вінців прикрасили її краї. На жалібних шарфах видко було назви
міст з Австралії, Арґентини, США, Канади, Англії і багатьох країн, де
живуть українці.

«Від безіменних приятелів» – стояло на одному лавровому вінку
німецькою мовою; «Від Мадярського Визвольного Руху»; «Для нашого
українського друга» – читали ми на іншому. «Борцеві української
революції»; «Натхненикові молодих поколінь»; «Незламному ли$
цареві»; «Найдорожчому Провідникові»; «Світочеві Духа»; «Великому
Синові України» – це кілька присвят із сотень. Кожне слово було
барвним камінцем, частиною мозаїки, яка накреслювала велику
постать Провідника. Глибоко вражені стояли десятки журналістів та
репортерів перед цими живими виявами пошани і відданости
українського народу до кращого сина України, до передового воїна



української революції. Між ними робили рахунок сумління і ті кілька
чужинецьких редакторів, що своєю сенсаційною писаниною,
переповненою свідомими фальшами або легковажними пере$
крученнями, скривдили великого Покійника та ввесь український
визвольний рух.

Невелика крипта на Вальдфрідгофі не могла помістити всіх
учасників похоронів Провідника. Нелегко було дістатися до
катафалка з тлінними останками Покійного. Кожний хотів як$
найдовше побути ще біля дорогого Провідника, поглянути востаннє
на Його обличчя, що, хоч не чарувало вже приязною усмішкою, не
променювало небувалою силою волі, але було таким дорогим, таким
любим.

Десять священиків асистувало о. Прелатові Голинському в по$
хоронних відправах. Два священики УАПЦ засилали молитви за
Покійного. Вранці того ж болючого дня, 20 жовтня 1959 року,
відслужило 5 священиків у присутності Екзарха Кир Платона
Корниляка Заупокійну Службу Божу. Лише у великі свята буває так
переповнена парохіяльна церква св. Івана Хрестителя у Мюнхені, як
в цей день жалібної молитви. А був це робочий день, коли багато
людей мало великі труднощі, щоб звільнитися в чужинців від праці.
Після св. Літургії Преосвященний Кир Платон відслужив в асисті всіх
священиків Панахиду за спокій душі покійного Провідника.

Ще 19 жовтня був погідним днем. Осіннє сонце не давало вже
літнього тепла, але позолочене осінню листя відбивало слабі промені і
наповняло повітря погідною радістю. Сьогодні небо похмуре. Сонце
заховалось, немов сумує разом з мільйонами українців, боліє над
втратою великого борця за справедливість разом з поневоленим
народом. Лише маленька частинка його йшла повільно вузькою
цвинтарною дорогою, похиливши голови. Лише маленька частинка...

Але скорбота, що наповняла їхні серця, була велика. Їхній біль і
молитви сполучалися разом із сльозами тих, що по всьому світі
розпорошені, думали в ту хвилину про відхід з перших рядів фронту
антимосковської боротьби Степана Бандери.

Під знаком хреста йшов наш Провідник в останню дорогу. Високо
понад головами сумної громади несено Його тіло. Воно спочивало на
раменах найближчих співробітників, друзів спільної боротьби.
Прапори: національний і червоно$чорний організаційний при$
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гадували всім причину смерти, без слів говорили, чому Він загинув
на далекій чужині. Синьо$жовта хоругов прикривала домовину:
Мати$Україна прикрила свого Вірного Сина своїм омофором.

Присвячуючи своє життя для української нації, Степан Бандера
давав більшу жертву, як лише самого Себе. Він жертвував і своєю
Родиною, що йшла тепер в горю і печалі за домовиною, її
супроводжали провідні члени ОУН, представники окремих країн,
делегати від різних установ та організацій, чільні політичні діячі
різних національностей. А далі заповнила всю дорогу на просторі
соток метрів жалібна громада. Вінки несено перед домовиною.

Тимчасове місце спочинку Провідника знаходиться в північній
частині Вальдфрідгофу на розі двох головних доріг; воно має
центральне розміщення, а вибетоновані стіни і підлога хо$
ронитимуть Його тлінні останки від вогкости та підшкірної води. Тут
чекатиме наш дорогий незабутній Провідник на цю хвилину, коли
Його домовині поклоняться мільйони звільнених українців при
перевозі з Мюнхену до золотоверхого Києва. 

Відчай і надія, сльози і іскри завзяття, покора перед Всевишнім
зринали над відкритою могилою світлої постаті Провідника,
революціонера і державника.

«Бандера, це новий милевий камінь на нашому шляху до свободи.
Шлях, яким Він йшов, є правильний. Це шлях тернистий, але шлях
до перемоги» – сказав у надгробному слові д$р Вальчев.

Він промовляв від болгарів після глибоких слів, що вогнем палили
серця слухачів – о. Прелата Голинського, отця митрофорного Прот. П.
Дубицького, голови ЦК АБН Я. Стецька, інженера Кравціва та князя
Ніко Накашідзе. Інж. Кравців з Торонта (Канада) промовляв від воїнів
УВО, голова Я. Стецько від ОУН, князь Накашідзе попрощав від ЦК
АБН та всіх національних делегацій і станиць АБН. Відтак прощали
Провідника туркестанець Велі Каюм$хан, словак д$р Покорни, румун
д$р Емільян, англійка Віра Річ, хорват Коломан Біліч.

Від української громади сказали прощальне слово інж. Кудлик
(Великобританія), д$р Малащук (Канада), проф. І. Вовчук (США), мґр.
О. Коваль (Бельгія), О. Кушпета (Голляндія), дир. І. Попович
(Франція), проф. Ю. Студинський (Німеччина).

Зголошених промовців було ще багато, але через брак часу вони не
мали можливости промовляти. Поза згадуваними представниками



сказали останній привіт пластуни Куреня Червона Калина через
свого представника мгр. Рака (США), а бійці УПА здали останній звіт
через сотника Вернигору (Франція). З могутнім «Не пора, не пора, не
пора...» розпрощалися з Провідником о 18 годині всі супровідники
Його останньої дороги. Це було тверде приречення бойовиків йти далі
вказаним Провідником Степаном Бандерою шляхом, щоб у кінцевій
меті звільнити українську націю, для якої Він жив і вмер, від
жорстокого ворога.

Вже запав над цвинтарем присмерк, коли навколо нової могили
Героя визвольної боротьби виструнчилися тисячі під звуки гимну
України. І хоч після останніх акордів запанувала мертва тиша, у
наповненім скорботою просторі довго ще бриніли останні слова:
«Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття,
козацького роду».

Тяжко було покидати цей дорогий для кожного українського
патріота клаптик німецької землі. Тяжко було відірвати зір від
темного отвору, в який тільки$що спустили великий скарб нації. Ще
сумніші відходили до воріт цвинтаря в жалобі люди, а на гріб нашого
лицаря і послідовника Мазепи, Петлюри, Коновальця, спадало легко
пожовкле осіннє листя. Воно віддавало останню почесть від тих
мільйонів безіменних співборців і воїнів Провідника, що впали на
фронті боротьби раніше, ніж Він, або продовжують боротьбу на своїх
стійках, по всьому світі. Кожний листок – це золотий вінок. А їм не
буде числа.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly, 
Page 18, Nr. 43а (296а) 6th Year, Munchen (West Germany), 

Sunday, October 25th 1959.

ОСТАННІЙ НАКАЗ

Історія боротьби України з Московією записала в своїх анналах з
другої декади жовтня Року Божого 1959 нову, – якої не затерти –
подію, що характеризує оба народи – геройську смерть і нікчемну
затію; велич безстрашного українського духа, що в свідомості
постійної смертельної особистої загрози безперервно трудиться біля
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визначених долею завдань, і нікчемність московської душі, що в ім’я
поневолення і грабунку нищить найвищі цінності і через трупи йде
до своєї низької мети.

З рук скритовбивника, підісланого нашим спадщинним ворогом,
Москвою, загинув знову Великий Син Українського Народу в боротьбі
за нашу політичну індивідуальну свободу та державну незалежність,
– Степан Бандера, провідник націоналістів$революціонерів. До
національного Пантеону українських борців перейшла тепер нова
постать, що своєю вірністю визвольницьким ідеям України не
уступає великим попередникам трьох останніх сторіч.

З останніх десятиріч треба відмітити трьох мужів, з якими
об’єднується символікою і трагічною долею Степан Бандера:
Головного Отамана Симона Петлюру, Полковника Євгена Коновальця
і Генерала Тараса Чупринку. Ці мужі репрезентували перед цілим
культурним світом чин і ідею українського народу й їх усіх зустрів той
сам кінець з тих самих рук – насильницька смерть з наказу Москви.
Тільки зброя різна, якої вживав московський кат до проведення своїх
нікчемних замірів супроти тих мужів – кулі, бомби, отруї, – Степан
Бандера згинув отруєний.

Чому саме такий смертельний засіб вибрала цим разом Москва?
Відповідь так само безпосередня, як і проста: Москва вибрала отрую,
щоб легше затерти сліди злочину, щоб не побільшувати кількости
національних героїв, що полягли на передовій лінії визвольного
фронту нашого народу, щоб обіднити Пантеон з нашими лицарями.
Намагання даремні! Такі московські злочини зачасто повторюються,
щоб міг затертися цей останній, а Степан Бандера ціною цілого
життя від хлоп’ячих років аж до зрілого віку показав, що він
геройської породи і передчасна смерть увінчала його вінком
безсмертя. Сліди злочину, як і всіх дотеперішніх, ведуть тільки в один
напрям – на похмуру північ до Москви, де приготовлялися і далі
приготовляються пляни, як втримати нашу Вітчизну в кайданах.

Але Москві замало тримати в кайданах тілесну наволочку
українського духа. Їй ідеться про підміну його душі, щоб
високольотну расу перемінити в низькотягу й вічні ідеали народу
заступити дочасними потребами окремих людей: народ, що видав
Святослава Завойовника, Володимира Великого, Ярослава Мудрого,
Романа і Данила, Хмельницького, Дорошенка і Мазепу й багато$



багато інших на всіх ділянках людського знання, мають підступні
затії Москви перетворити в гречкосіїв і вуглекопів, осіб низького
льоту, що самі себе уважали б за гірших і гляділи б на своїх
поневолювачів як на природних панів$володарів. Безбожний задум, і
нікчемний, і протиприродний. Степан Бандера і рівнорядні з ним
мужі доказують своїми чинами і смертю, що сьогоднішній, нехай що
і трагічний льот українського народу є продовженням його
попередніх поколінь. Народ героїв був, є і залишається тільки собою –
геройським народом, бо інакше не може бути.

Постає друге питання: чому саме теперішню пору вибрала нік$
чемно червона Москва для вчинення чергового морду? Трудно об$
межувати теперішність днем, годиною чи хвилиною. Намагання
знищити Степана Бандеру були постійні і якщо вони і тепер таки
здійснилися, то це значить, що вони лише десятикратно посилилися,
бо конечність смерти українського визвольного символу стала для
Москви просто невідкладною. Тому при шуканні об’єктивних причин
морду треба з однаковою увагою приглядатися до подій у Вітчизні, як
і до сучасного міжнароднього політичного становища. Недавні
процеси в Україні над членами ОУН, безперервна дія визвольно$
революційного підпілля не тільки на українських землях, але й на
цілинних землях Сибіру, в концентраційних таборах і місцях
примусового поселення виявляють, що Україна далі кипить, що
підземні ковалі долі нашого народу далі виковують зброю і воюють
нею в підпіллі. Цей «ненормальний» стан Москва постановила
покінчити, трапляючи в Провідника, щоб вбити віру ковалів в
остаточний успіх і перемогу, щоб осягнути принаймні зовнішнє
«заспокоєння».

А таке заспокоєння є їй конечно потрібне для закордону. Хрущов
проголосив тепер вільному світові умови мирної коекзистенції і
мирних змагань за кращість двох систем – «капіталістичної» і
«соціалістичної». Його поїздка по Америці не відкрила йому очей на
безглуздість такого змагу. І не могла відкрити, бо він сліпий
доктринер. Натомість поїздка ця дала йому що інше. Він побачив, що
паралельно до підземних ковалів$революціонерів у нашій Вітчизні не
менше наполегливо діють у вільному світі їх брати націоналісти, які
іншою зброєю борються за свободу України проти московського
імперіалізму, які великим голосом переконують увесь вільний світ не
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вірити московським гадючим підшептам, бо наміри Москви
залишаються безперервно ті самі, нехай що тепер тільки приховані,
відсунені, нездійснені. Хрущов не є інший, ніж Сталін, – кличуть
українські борці націоналісти, які є на чужині, і вказують на свій
досвід з большевицькою Москвою і її стратегом світової різні,
Леніном. Один крок назад, щоб остаточно зробити два вперед, війна
війні, щоб опісля викликати загальну війну всіх проти всіх – ось що
проголосив сорок кілька років тому Ленін і чого сьогодні вже не
проголошує Хрущов, але про що постійно думає і плянує на дальшу
мету. Це все і ще багато іншого повторюють безупинно українські
борці на чужині та представники інших народів, і Москва вдарила по
найвизначнішому представникові поневолених народів – вбила
Степана Бандеру. Цим новим мордом розкрила Москва своє
справжнє розуміння мирної коекзистенції. Ця коекзистенція тільки
зарисовувалася, як завішення зброї, як зречення насильницьких
актів у міжнародній політиці, а вже задокументувався новий
насильницький акт, а з завішенням пальної зброї посягнула Москва
по безвучну – по отруту. Тут немає значення, що насильство вчинено
на найкращому борцеві уярмленої України, яку Захід так часто
«відписує» зі свого рахунку. Hodic mihi, cras tibi (сьогодні мені, завтра
тобі) – каже латинське прислів’я і це повинні закарбувати в пам’яті
західні державні мужі. Повинні пам’ятати, здригнутися з остогиди і
діяти, безперервно діяти для знищення кодла вічних злочинів, для
знищення Москви.

О, ще інший образ розуміння коекзистенції дає саме Мюнхен, де
вчинено злочин. Його вчинено напередодні приїзду совєтського
танкового ансамблю, що має відкрити нав’язання культурних
взаємин СССР з вільною Німеччиною. Московська «культура» пішла
вже з першим виступом двома шляхами. І так вона проходитиме далі,
щоб з одного боку з шумом показувати свої «осяги» і ними розкладати
відпорність західніх народів проти московського большевизму, а з
другого, щоб нишком усувати всіх войовників і всіх Касандр, які
пророчо перестерігають перед тим розкладом.

Як у політичному аспекті ціле життя і діяльність та боротьба і
смерть Степана Бандери є пересторогою для вільного світу при
встановлюванні співжиття з Москвою, так факт перебування
совєтського танкового ансамблю в німецькому місті напередодні
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Його похоронів показує німецькому народові ввесь цинізм і наругу
Москви в «культурній» площині. Це московсько$большевицькі танці
на гробі войовника за свободу, щоб ще і зовнішньо затріюмфувати
брутально перед маєстатом смерти. А треба пригадати Заходові ще
такий факт, що під час останньої війни московські большевики
зрівнювали гроби німецьких полків на Сході, і на кістках
улаштовували «народні танці». Чи щось потворніше може вигадати
уява цивілізованої людини? Мюнхенські танці є повторенням
воєнних!

Закуті совєтські раби, оті танцюристи і танечниці, понесуть і до
нашої Вітчизни страшну вістку про смерть Провідника української
визвольної боротьби. Її почують і підземні ковалі нашого народу.
Вони почують й Москва сподівається, що вони бодай на хвилину
опустять в пекучому болю струджені руки. А це якраз мета нашого
спадщинного ворога і вона мусить залишитися нездійсненою. Хоч
наші серця здригнулись на вістку про смерть Петлюри, Коновальця і
Чупринки, то живущий дух наших геройських предків перемагав у
нас хвилеву слабість і ми йшли в дальші бої. Так станеться і сьогодні.
Хто має чуткі вуха на голоси з потойбічного світу, той вчує й останній
наказ полеглого Степана Бандери:

«Українські націоналісти! Я впав, але прапор визвольної боротьби
далі майорить на бастіонах українського фронту. Ні на мить не
послаблювати боротьби! Хай ще більше зміцниться ваша віра, ваша
здисциплінованість, ваше завзяття. Ще тісніше гуртуйтеся довкола
національного прапора, могутнійте взаємним довір’ям і братньою
любов’ю. З тризубом вперед на нові бої по остаточну перемогу! Хай
вас веде висока думка нашої лицарської пісні: «Не тішся, враже,
сотня поляже, тисяча натомість стане до борби...».

Друзі, націоналісти$революціонери, на нас глядять з$за світів духи
Петлюри, Коновальця, Чупринки і Бандери! Присягнім на гробі
Провідника, що здійснимо Його останній наказ. Об’єднуймося коло
національного прапора, коло бойового тризуба. Вперед за свободу й
визволення Вітчизни!

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly, 
Page 2, Nr. 43а (296а) 6th Year, Munchen (West Germany), 

Sunday, October 25th 1959.
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ЗВЕРНЕННЯ ПРОВОДУ 
Закордонних Частин Організації
Українських Націоналістів до членів
ОУН та до всього Українського народу

Організація Українських Націоналістів (ОУН) і ввесь український
народ зазнали ще одного важкого і болючого удару – жорстока і
безоглядна дикунська Москва, найпідступнішим і найнікчемнішим
способом, через застосування отрути, вбила довголітнього Про$
відника ОУН, керівника українського визвольно$революційного руху,
невгнутого борця за державну незалежність українського народу
СТЕПАНА БАНДЕРУ.

Кривавий акт скритовбивства Провідника був проведений в пляні
посилення і загострення боротьби проти українського націоналіс$
тичного революційного руху, як найгрізнішої сили для імперіалістичної
Москви, її комуністичної системи поневолення й визиску вже
загарбаних народів та жадоби захопити і перетворити ввесь світ у
велетенську тюрму народів. Убиваючи Провідника, Москва сподівалася
завдати смертельного удару українській національно$визвольній
революції. Проте і цього разу, як і в 1926, 1938 і 1950 роках, коли тією
самою злочинною рукою були вбиті сл. пам. Головний Отаман Симон
Петлюра, Полковник Євген Коновалець і Ген. Тарас Чупринка, – ворогові
не вдалося і не вдасться осягнути своєї мети. Смерть Провідника
Степана Бандери є надзвичайно болючим ударом і важкою втратою не
лише для ОУН, але й для всього українського народу і всього волелюбного
людства. Проте ні цей, ні всі інші безчисленні злочини і насильства з
боку варварської Москви не в силі вбити безсмертного Духа Нації, ані не
спроможні зупинити її боротьби за своє велике майбутнє.

В особі Степана Бандери український народ утратив великого
сина, який упродовж усього свого життя жертовно трудився й по$
лицарськи боровся за волю, славу і велич України, який Батьківщині
своїй був відданий всеціло та без решти й залишився їй незламно
вірним аж до останнього свого віддиху.

Степан Бандера – це величний зразок незламного борця$революціо$
нера, ідеолога і стратега, теоретика і практика української національно$
визвольної революції; це неперевершений приклад всецілого жертовного
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служіння рідному народові; це тил Лицаря, що не знає ні сумнівів, ні
вагань, ні компромісів, коли йде про Добро нації. Доля не поскупила йому
великих дарів, але так само й найбільших випробувань та ударів, які не
тільки його не зламали, а навіть і на мент не захитали. Степан Бандера
пройшов свій життєвий шлях, трудний і густо устелений терням, –
мужньо, непохитно, достойно, з гордим поглядом ясних очей, з суворо
втисненими, проте завжди готовими до життєрадісного усміху, устами.

Як людина великого серця, світлого розуму, непохитної віри,
твердого характеру, Степан Бандера впродовж довгих років упевнено
й несхибно керував Організацією Українських Націоналістів і всією
революційною боротьбою за державну самостійність України,
пориваючи усіх нас своїм високим прикладом до кінця служити
великій національній ідеї, невтомно маршувати до мети.

У своєму «Слові до українських націоналістів» Степан Бандера
чітко й категорично з’ясував не лише ті завдання, що стоять перед
нашою Організацією, а й зокрема ті обов’язки, що їх кожний член
ОУН мусить постійно виконувати, як вояк авангарду української
національно$визвольної революції:

«В обов’язках членів, як у накладанні їх Організацією, так і у
виконуванні кожним членом, мусить діяти та сама засада, що завжди
у нас була і яка тепер у найвищій мірі зобов’язує в Краю: засада
найвищої жертвенности».

«Організація мусить вимагати від своїх членів того, чого вимагає
наша боротьба: коли треба – віддати все в жертву. Кожний член
мусить бути готовий покинути рідню, кинути особисті життєві
пляни, працю, іти в боротьбу в найтрудніших умовинах, бути
готовим – коли прийдеться, – покласти і своє життя. Це основна міра
обов’язків члена, чого від кожного, без жадного виїмку, Організація
може вимагати й вимагати буде».

«В Організації за кордоном, так само як і в Краю, є місце для тих, хто
чує в собі відповідальну моральну силу й ідейну наснагу, хто в такий
спосіб віддає цілого себе і все своє на службу визвольній справі. Від тої
засадничої мірки виводиться міра теж усіх інших обов’язків, які
Організація має накладати на членів, щоб сповняти свої завдання».

«Кожночасна справжня жертвенність, з власного почину й дійсно
відчутна, жертвенність труду$праці і жертвенність матеріальна
мусять бути моральною потребою кожного дійсного члена».
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Закликаючи до конечної «основної перевірки цілого стану ЗЧ ОУН
і самоперевірки кожного члена», Провідник твердо заявив, що в
боротьбі «свідомість труднощів нас не відстрашить, ані не спинить».
Своє «Слово» закінчив зверненням$наказом для всіх нас:

«Готуймось і берімся за великі діла, бо великий час не за горами!»
Оце Велике Діло, до якого готуватися закликав і за яке братися

наказав усім нам, членам ОУН і всьому українському визвольному
фронтові, Степан Бандера – це українська національна революція. В
численних статтях і розвідках, а зокрема в праці під заголовком
«Перспективи української національно$визвольної революції»,
Степан Бандера вичерпно накреслив основні завдання ОУН –
організатора, керівника й авангарду цієї революції, виразника волі
українського народу, – як теж ясно визначив єдино правильний
шлях, що веде до здобуття остаточної перемоги в цьому гігантському
змаганні на життя і смерть з найгрізнішим ворогом України і всього
волелюбного людства – варварською імперіалістичною Москвою.

Говорячи про діючі сили революції, з’ясовуючи основний і
найзагальніший спосіб революційної мобілізації народу, себто
мобілізації ідейно$політичної, Степан Бандера найбільший натиск
поклав на моральну сторінку: «плекання ідеалістичного волевого
наставлення, готовости до боротьби, до жертвування власної
безпеки, добра і життя в історичному змаганні нації».

Він ствердив: «Найважливішим чинником у революційному
вихованні є боротьба революційної організації, яка найсильніше діє
живим прикладом героїчних чинів».

У цьому аспекті героїчне життя і мученицька смерть Степана
Бандери є високим, достойним наслідування прикладом для всіх нас,
для кожного українського націоналіста$революціонера, для кожного
українського патріота і для всього нашого українського народу.

Провідник Степан Бандера якнайсильніше підкреслював, що
«головною реальною основою революційної концепції є власні сили і
власна боротьба поневолених большевизмом народів». Він
підкреслював, що для того, щоб народ підняв боротьбу проти
чужоземного поневолення, «потрібно, крім негації існуючого стану,
ще протиставлення йому власних життєвих ідеалів, власних цілей і
прагнень, які живуть у народі, та, передусім, відповідної вольової
напруги, готовости до боротьби».
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Провідною думкою всіх його стверджень і висновків є непохитна
віра в невичерпні животворні сили українського народу та в те, що:

«Ідеї українського націоналізму, як продукт духовости і світогляду
українського народу, як вислів його життєвих прагнень та дороговказ
його прямувань на історичному шляху... є основним, найзагаль$
нішим, найбільше й найвитриваліше діючим рушієм української
національно$визвольної протибольшевицької революції».

«Революційна організація, яка ставить собі за мету здійснити
постуляти революційної ідеї своєю діяльністю і боротьбою, стає
основним і керівним, свідомо діючим підметом революційного
процесу... В новочасних визвольних змаганнях України сфор$
мувалася і виросла така провідна революційна сила – ОУН, яка
ініціятивно охоплює всі основні ділянки і форми революційної
боротьби. Втримання, дальше скріплення і розбудова ОУН має
підставове значення для послідовного й успішного розгортання
національної революції... Найважливішим є те, щоб революційна
організація послідовно продовжувала і свою діяльність, як непохитне
змагання за здійснення незмінних ідей, що її оживляють».

Ось це ті основні ідеї та напрямні, в які твердо вірив і згідно з
якими послідовно діяв, і той заповіт, що їх для всіх нас залишив
Степан Бандера. Під його проводом стала ОУН потужною ідейною
силою, авангардом визвольно$революційної боротьби України, яка
смертельно загрожує пануванню Москви. 

Друзі націоналісти!
Український народе! 
Шлях, що ним ішов сл. п. Провідник, останеться надалі незмінним

шляхом боротьби не тільки Організації Українських Націоналістів$
революціонерів, але усього українського народу.

Із цього шляху ні Організація Українських Націоналістів$
революціонерів, ні український народ не зійдуть, доки не досягнемо
нашої завітної мети, за яку наклав головою сл. п. Провідник.

Шлях Степана Бандери – це був шлях цілої ОУН і цілої української
нації і таким він останеться надалі. Заповіт Провідника української
національно$визвольної революції мусить стати для нас єдиним
дороговказом і моральним законом у нашому житті і нашій боротьбі.

Ні на мить не припиняймо тієї велетенської боротьби, яку всі ми
разом ведемо довгі десятки років проти лютого окупанта України –
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московських імперіялістів. У відповідь на черговий кривавий ворожий
акт зміцнімо нашу боротьбу за Українську Самостійну Соборну Державу,
за визволення нашої Батьківщини з$під влади терору і грабунку з боку
ненажерливої Москви. Ще міцніше згуртуймося під прапором
національно$визвольної боротьби, під прапором великого, безсмертного
духа Степана Бандери! Зміцнім нашу сторожкість супроти всіх ворожих
затій, скріпім нашу внутрішню змобілізованість і дисциплінованість! Всі
наші сили віддаймо для закріплення могутніх позицій українського
національно$визвольного фронту, що їх не змогли б захитати навіть
найзапекліші атаки ворога, фронту, який привів би до повного розгрому
Москви і до встановлення волі й справедливости на землі.

Вічна слава лицареві української національної революції, вірному
синові України Степанові Бандері! Хай живе українська національно$
визвольна революція!

Хай живе ОУН – організатор, керівник, авангард українського
національно$визвольного фронту, речник волі українського народу!

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!
Провід Закордонних Частин Організації Українських Націона$

лістів. Постій, у жовтні 1959 року.
Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,

Page 1, Nr. 44 (297) 6th Year, Munchen (West Germany),
Sunday, November 01th 1959.

ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЄВІ!

Слово Генерального секретаря ЦК АБН,
князя Ніко Накашідзе
під час похорону Степана Бандери

Вельмишановна Ласкава Пані, Дорогі українські Друзі, Приятелі й
Співборці!

Від імени Центрального Комітету Антибольшевицького Бльоку
Народів і його споріднених організацій, провід яких є за кордоном, та
від організацій Приятелів АБН в Сполучених Штатах Америки,
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Канаді, Австралії, Новій Зеляндії і Делегатур АБН у всіх країнах
Европи, Середньої і Південної Америки, мені доручено передати
Великому Синові Українського Народу, Степанові Бандері, останній
привіт та попрощатися з великим Покійником.

Не хочемо тут, перед відкритою могилою, говорити про наш біль,
бо ми – борці$войовники, на яких чигає смерть. Кожний з нас мусить
це зглибити. І це не було в дусі полеглого Друга, щоб ми піддавалися
смуткові, але щоб ми завжди стояли в бойовій готовності.

Хто був вояком на війні, цей знає біль серця, коли біля нього паде
побратим, влучений ворожою кулею. Цей біль є у нас, цей удар у серце
ми відчуваємо. Але боротьба йде далі і ми мусимо далі боротися.

Змістом і суттю життя Степана Бендери було добро Його народу й
для народу Він з зарання літ посвятив своє життя. Тепер ми чуємо, що
це було «авантюрниче» життя! З якого то часу є авантюрою боротьба за
національне і політичне визволення народу й за соціяльну
справедливість для людей? Чи боротьба за свободу уярмлених і
обезправнених людей є авантюрою, чи найвищим сенсом людського
існування? Чому ж є «авантюрою» вимога для наших народів тих самих
прав, які існують для всіх у цивілізованому світі?

Степан Бандера не жив «авантюрничим», пригодницьким життям,
але життям національного революціонера і борця за свободу.
Змальовуючи в сумнівному світлі нашого Покійника та лаючи нас, ці
панове сподіваються, що цим способом вони добавлять дещо для
відпруження світової ситуації і здобудуть собі ласку московських
верховодів. Побачимо, як далеко зайдуть з цим ті особи і чи вони
чогось досягнуть. Чому не звертається уваги на чужих людей, чому
не шанується національних почувань інших? Наш Друг, забитий
скритовбивниками, терпів великі знущання в концентраційному
таборі, але ми ніколи не чули від Нього ні одного лихого словечка
проти цього народу, ніколи Він цьому народові не закидав якоїсь
провини. Чому відштовхується від себе приятелів, чому є постійне
намагання стратити цих приятелів? Нам радять поводитись
спокійно, не робити нічого злого поневолювачам наших народів і тоді
й нас нічого злого не зустріне. Від нас вимагається повного
підкорення. Але їм наперекір ми не будемо мовчати і ніхто не зможе
приневолити нас мовчати, і як довго наші народи страждають та
домагаються національної свободи, так довго ми з непослабною
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силою будемо боротися. Ми ж є речниками і легітимними
заступниками наших народів у вільному світі і ми свідомі своїх
обов’язків.

Як далекозорий політик, Степан Бандера збагнув, що боротьбу за
національне визволення можна вести лише спільно з іншими,
поневоленими Москвою, народами, і з цією метою Його Організація
ОУН ще в 1943 році встановила контакти з представниками цих
народів, а в 1944 році створено Антибольшевицький Бльок Народів.

По війні до АБН приєдналися теж організації т. зв. сателітних країн
так, що постало міжнародне об’єднання народів, яке щільно
пов’язане дією з антикомуністичними організаціями Азії, Америки,
Европи, і яке з ними веде спільну боротьбу.

Заступники народів в АБН стояли під час війни на різних сторонах,
але вони віднайшли себе якраз тому, що як націоналісти й національні
борці були свідомими своїх обов’язків перед своїми народами.

Великий Син Українського Народу загинув у боротьбі, Він
відійшов від нас в інший світ, але назавжди залишиться з нами.

Ми засвідчимо Йому нашу приязнь вірністю до Його Українського
Народу.

Прощаємося з Тобою, нашим Великим Другом і Співборцем, але
так, як Ти завжди житимеш серед свого Українського Народу, так
житимеш теж повіки серед нас!

Прощальне слово
болгарського заступника в ЦК АБН,
д<ра Дмитра Вальчева, над могилою
Степана Бандери

Від імени національного представництва Болгарії з пошаною
схиляю голову перед жертвенною смертю легендарного українського
національного революціонера Степана Бандери. Ми, болгари, мали
честь і змогу протягом десяти років діяти плече об плече й разом
боротися з очолюваною Ним Організацією Українських Націо$
налістів у лавах Антибольшевицького Бльоку Народів.

Ця жертвенна смерть є дальшим милевим каменем на шляху
українського визвольного руху, і напевно вона не буде останньою. Бо
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ж завжди національна визвольна боротьба вимагала жертв життя і
крови, а якраз жертовний похід українського народу був особливо
важкий і повний страждань.

Одначе вороги помиляються, коли думають, що вони зможуть з
допомогою цього роду скритовбивства припинити нестримний похід
національно$визвольної революції. Незважаючи на те, якою великою
не була б індивідуальність Полеглого, свята боротьба за національне
визволення і самостійність українського народу вестиметься тепер з
ще більшою рішучістю. Після цього нікчемного скритовбивства ми
теж хочемо ще міцніше й наполегливіше стояти в спільних лавах
визвольної боротьби. Коли я кажу «ми», то не мислю при тому лише
«гуртка емігрантів», як нас звичайно називають на Заході, але думаю
про мільйони чоловіків і жінок наших народів, – про двісті мільйонів
закріпачених людей поза залізною заслоною, – які відчувають так
само, як ми, які хочуть і є готові в вирішну годину розплати ступити
на великий жертовний шлях проти тиранії, – за свободу.

Прапор, що його ніс Полеглий Бандера, навіть після Його смерти
знаходиться у сильних і вірних руках. Його понесуть далі, поки ідеал
визволення не буде одного дня здійснений. Запорукою цього є рішучість
Його друзів, які в цю годину зійшлися з усіх країн світу, щоб на могилі
свого полеглого Провідника присягнути вірність і готовість до боротьби.

Правда, в українській еміграції теж панують внутрішні
непорозуміння і міжусобиці, але якщо досі були сумніви й спори щодо
шляхів та методів визвольної боротьби, то якраз це скритовбивство
дало, на звичайний людський розум, незбитий доказ, що якраз шлях
Бандери і Його Руху – правильний! Бо це єдиний шлях для знищення
тиранії, це «шлях перемоги», як зветься і пресовий орган Його
Організації. Це те, за що Бандера мусів заплатити своїм життям.

Спи спокійно, Великий Провіднику української національно$
визвольної революції! Діло, за яке Ти загинув, переможе.

Слово представника спілки об’єднаних хорватів
у Німеччині, полк. Кольомана Біліча

У найглибшому смутку стоїмо ми, хорватські еміґранти, перед
могилою великого й невгнутого українського Борця за волю і Героя,
одного з найвидатніших мужів сучасности, нашого дорогого Друга,
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Степана Бандери, який все своє життя присвятив і жертвував для
добра своєї любої Батьківщини, України, і свого хороброго
українського народу.

Колись Його ім’я буде записане в історії Його Батьківщини,
України, золотими літерами, бо Він був відважний Провідник своїх
земляків, славних борців за волю, бандерівців, які поширили славу
своєї країни в цілому світі. 

Але доля вирішила інакше. Сьогодні ми всі примушені жити на
чужині, щільно пов’язані між собою в одних лавах під керівництвом
Президії Центрального Комітету АБН.

Відійшов від нас великий Борець за свободу, але Його світлий Дух
далі витатиме над нами. Ми будемо наслідувати Його славні чини й
боротьбу. Ми не забудемо Його ніколи. Його життя – це була
безперервна праця. Він ніколи не думав про Себе, задивлений у
святий обов’язок помагати іншим. Тож хай спочиває в спокою!

Слово представника словацького визвольного
комітету д<ра Чтібора Покорного

Глибоко вражені стоїмо перед могилою великого Провідника укра$
їнського визвольного руху, Степана Бандери. Я уважаю великою честю для
себе, що мене уповноважено скласти від Словацького Визвольного Ко$
мітету і широкої словацької громадськости глибоке співчуття засмученій
Родині замордованого українського революціонера і провідника, Його
співробітникам і всьому заприязненому українському народові.

Смерть Героя Степана Бандери є великою втратою не тільки для
української нації, але також для нас всіх; втратою, що наповняє наші
серця болем. Але хоч нашим ворогам вдалося вбити тіло Степана
Бандери, вони не спроможні знищити Його дух і Його ідеї. Ідеї
Степана Бандери будуть жити і переможуть. Його дух запалить
українську націю в її боротьбі за визволення фанатичною завзятістю
і жертвенністю!

Ім’я Степана Бандери увійшло не лише в історію української нації.
Воно блискуче і переможно записане в історію великої анти$
комуністичної визвольної боротьби наших поневолених народів. Хай
буде вічна слава Його світлій пам’яті! Хай Господь веде Його терплячий
народ до перемоги, до свободи і щасливої національної майбутности!
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Промова д<ра Йона Ф. Еміліяна, головного
редактора румунського часопису «Stin<Dardul»,
який прощав провідника Степана Бандеру від
імени всіх своїх земляків

Степан Бандера, хоробрий борець за свободу й захисник вільної,
незалежної України, загинув. Але Його ім’я перейде в легенду й
перетрива століття, як це сталося з чудовими думами запорожців, з
піснями про героїчні постаті – Тараса Бульбу чи Івана Мазепу.

Бандера є для нас усіх дороговказом: Він показав нам, що ніколи,
до останнього свого віддиху, не можна притінювати боротьби з
московським большевизмом.

І якщо ми стоїмо сьогодні тут, над могилою Бандери, на боці
українців, у такому самому схвилюванні й смутку, як вони, то робимо
це не тому, що ми є «емігранти», чи «політичні авантюристи», але
тому, що ми є речниками 120 мільйонів проданих і проторгованих
людей, для яких Степан Бандера був символом і залишився символом
волі і боротьби за волю.

Ми, румуни, зібрались ось тут, щоб виявити Покійному як останній
привіт наше бажання і тверду постанову спільно з іншими виданими
на поталу большевикам народами боротися за волю, за свободу всіх!

Слово голови організації Оборони Чотирьох
Свобід України (США), проф. Івана Вовчука

Достойна Подруго Великого Мужа та Вельмишановна жалібна
Громадо!

Підступна рука відібрала від нас того, хто вірив в Україну, боровся
все життя за неї, творячи непроминальні діла для того, щоб
українська національна ідея знайшла свої завершення в Українській
Суверенній Державі.

Глибини втрати, що її зазнала нація і Організація Українських
Націоналістів, яку протягом довгих років вів Покійний у битвах за
українську ідею, нині зміряти важко. Ця втрата з кожним днем все
більше і більше буде показуватися важко заступимою. Український
народ говорить: «Горе – море; пий його, не вип’єш». І от це горе Україна
п’є вже двісті п’ятдесят років. П’ємо горе, бо віри в себе, в свої сили не
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маємо, а не завжди і не всі її плекаємо. В двадцятому столітті воно
приходить періодично через дванадцять, одинадцять і дев’ять років.
Підступна Москва забирає від нас тих, хто став на чолі нації в змагу
проти московської окупації. Нинішня втрата прийшла в час, коли
психозу миру по$московському так широко впорскнуто в т. зв.
західній світ.

Втрата сталася в центрі Европи. Помиляються ті, хто цю втрату
ставить окремо ізольовано, чи випадково від поразки під Полтавою,
250 років тому. А коли так, то т. зв. вільний світ мусить пам’ятати,
коли хоче оборонити себе від подібних трагедій, що початок лежить
під Полтавою.

На так поширені тепер розмови про мир, ми, стоячи у могили
Великого Мужа України, можемо сказати всьому світові словами
стародавньої остороги: «Коли говорять про мир, то прийде на них
пагуба».

Про Покійного не буду говорити, бо про Нього найкраще говорять
діла й тут і там в Україні, де армія Його побратимів стоїть у змагу
проти сильного підступного ворога, московських большевиків. Скажу
лише одно, що Покійний відрізнявся від многих найістотнішим:
силою своєї віри в Україну і її ідеї. Ми часто говоримо, що любимо
Україну. Але кожний любить Україну по$своєму. І. Пушкар любив
Україну. По$своєму любить Україну Москва, затискуючи навколо неї
окупаційні обручі так, що все духово живе та національно творче
ледве дихає. Можна любити і хворого приятеля, не вірячи в Його
видужання. Покійний вірив в Україну, в її неминуче відродження і
державне усамостійнення. І оця то віра натхненна одухотворяла
його, а через нього і цілі когорти українських націоналістів,
підривала їх на боротьбу, на чин, на творчі діла.

Втрата велика, а тим більша вона ще й тому, що не маємо свідка,
як ворог умертвив дуже досконалими і підступними засобами цього
Великого Мужа. Печаль наша велика, але з неї має зродитися ще
більша віра, творчі діла, щоб ідея, за яку впав Провідник Степан,
найшла своє завершення у маєстаті Української Держави.

Я благаю Вас в смуткові викресати в собі віру, плекати розум,
волю. Цим виконаємо наш обов’язок, стоячи в поклоні тлінним
останкам Покійного.
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Останній привіт від колишніх бойових друзів 
з Української Військової Організації (УВО),
що його передав інж. М. Кравців з Торонта,
Канада

Дорогий Друже Степане! Ти відійшов від нас дорогою Голготи
України, лишаючи на ній гарячий крови слід. Та Божі діла
незбагненні. Своєму Синові Бог дав силу будити до життя мертвих.
Тебе ж, Великий Сину України, вибрав Господь, щоб будити до життя
сонних, приспаних земляків Твоїх на чужині, і притуплених
злиднями земляків в Україні і спонукувати їх до чину. Ти, Дорогий
Друже, своєю жертвенною смертю будуєш новий величний храм
моральної сили і бойової здатности.

Твоя праця була силою обставин закрита перед людським оком. І
тому не одному здавалося, що нічого не діється, що немає ніяких
чинів, великих діл для нашої Батьківщини. І щойно – немов на глум! –
треба було аж ворога, який показав би: тут є сила України!

Без почестей, без признань, без блиску й похвал, відокремлений разом
з Родиною від усього, чим, можна б сказати, живе й радіє земна людина.
Ти проводив у муравлиній, мозольній праці свої дні. Ти був втіленням
скромности, що є притаманністю лише великих людей. Не лаври стелили
Твою, Друже, дорогу, але терни, найбільш колючі таки від своїх.

Працю Твою бачив Бог і оцінив її. Сатана відчув небезпеку й злякався і
вислав у вигляді нашого найважчого ворога – Москви своїх слуг, щоб
знищити Твоє тіло. Одначе, вони не змогли вбити Твого Духа, який завж$
ди буде з нами, Твоїми старими друзями з УВО, з усіма Твоїми воїнами.

Спи спокійно, Друже, Ти безсмертний в українських серцях. Ціла
Україна плаче по Тобі, але не слізьми розпуки, жалю і болю, лише криком
нашого Пророка: «Вставайте, кайдани порвіте», бо наближається час
великого вирівняння, наближається суд, дні великої помсти.

Слово голови Об’єднання Українських робітників
у Франції  Івана Поповича

Дорогий Провіднику, в безмежному жалю прощаю Вас від
українського громадянства у Франції, а зокрема від українського
зорганізованого робітництва на чужині та мільйонів українських
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робітників на Батьківщині, які в історичному «Зверненні Воюючої
України» доручили нам репрезентувати їх у вільному світі.

Запевняю Вас, що українське робітництво, яким Ви так тур$
бувалися, не перестане й дальше діяти, щоб завершити ідею, якій Ви
присвятили всі Ваші сили і для якої Ви віддали життя.

Нехай чужа земля, з грудкою рідної, буде Вам легкою!

Слово голови Ліги Визволення України (Канада),
д<ра Романа Малащука

Від української громади з далекої Канади приношу і складаю Тобі,
наш Батьку Отамане, наш глибокий поклін і останній салют.

Ти впав на передовій стійці боротьби, але ідея, за яку Ти згинув,
живе і житиме поки сонце на небі, а Твої воїни на землі. Вони підняли
закривавлений прапор, що випав з Твоїх рук, і понесуть його
нестримно та донесуть його аж до кінцевої перемоги.

До перемоги ми дійдемо напевно. Бо невмирущий є український
непереможний дух і тверді та невгнуті його борці. Ворог, що вбив
Тебе, не зломить нас і не зіб’є зі шляху, яким Ти нас провадив. Веди
нас, наш Отамане, до дальшої боротьби!

Прощальне слово секретаря Союзу Українців
(СУБ),  інж. Кудлика у Великобританії

Сумна українська громадо!
Сьогодні випав мені сумний обов’язок прощати на вічний

спочинок від української спільноти та всіх українських установ у
Великобританії найбільшого сина України, Провідника Організації
Українських Націоналістів Степана Бандеру, який був для нас
маяком серед розбурханого моря, що вказував правдивий шлях у
нашій повсякденній праці для добра українського народу, в боротьбі
за волю і суверенність поневоленої, але нескореної України.

Прощаючи Тебе, наш Провіднику, дозволю собі заявити, що своєї
праці не припинимо, а Ти будеш для нас не лише символом боротьби,
але й провідною зорею, яка всіх нас вестиме до золотоверхого Києва
у вільній, ні від кого не залежній Україні.

Прощай! Хай чужа земля буде Тобі легкою!
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Слово д<ра Омеляна Кушпети, голови Об’єднання
Українців у Голляндії

Жалем прибита Родино, Жалібна Громадо!
Мені доручили українці з Голляндії віддати останній салют

Великому Синові українського народу сл. пам. Степанові Бандері та
попрощати Його на останню дорогу.

Вістка про загин цього Великого Патріота великим болем
пройняла нас усіх в Голляндії. Новий удар московського ворога
потряс усіми. Їм не хочеться вірити, що Той, хто в травні минулого
року виголосив слово на могилі сл. п. Євгена Коновальця в
Роттердамі, відійшов від нас.

Обурення огортає всіх, що москалі продовжують скритовбивчі
методи, хоч українці свідомі того, що це виходить з ментальности
імперіялістичних загарбників$гнобителів.

Відповіддю українців на цей злочинний акт буде ще завзятіша
праця на добро визволення України, за яке згинув сл. пам. Степан
Бандера.

Вічна Слава Великому Покійникові!
Прощай, Великий Сину України!

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly, 
Page 2, Nr. 44 (297) 6th Year, Munchen (West Germany), 

Sunday, November 01th 1959.

ДНІ СКОРБИ І ПРОТЕСТУ

Хоч свіжа, завдана ворогом, рана іще ятрить і кожне нове
слово про ті жахливі дні третього тижня місяця жовтня 1959 року
наносять нам пекучого болю, ми мусимо ще і ще до них
повертатися, щоб записати кожну деталь, щоб розказати
сучасникам і майбутнім поколінням, як воно було в ті історичні
дні в Мюнхені.

О дванадцятій годині 15. жовтня 1959 року Провідник Степан
Бандера ще жив і працював. Як завжди, Він і в цей день був
перевтомлений надміром обов’язків, і в останній хвилині вирішив
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поїхати на обід до родини і відпочити. По дорозі заскочив Він на
базар овочів та купив кошик помідорів.

О годині 13 і 7, а може 10 хвилин не було Його вже між живими, а
коло пів другої лікарі ствердили болючий факт смерти. Дружина і три
друзі – Степан Ленкавський, Ярослав Бенцаль та Іван Кашуба –
стояли в безмежній скорботі перед тілом Провідника. Коло години
15$ої їх біль ділили вже кілька десятків працівників на Цеппелін$
штрассе, неспроможні повірити в жорстоку дійсність.

Коло 16 години несли телеграфічні дроти короткі телеграми:
«Провідник Степан Бандера не живе; він помер несподівано».

У цих телеграмах була одна велика неточність: повинно було
стояти «Провідник Степан Бандера не живе; Його вбив підступно
ворог». Про це всі думали. Але лікар сказав, що Провідник, упавши на
сходах, розбив собі череп, і тому ніхто не міг твердити щось інше.

Увечері того пам’ятного четверга знав про смерть Провідника вже
увесь Мюнхен. Не тільки український, але також і німецький,
екзильний, інтернаціональний. Телефони дзвонили, телеграфісти
записували тексти болючих телеграм, машинки вистукували перші
інформації. Німецькі журналісти шукали українців, випитували,
хотіли мати потвердження. Всі вони чули коли$небудь щось про
Степана Бандеру, але були так мало ознайомлені з Його боротьбою, з
проблемами українського визвольного руху. Мюнхен у той вечір, а за
ним незабаром і інші міста говорили про Бандеру.

А Бандера, незламний борець і революціонер, Провідник ОУН на
протязі десяток років, лежав накритий білим полотном в лікарні
Червоного Хреста (ч. 2) на Ляцаретштрассе. Дещо пізніше Його
перевезено на Ліб$Фрауенштрассе, де приміщений Медично$судовий
Інститут, і в ньому мала відбутись судова експертиза.

На святкуванні 3$ої річниці мадярського повстання сказала
мадярська журналістка Барені: «Лише два рази бачила я мюнхенців
потрясеними. Перший раз це було в кінці жовтня і на початку
листопада 1956 року; другий раз минулого тижня, коли рознеслася
вістка про смерть Степана Бендери».

Не дивно, що в п’ятницю 16 жовтня ввесь Мюнхен чекав з
нетерпеливістю на заповіджений комунікат поліції про висліди
експертизи. Німецькі та інші журналісти дослівно облягали президію
поліції, а коли їм вкінці сказано, що комунікат не буде ще
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оголошений, наступного дня можна було в Мюнхенських газетах
прочитати не одне терпке слово на адресу президента поліції.

На вулиці Цеппеліна, число 67, не втихали в той і наступні дні
телефони: не закривалися двері від відвідувачів, а листоноші
заїздили що кільканадцять хвилин перед дім і висипали на стіл
Адміністрації «Шляху Перемоги» десятки жалібних телеграм. Світ
вже відзивався. Доносився плач українського народу з усіх
континентів, а разом з тим вияви ненависти до ворога, вияви
завзяття і рішучости продовжувати боротьбу, в якій поліг передчасно
один з найкращих воїнів.

В неділю стало вже всім відомо, що Провідник Степан Бандера був
вбитий Москвою з допомогою отрути. Знали про це також і українці з
Київського ансамблю пісні і танців, які виступали в той час у Мюнхені,
бо найсуворіша ізоляція перешкодила українським націоналістам
знайти шлях до поневолених братів. В той день став відомим також час
і місце похоронів, і остання можливість попрощати тіло Провідника,
що було наряджене та після зняття гіпсової маски з обличчя покладене
в домовині в цвинтарній крипті на Вальдфрідгофі. Серед прощаючих
не бракувало також і живих представників з України. І вони знайшли
можливість віддати тиху пошану Великому Синові України, про якого
мріяли і на якого покладали всі надії.

У вівторок 20 жовтня на годину 15.30 призначено останній
супровід нового мученика за народ український і святу Правду. Перед
обідом того ж дня зійшлися сотні громадян та співборців$
націоналістів до парохіяльноі церкви святого Івана Хрестителя, щоб
помолитися при престолі. Коло 500 людей було в церкві. Дуже боляче
вразило всіх, що спільна молитва не могла відбутись в присутності
домовини Провідника, але німецькі закони це унеможливили.
Покійний витав серед жалібної громади лише духом, а місце у лавці,
де кожної неділі й свята Його бачено в молитві, було порожним.

Це була щира молитва перед Всевишнім. Екзарх, Єпископ Кир
Платон звеличив цю молитву своєю участю в Службі Божій та
відправленням Панахиди, а тисячі громадянства присланням своїх
делегацій в Европи та з$за океану.

Протягом ранку 20$го жовтня ц. р., аж до винесення до цвинтарної
каплиці домовини, стояла перед нею почесна стійка, складена з
друзів$націоналістів, що чергувалася кожної години.
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Вівторок був робочий день. На Вальдфрідгофі зібралися сотні
людей, робітників, урядовців, інтеліґенції коло крипти вже від 13$ої
години. Вони прибули, щоб попрощати Степана Бандеру, щоб
поглянути на Нього, щоб виявити свою любов, свою відданість Його
ідеям, свою пошану до Нього і всього організованого визвольного
руху. Тисячі прийшли, щоб заманіфестувати свою єдність і
безкомпромісовість у боротьбі проти ворога людства, проти
большевицької рабської Москви. Інші приїхали, щоб зареєструвати
цю небувалу маніфестацію, розказати мільйонам своїх читачів про
останню дорогу українського революціонера. Між ними були
кореспонденти всіх найбільших світових пресових агентур,
представники всіх Мюнхенських газет, журналісти з інших міст
Німеччини та з$за кордону. В жалібні звуки «Вічная пам’ять»
втискалися металеві цокання та журчіння фотоапаратів і фільмових
камер. Десятки екзильних журналістів йшли в похоронному поході,
поєднавши свою службову повинність з громадською.

Щоб унеможливити всілякі перекручення та фальші в
чужинецькій пресі, подбав Провід ЗЧ ОУН про відповідну заяву для
німецької преси. Перед похоронами опубліковано спеціяльний
комунікат Проводу ЗЧ ОУН, в якому коротко, але ясно сказано все, що
чужинецький світ повинен знати. Цей комунікат німецькою мовою,
як також повний переклад тексту надгробного слова Ярослава
Стецька роздавав окремий референт, що повинен був під час
похоронів обслужити чужинецьких журналістів, дати їм відповідь на
всі запитання.

Чужинецькі журналісти сподівалися побачити на похоронах
політичних діячів еміграції. Але вже о 2$ій годині, півтори години
перед самими похоронами, їм стало ясно, що це не буде звичайний
похорон визначного екзильного діяча, але велика маніфестація
політично активних антибольшевицьких сил на могилі одного з
передових воїнів. Ніхто з чужинецьких журналістів, та і ми самі, не
пробували навіть перераховувати замітних особистостей, бо треба
було б відкривати довгу листу прізвищ і титулів. Це не були одиниці,
а десятки – сотні. Тут ми бачили колишніх міністрів, державних
секретарів, дипломатів, високих старшин, славних політиків,
відомих публіцистів. Всі нації Східньої Европи були репрезентовані.
Не бракувало також німецьких втікачів і земляцтв. Всі українські
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групи і середовища, всі громадські установи вислали своїх чільних
делегатів.

Відповідальним впорядникам похоронів нелегко було виконати
покладені на них тяжкі завдання. Як дати місце всім гостям біля
гробу, як помістити хоч частину їх в крипті, як впорядкувати
надгробні промови. Нелегко було дати раду з вінками. Десятки вінків
були замовлені з віддалі, різних країн Европи та з$поза океану. Лише
частина з 250 була забезпечена делегатами, що могли їх нести перед
домовиною.

О годині 15.30 розпочалась остання дорога Провідника Степана
Бендери у жалібному супроводі. Закриту щільно металеву домовину,
покриту зверху дубовою, перевезено в супроводі почесної стійки до
цвинтарної каплиці і священики під проводом Прелата о. Петра
Голинського Генерального Вікарія в Німеччині приступили до
жалібних відправ. Хор, складений з співаків з усіх майже країн, у
сльозах і глибокім зворушенні з трудом слідкував за диригентськими
рухами д$ра Миколи Філя. Як жалібні гості, так і священство прибуло в
цей день на Вальдфрідгоф не тільки з Мюнхену і околиці, але з віддалі
сотень, а то й тисячі кілометрів. Побіч Мюнхенських душпастирів о.
Канцлера І. Леськовича, о. І. Гриньоха та о. Арвая, стояли парохи: з
Нового Ульму – о. монс. Турковид, Піннеберґу – о. Полянський,
Дюссельдорфу – о. М. Іванців, Крайсгальму – о. Дмитришин,
Штутґарту – о. Микитин, Інґольштадту – о. дек. Малкович, Ляндсгуту –
о. Проскурницький. Українська Автокефальна Православна Церква
була заступлена офіційно о. Митрофорним Протоєреєм П. Зубицьким,
який виголосив палке надгробне слово.

Надгробні промови (ми про них писали вже в минулому числі, на
жаль, з технічних причин пропущено ім’я одного представника
мадярського народу, генерала Фаркаша, що не дивлячись на хворобу,
покинув ліжко і прийшов віддати останню почесть Голові Проводу
ОУН) були переповнені болем, але рівночасно і завзяттям та бойовим
запалом. Це бачили і відчували чужинці. Ті всі численні журналісти
зрозуміли нарешті, про що йдеться. В більшості з них наступив злам.
До похоронів вони дивилися на смерть Провідника, як на сенсацію.
Предметом зацікавлення був сам факт смерти. Після похоронів
висунено на перший плян саме проблему визвольної боротьби
поневолених Москвою народів. Безглузді теорії про самогубство
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Провідника зникли з сторінок газет, або в гіршому випадку зійшли на
задній плян. Чужинці перестали також сумніватися. Вони вже не
шукали подробиць причини смерти. Вони побачили проблему цієї
болючої втрати в її повній величині.

Ми не будемо тут цитувати всіх цінних слів, що впали над
відкритим гробом сл. п. Степана Бандери. В цьому числі та
наступних нашого часопису будуть видруковані повні тексти промов.
Не будемо також переказувати в скороченні висловів співчуття, бо їх
треба повністю передати. Так само будуть перераховані вінці і
зареєстровані написи на шарфах, бо в них крилися часто важливі
політичні заяви, які мусимо всі почути і запам’ятати.

Похорони Провідника сл. п. Степана Бандери були не тільки
похоронами, але великою маніфестацією української і міжнародньої
солідарности всіх борців за визволення від московського червоного
імперіялізму.

В. Леник,
Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,

Page 6, Nr. 44 (297) 6th Year, Munchen (West Germany),
Sunday, November 01th 1959.

ПРАПОРОНОСЕЦЬ ВОЛІ, ПРАВДИ,
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Сгоячи над свіжою могилою Степана Бандери, призадумуємось

над його життям і мученицькою смертю, ще раз і ще раз аналізуємо
його слова й діла, а в душі нашій бринить голосно, виразно й уперто:

«Прагнення волі і правди, почуття справедливости й високий
ідеалізм були і залишилися назавжди основними принципами
українського народу й української людини, головними керуючими
силами українського буття й української духовости».

«Ворогові не вдалося вбити в українців та інших поневолених
народів нескореного духа боротьби зі злом і насильством за правду і
волю».

Оці слова Степана Бандери (стаття: «Україна не буде спільницею
Москви» та праця: «Перспективи української національно$визвольної
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революції») – це провідний мотив його писань і основна засада його
кипучо$динамічного лицарсько$героїчного життя. Степан Бандера –
це справжній борець$прапороносець волі, правди та справедливости,
шляхетний лицар найвищої жертовности й посвяти «за друзів своїх»,
символ й уособлення нескореного духа боротьби української нації
проти зла і насильства, боротьби за найвищі ідейно$моральні
цінності людства – згідно з волею і законами Божими.

Тож нічого дивного, що варварська загарбницька Московія –
уособлення безбожництва, зла і насильства так люто, так скажено
ненавиділа саме Степана Бандеру, оцей символ нескореної воюючої
України, яка є цілковитим запереченням і непримиренним ворогом
московського Антихриста. Змобілізувавши всі свої диявольські сили,
Москва спрямувала головний удар саме проти України, проти
українського національно$визвольного руху, проти українського
націоналістичного революційного підпілля, і в цьому тотальному
наступі її злочинна рука, заплямлена кров’ю безчисленних жертв,
нарешті таки досягнула того, чиє само ім’я зганяло сон із очей
московсько$большевицьких тиранів.

Отой нікчемний злочин московських скритовбивників є неза$
перечним доказом цілковитого банкротства т. зв. національної по$
літики Москви в Україні. Він вповні підтверджує те, що завжди так
твердо й категорично ісповідували, пропагували і своєю кров’ю при$
печатували найкращі сини українського народу: Україна ніколи не буде
спільницею Москви! І саме тому, що якраз Степан Бандера був живим
втіленням цієї правди, її борцем і прапороносцем, – Москва доклала всіх
зусиль для того, щоб його знищити і морально і фізично, сподіваючись
завдати таким способом смертельного удару українському націона$
лістичному рухові, українській національно$визвольній революції.
Злива найогидніших брехень і найплюгавіших наклепів та обви$
нувачень – ось та зброя, з допомогою якої московський поневолювач
намагався заподіяти моральну смерть Степанові Бандері в очах і
українського народу, і вільного світу, досягнути чого Москві одначе не
вдалося. Тож не мавши змоги вбити Провідника Воюючої України
морально, нікчемний ворог убив Його фізично, вибравши цього разу зі
свого пребагатого арсеналу злочинства найпідлішу зброю: отруту.

Московський люципер напевно радіє своїм «успіхом», але радість
ця і передчасна і короткотривала, так само як передчасною і
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короткотривалою була його радість по вбивстві Симона Петлюри,
Євгена Коновальця і Тараса Чупринки. Можна ж бо знищити людину,
зате ж ніколи не можна вбити тієї Ідеї, що її ця людина ісповідувала,
за неї боролася чи її уособлювала, якщо носієм цієї Ідеї є ввесь народ,
коли цю Ідею визнають, за неї борються і вмирають мільйони.

Як у минулому, так і тепер Москва вперто, послідовно, безперервно
та з піною на устах на ввесь світ горлає, що український національно$
визвольний рух – злобна видумка «чужоземних імперіялістів»,
українські націоналісти – «найлютіші вороги» українського народу,
українська еміграція – покидьки на закордонних смітниках», і т. д., і т.
п. Вона намагається вмовити і переконати всіх і вся, що український
народ ніколи – ні в минулому, ні в сучасному – проти московського
загарбництва не боровся і не бореться та й що взагалі жодного
поневолення України Москвою ніколи не було і тепер немає. Зате ж,
мовляв, завжди було і є «братерське співжиття і дружба» московського
«старшого» і українського «молодшого» «братів», і український народ
ніколи нічого іншого не прагнув, крім одного: бути під чоботом
московського імперіялізму. І це його «прагнення» здійснилося вповні
після «великої жовтневої революції», коли була створена – завдяки
большевицькій Москві – «українська суверенна держава» УССР.

Сама Москва знає найкраще, що всі оті її твердження і запевнення
– це безсоромна брехня. Адже ж нікому хіба краще не відомо, як саме
окупантові, скільки зусиль мусить він прикладати для того, щоб
могти Україну «втримати в шорах». Ворог найкраще знає і на власній
шкурі болюче відчуває ті дошкульні удари, що їх наносить йому
кожночасно український народ, українська національно$визвольна
революція. І саме тому, що окупант скрахував в Україні політично, він
тепер наново посилив і загострив боротьбу проти українського
національно$визвольного фронту з метою остаточно його зламати й
перемогти брутальною фізичною силою, кривавим терором. У пляні
загострення цієї боротьби проти нескореної України і було виконане
скритовбивство Степана Бандери, себто того, хто цю нескореність і
непримиренність до Москви уособлював.

Єдина наша відповідь на цей черговий злочин Москви – це ще
ширше розгорнення визвольно$революційного фронту, це посилення
нашого наступу на позиції ворога як в Україні, так і за кордоном.
Смерть Степана Бандери з руки ворога – це атестат для українського

55

Степан Бандера – соборник святої волі



націоналістичного руху на Рідних Землях і на чужині в тому, що цей
рух є найбільшою загрозою для московського панування в Україні, а
цим самим і для існування Московської імперії взагалі. Цього може не
знати і не бачити (чи радше: не хотіти ні знати, ні бачити!) вільний
світ, у цьому можуть сумніватися наші рідні слабодухи й маловіри, –
але Москва прекрасно все це знає і небезпеку для себе з боку
волелюбної України належно оцінює та відповідно на це – згідно зі
своєю віковою традицією і практикою – реагує.

В 1924 р. Дмитро Донцов умістив у «Літературно$Науковому
Віснику» статтю з приводу смерти В. І. Леніна і закінчив цю статтю
такими словами:

Історія запише у своїх анналах, що коли Ленін помер у Москві, то
могилою для ленінізму була Україна.

Марксизм, ленінізм, большевизм, комунізм – усе це різні назви, що
ними послуговується Москва з метою приховати від людського ока
свою хижацько$загарбницьку природу, свій ненажерливий
імперіялізм. І московський хижак не лише інстинктивно відчуває, а й
добре знає – навчений історичним досвідом, трьохсотрічною
боротьбою проти нескореної України, що могилою для «ленінізму»$
московського імперіялізму стане Україна!

Над свіжою могилою Степана Бандери вся українська національна
спільнота врочисто заявляє і присягає: Боротьби не припинимо, аж
поки Московська імперія – потворна тюрма народів – буде дощенту
розгромлена та раз і назавжди зліквідована, – аж поки Самостійна
Соборна Українська Держава стане реальною дійсністю!

Непохитна вірність оцій присязі та її здійснення – це нев’янучий
вінок і незнищенний монумент на могилу всіх знаних і незнаних
борців за волю України, це найкраще вшанування і світлої пам’яті
великого Сина нашої Батьківщини – Степана Бендери.

Дм. Штикало
Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly, Page 1,
Nr. 45 (298) 6th Year, Munchen (West Germany), Sunday, November

08th 1959.
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Портрет Степана Бандери,
художник Сергій Макаренко.

Портрет Степана Бандери,
художник Ніл Хасевич.

Портрет Степана Бандери,
художник П. Зайченко, 1945 р.

Степан Бандера, скульптор
Михайло Черешньовський.
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Степан Бандера з сином Андрієм і дочкою Наталкою.

Степан Бандера з українською молоддю в Баварії (Німеччина).
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Степан Бандера промовляє біля могили Євгена Коновальця в
Роттердамі (Голландія).

Степан Бандера під час зустрічі з членами канадської парламентської
делегації у західнонімецькому місті Сост 27 листопада 1958 р. Зліва
направо голова делегації посол Джон Пеллет, Степан Бандера, посол
доктор Іван Кучерепа.
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Будинок по вул.
Кройтмайра, 
7 в Мюнхені, де
на третьому
поверсі
(позначено
хрестиком)
мешкав Степан
Бандера.

Убивця Степана
Бандери Богдан

Сташинський на
сходах будинку

ховає зброю.
Поліційна

реконструкція.

Сконструйований
спецапарат з якого вбито
Степана Бандеру.
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Повідомлення про вбивство Степана Бандери у газеті «Шлях Перемоги»
за 18 жовтня 1959 р.





ІМ’Я�СИМВОЛ – СТЕПАН БАНДЕРА

Д. Донцов

Ні одна тиранія не чулася такою непевною, як в наш час
московська. На таких небезпечних для неї закрутах, як тепер,
зморою вставала перед нею Україна. Тоді ця тиранія хапалася за
свою превентивну зброю: вимордування мільйонів людности
(голодоморство, єжовщина, хрущовщина!) і «ліквідація» тих, що
могли воскресити на нашій землі дух Богдана, Мазепи чи Гонти, з
метою знищення Москви. Як то було в 1926 р. (Парижі), чи в 1938 р.
(Роттердамі). Тепер наспіла трагічна вістка про 15/те жовтня в
Мюнхені.

Чому якраз тепер загинув (як і ті два) Степан Бандера і чому якраз
він? Тому, що старанно готована московськими гучномовцями й
західними (лівими) трубами єрихонськими подорож кремлівського
«миротворця» скінчилася повним провалом. Тому, що сама поява на
Заході того Великого Хама одразу знищила ввесь ефект рекламного
«там/таму», – тому, що й найбільш тою реклямою замакітрені
недотепи на Заході – на «дружескі» простягнутій долоні «миротворця»
уздріли чортівські пазурі, а над усміхненою пикою – роги Сатани.
Брутальна сила, але не дописала славнозвісна ловецька підступна
хитрість москаля. Сатана показався, хоч з породи злобних, але
глупих хижаків. Обман не вдався, не вдалася і психічна
демобілізація, не вдався «апізмент»... Не вдалося за обіцяний «мир»
виторгувати «припинення холодної війни» Заходом, і наложення ним
намордника на всяку протисоветську акцію вигнанців. А далі –
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непевність майбутнього і страх тиранської кліки. А на таких закрутах
– звичайно, як у травні 1926 і 1938 рр., треба ціляти в примару
воюючої України.

Чому ж жертвою впав якраз він? Той, чиє серце в цей фатальний
осінній день перестало битися. Чому не якийсь «демократ» або
«прогресист»? Чому якраз отой, цькований «демократичними» й
прогресивними» гієнами «шовініст», «диктатор», «розбивач націо/
нальної єдности» і «вузький націоналіст»?

Якраз тому! Якраз тому, що його ім’я від часів війни стало (навіть в
очах ворога) символом боротьби, на життя і смерть, з захланним
завойоником. Тому, що це ім’я (Бандера – стяг) могло, в рішальну для
тиранії годину, стати прапором, під яким єдналися б усі відважні, всі
чесні на Україні, всі, що не піддавалися підшептам ворожої
пропаганди; що не схиляли чола перед москвофільськими
міжнародніми мафіями.

Яке ім’я з табору «прогресистів», або навернених на «прогресивну
віру» перекинчиків з націоналістичного табору чи непередрішенців,
могло би стати таким символом і таким стягом? Де знайдете потрібну
до того індивідуальність? Кого з них боїться кат України?

За погорду до угодовства, за його революційно/націоналістичний
чин, якраз за це ненавиділи й цькували його новітні «зміновіховці», за
те опльовували його як «розбивача національної єдности», як перші
«зміновіховці», з В. Винниченком на чолі, опльовували ім’я С.
Петлюри. І ледве місяць перед його трагічною смертю, один часопис
того табору глузував з нього як «смертника і банкрота», за/
памороченого «фантастичними мріями», не бажаючого «погодитися з
життям»... вже з приємністю смакуючи хвилину, «як його не буде на
світі (Бандера вже не молодий)» та як тоді українці, вибираючи собі
Уряд, «духів не будуть викликувати»... («Самостійна Україна»,
вересень 1959 р.).

Чи має, як думають гієни угодовського табору, схилитися додолу
прапор неприєднаної боротьби з Московією? Чи ідеї цього прапору
мають затертися, втратити свої барви в багні об’єднаного
непередрішенства й капітулянтства?

Тепер менше ніж коли/небудь! Треба виразно відповісти на
питання: Чи маємо йти разом з тими, які пхають нас на шлях на/
ціонал/комунізму? Які вмовляють, що «не кожний комуніст є для нас
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конче ворогом»? Які захвалюють таких «великих патріотів», як В.
Винниченко, або М. Скрипник; які в найкритичнішу годину України
були прислужниками Москви? З тими, які підтримують на Заході
цинічний обман Кремлю, що Москва не окупувала Україну, а
подарувала нам «нашу державу УССР», тільки трохи не з таким
режимом, як би нам хотілося?

Чи маємо йти разом з тими, які не бачать руїни в сучасній
підмосковській Україні, які сміються з реляцій, що в ній «зникли вже
гаї, українські підмальовані хатки», що «люди на Україні ходять
голодні й босі»; які гудять тих, що з Україною «асоціюють такі
поняття, як, «slave labour» (каторжна праця), «red killers» (червоні
вбивники). Бо це на думку зміновіхівців фальшива картина ви/
зискуваної і вимордовуваної Москвою України, це... «само/
опльовування»! («Українське Слово», 20.7.1958 р., ч. 871). Чи маємо
йти з тими, які отакою оцінкою «сучасної України» разюче нагадують
Валюха, який (за знаними статтями Є. Онацького у «Свободі») теж
перечив, що нібито Україна – «це дикі поля», що там мільйони гинуть
від голоду, бо все ж там іде українське будівництво, а «голодові історії
переборщені»? Чи можна йти з тими, які справжніми борцями за
Україну визнають лише тих, які заключили «пакт з дияволом»? Іти з
тими, які вмовляють в нас, що наші земляки в УССР «всі не вміють
думати поза комунізмом»? Які радять з комуністичними ком/
сомольцями (і з «революційно/демократичними» винниченківцями)
«визволяти» Україну від Москви, а щойно «потім вести з ними
теологічні розмови»? – Себто, в поході проти московського диявола
сховати під кожух хрест, щоб не ображати їх комуністичного
«сумління»? («Українське Слово», ч. 934). Іти з тими, які твердять, що
вважати «москаля за спричинника всіх лих є згубне самовбивче
гасло», – як повчають прометейці? Які «не бачать підстав для успішної
революції проти большевицького режиму», коли нема війни, бо так
«довела» нібито невдала угорська революція? Які не сподіваються, що
«Україну визволиться крісом з лісу» («Прометей», 6.8.1959 р.)? Чи
можна йти з тими, які захвалюють безплідну колябораційно/
квіслінґівську політику московських наймитів «із малоросів»? Які
намагаються «переконати» своїми меморіалами або «засоромити»
Хрущова, а по упадку большевизму радять не дуже валити партійну
сітку, щоб «не настав хаос»?



Не вільно «в рідну хату вносити роздор»? Роздор вносить та
потопаюча в багні зміновіховства еміграція, яка офіціяльно молиться
до хреста, а водночас переморгується з Пилатом, з фарисеями і
садукеями; яка теревенить про «дастіженія» совєтського режиму в
«нашій» УССР, про «еволюцію» того режиму та про «неактуальність
національної революції» і про «патріотизм» наших яничарів. Вже
готується «оркестрація» сліпих, кривих і горбатих. Уже готують
корогви – «самостійна соборна» і т. д., щоб за ними повести обдурену
масу на шлях «реальної політики», себто коляборації з «краєм» (з
«нашою державою» УССР), на шлях нової грушевщини і
винниченківщини або «дружньої співпраці» з Марголінами і Рейсами.

Вже одному представникові цієі «оркестри» в Монтреалі, гостеві з
Европи, який захвалював «патріотизм» Скрипника, – ті, що знали
ганебну роботу останнього в Україні, крикнули, що це брехня і що
вони це ліпше знають. Ось цю брехню, цю брехливу пропаганду
«дастіженій» совєтських і ставки на валюхівські «кадри» – треба
припинити! Щоб поволі не затруїла вона остаточно душу
емігрантського загалу.

Тій «оркестрі» треба протиставити когорту людей віри, ідеї, чести й
характеру, яка хоче здвигнути не Україну Любченків, Кулішів, Сосюр,
Скрипників, Винниченків, Драгоманових і Марголіних, не Україну
тих «хамових синів», над якими кожний пройдисвіт із Сходу чи з
Заходу «коверзував би», – а Україну традиційну, козацьку,
християнську, якій би, як тому Яремі, «виросли крила», Україну
Богдана, Мазепи і Ґонти, з хрестом і мечем на «поганих».

Та когорта мала б згуртувати людей, що здібні служити ідеї, а не
своїй крамничці, парадам і забавам. Людей не одної «програми», а
одного духа. Людей, які не пактували б з антихристом, що його, в
принадній масці малював на чолі большевицької шайки Блок (в поемі
«Дванадцять»), а які б його здемаскували і знищили, звільнили б
Україну від нього і від всієї його погані.

Ці гасла треба собі пригадати в час трагічної смерти того, хто за
них боровся. Інакше багнюка об’єднаних «оркестрантів» засмокче
нас.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2, Nr. 45 (298) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, November 08th 1959.
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ДІЛО БАНДЕРИ ПЕРЕМОЖЕ

БАНДЕРІВЦІ!
Як часто чув я цю назву під час мого довголітнього перебування в

неволі. Скільки гордости було в ній, коли її вимовляли вороги Москви
й комунізму, скільки ненависти, коли цю назву викрикували чекісти!
Бандерівці – це був для нас бойовий оклик, гасло. Бандерівці –
звалося полум’я, якого не могла згасити ніяка найстрашніша буря
терору. Я – БАНДЕРІВЕЦЬ!.. Хто міг таке твердити, цей був
найхоробріший з хоробрих. Бути бандерівцем значило бути
«упривілейованим». Але цього «привілею» не можна було дістати в
подарунку, його треба було собі вибороти, витерпіти. Одним словом –
для українця не було більшого відзначення, як це: бути бандерівцем.

БАНДЕРІВЦІ, НА ФРОНТ!.. Де не лунав цей клич під час в’язничних
повстань в СССР? Всюди! Там, де спалахували вогні розрухів,
бандерівці творили авангард. Так було на Далекому Сході, так було в
Казахстані, в Сибіру, над Льодовим морем. Серцем і мізком
наростаючої революції були бандерівці. 

БАНДЕРА – НАШ ВИЗВОЛИТЕЛЬ! 
Генерал Айзенгауер, генерал де Ґоль, німецький канцлер Аденауер

безперечно великі мужі й безумовно вороги комунізму, але жадний
в’язень чи засланець українець не ждав від них визволення з
московсько/комуністичної неволі. Цього визволення очікувано
тільки від одного, вплітаючи свою надію в кожну молитву: Бандера!
Яке значення мало питання дипломатичної і військової потуги?
Бандера мав для мільйонів українців, обабіч загорож з колючого
дроту, вартість цілої армії, слава його революційних чинів, блиск його
імени й творча динаміка його незвичайної особовости, які впливали
на нас з велетенською незламною силою, незважаючи на безмежну
географічну віддаль, зрівноважували силу танків і літаків, що їх він
не посідав, не міг ще мати.

БАНДЕРА НАШ ПРОВІДНИК!..
Бандера не був провідником тільки однієї організації, він був

провідником всього народу, поневоленого, але воюючого
українського народу. Я добре свідомий того, що це твердження
натрапить на спротив деяких українських екзильних політиків. Але я
тверджу тільки те, що відчували і думали сотні тисяч українців поза



залізною заслоною. Провідництво Бандери визнали беззастережно
всі українці, бо понад партійними розходженнями височіло одно/
єдине, найбільше: Батьківщина. Сьогодні, коли пройшло якраз три
роки після того, коли я вийшов на волю, я можу з усією рішучістю
твердити, що Бандера мав більше друзів, послідовників та
прихильників поза залізною заслоною (і далі посідає!), ніж на її
західньому боці. Велич його особовости швидше збагнули ті, хто, без
огляду на місце, стоїть в безперервних змаганнях за свою свободу.

БАНДЕРА – ЦЕ УКРАЇНА!.. 
Коли хто говорив про Бандеру, той водночас думав про Україну.

Обидві назви злилися в одно й те саме. Бо Бандера уособлював в собі
всі найкращі й найбільші чесноти українського народу, являвся для
сотень тисяч, ба мільйонів вимріяним символом волі й
незалежности.

Хто з них знав особисто Степана Бандеру? Скільки з них були
направду членами ОУН? Невелика кількість. І цих кількох, які його
бачили, чули чи говорили з ним, називали щасливцями, їм
завидувано без ніякого приховування цієї зависти. В цьому якраз
лежить велич Бандери. Ще за свого життя він став національною
легендою, героєм, я навіть зважуся сказати: святим. Мабуть не було
ні одного бараку, заселеного в’язнями чи засланцями українцями, де
не було б його образу. Цей портрет переховувано як найбільші скарби
й він ніколи не дістався до рук чекістів. В концентраційних таборах і
селищах примусово поселених запроторенців ходили про нього
безчисленні оповідання і епізоди. Були й такі, що знали напам’ять
його писання, текст його промов і закликів. Кур’єри і вістки з
закордону давали найдокладніші інформації про його революційні
дії.

Але Бандера мав своїх послідовників і прихильників не тільки
серед українців. Ні, інші немосковські національні групи теж
уважали його своїм. Революційна сила, що її випромінювала його
особовість, не знала ніяких національних меж. Його можна було або
безмежно любити, або безмежно ненавидіти. І це останнє робили
москалі. Сатанинську ненависть до Бандери можна було помітити не
лише серед московських комуністів. Московські невільники в
таборах примусової праці теж бачили в ньому свого смертельного
ворога, знищувача московської імперії.
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«Ненавиджу комуністів, – сказав до мене одного разу москаль/
білогвардієць, – але і в некомуністичній Росії є для Бандери тільки
одно місце: ешафот!»

Чи скритовбивчий замах на Степана Бандеру допоміг Кремлеві
перемогти внутрішній і зовнішній визвольний фронт українського
народу? Хто в цьому переконаний, той не знає українського народу, а
бандерівців тим менше! Так само, як московські замахи на Петлюру і
Коновальця не змогли припинити української визвольної війни, так
само вбивство Степана Бендери не поставить на коліна українських
націоналістів. Боротьба продовжується аж до переможного кінця. Не
можна заперечувати, що удар, який постиг нас усіх, є важкий, дуже
важкий. Бо легше замінити керівника партії, ніж провідника народу.
Але навіть мертвий Бандера є і залишається надалі найбільшим і
найгрізнішим ворогом Москви. Його тіло згинуло, його дух, одначе,
живе і принесе стократні плоди.

Своїм скритовбивством над Бандерою москалі остаточно повністю
зрадили себе. Не так званих капіталістів й імперіялістів бояться
вони, але передусім націоналістів. Націоналізм є могутньою ідеєю
нашого століття. Ніяка жертва, хоч як вона нас не боліла б, не може
бути даремною для її здійснення. Карою ж для злочинців, які
заподіяли смерть Степанові Бандері, може бути лише одно: повне,
проведене всіми можливими засобами, знищення московської
імперії.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 1, Nr. 46 (299) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, November 15th 1959.

ХТО БУВ БАНДЕРА?

Рохір фан Аерде

Як ми згадували в різдвяному числі нашого часопису, один з
видатніших голляндських публіцистів, Рохір фан Аерде помістив в
ілюстрованому тижневику «Katholieke Illustratie» за 26.12.1959 року
статтю, в якій розглядає смерть сл. пам. Ст. Бандери під кутом
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сьогоднішньої міжнародної ситуації та трактує його особу на тлі
української справи в історичному аспекті. Вже сам підзаголовок
згаданої статті: «Засуджують жертву, а мовчать про вбивників. Це
стародавня рецепта» – говорить багато.

За згодою Шановного Автора починаємо друкувати його статтю в
українському перекладі п. С. Кубаєвича. – Ред. «ШП».

Хто це був Бандера?

Хто це був Бандера? Дня 15/го жовтня цього року (1959 р. –
пояснення наше) отрута ціян/калій поклала край бурхливому життю
провідника українського руху спротиву, Степана Бандери. Між
українськими вигнаннями постали вже вірші, які наївною
народньою поезією оспівують свого покійного лицаря. Фабричні
робітники, гірники і звичайні домашні господині взяли в свої руки
перо, щоб висловити ті почування, якими тремтить їхнє серце з
приводу цієї смерти. Одначе, для ширшого загалу на Заході Степан
Бандера невідомий. Люди Заходу не знають, а якщо і знають, то дуже
поверхово, про існування українського народу, а ще менше їм відома
його боротьба за свою свободу. Це улекшує блюзнірам їх гру, бо ж – на
їх думку – цей Бандера мусить бути принижений в його вартості,
збезчещений та якнайшвидше забутий, як і його народ. Ми ж
переживаємо тепер весну в холодній війні, прелюдію до конференції
на вершинах. Кремль сміється, а Хрущов з усмішкою на устах
стискає руки, обіймає дітей, вбирає на голову робітничу шапку та
пестливо пощипує в щоки молодих американців.

В хвилину, коли є загальне бажання почати переговори про
наближення, коли насильно хочеться забути про те, що та товста рука,
яку потискається, є рукою вбивці, не конечно міг би цей нікчемний
морд бути випадковим, до того ж країни Заходу вже не раз
ознайомлювалися з такими, вчиненими з наказу Москви, душегубст/
вами, тож здається, що їхні моральні почуття притупилися. При цьому
люди вже давно витворили в себе змогу не бачити цього, чого вони не
хочуть бачити, і навіть видали вони таких «нейтральних» журналістів,
які відважуються засуджувати жертву, а промовчувати дискретно
убивників, в той час, коли кожне слово їхньої писанини виявляє, що
вони не мають найменшого поняття про те, про що пишуть.
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Інформаційні джерела є так систематично затроєні, мережа
брехні така густа, а загальне незнання справ Східньої Европи таке
велике, що хто пробує ці речі вияснити, той не знає, з чого
починати. Але зачнімо від Степана Бандери. Це було його
справжнє прізвище. Він народився 1/го січня 1909 р. в Угринові
Старому, в Західній Україні. Його батько був священиком
поєднаної з Римом української Церкви, яка, як відомо, дозволяє
священикам женитися. Про шлях страждань цієї Церкви і її
мучеників заради вірности Апостольському Престолові згадав
обширно Папа Пій XII в своїй Енцикліці «Орієнталєс омнес» за
23.12.1945 р. Степан Бандера був протягом усього свого життя
глибоко віруючим християнином.

В роки, коли він народився, Україна була поділена, Західня
Україна належала до Австро/Угорської монархії, де обставини для
українців були досить корисні, дальша, одначе, частина України
входила в склад царської Росії, яка не признавала існування
української нації й намагалася всіми засобами, як, наприклад,
насильством, гнітом, релігійним переслідуванням і забороною
української мови, русифікувати населення. Ми зайшли б задалеко,
якщо б хотіли тут з’ясувати цілу гідну жалю історію українського
народу, одначе, мусимо підкреслити, що майже всі російські
історики, теж некомуністи, свідомо чи несвідомо, є в цьому
відношенні дуже недостовірні.

Українські Термопілі

Українська національна свідомість прокинулася в 19/му сторіччі.
В словах свого національного поета Тараса Шевченка (1814/1861)
віднайшов цей народ свою власну істоту і всупереч усім запе/
реченням існування відрубної «малоросійської» мови, і незважаючи
на цензуру, не вдалося знищити відродження літератури, цього
живого вияву народної душі. Навпаки, гніт зміцнював тугу за
незалежною Україною.

В Західній Україні, яка належала до Австро/Угорщини, теж
прийшло до обнови національної свідомости, причому важливим
культурним осередком був Львів: батько Степана Бандери був
переконаним прихильником української національної думки. Ми вже



не раз вказували на те, що священики, які належать до національних
меншостей, є самі з себе призначені до оборони народу.

Дитячі літа Степана Бандери випали на час першої світової війни.
Московський уряд з самого початку став на чіткому проти/
українському становищі і почав переводити на зайнятих землях
Західньої України насильство, гніт і русифікацію. Коли ж у 1915 році
москалів відкинено, вони забрали зі собою багато українців, яких
інтерновано в різних місцевостях Росії. У відповідь на це засновано у
Відні Союз Визволення України, відділи українських добровільців
взяли участь у війні на боці австрійців. Упадок царського режиму
привітали українці з надією і сподіваннями; під час березневої
революції 1917 року брали участь українські полки під власним
національним синьо/жовтим прапором. У Києві створили націо/
налісти Центральну Раду, яка проголосила після комуністичної
листопадової революції автономію України, а на 22 січня 1918 року,
напередодні большевицької офензиви, незалежність.

Тиждень пізніше, 29 січня 1918 р., по раз перший звела вільна
частина світу бій з комуністами під Крутами. Епос Будапешту, в
якому молодь боролася на життя і смерть з варварським наїзником,
мав під Крутами свій праобраз. З того майже невишколеного і погано
озброєного студентського батальйону, кількістю 300 борців, які
зав’язали боротьбу з десятикратно численнішим противником,
залишилося при життю дуже мало. Але вони ані на хвилину не
думали відступати чи піддаватися; найбільша кількість з них згинула
в бою, а з 35 полонених лише 7 поранених уникнуло смерти тому, що
їх перевезено до шпиталю. Двадцять вісім інших мучено огидним
способом через всю ніч, а ранком їх розстріляно. Вони привітали
екзекутивний відділ українським гимном: «Ще не вмерла...»

Мінімум мудрости

Український уряд, який без допомоги з боку Антанти не міг
провадити війни на два фронти, уклав 9 лютого 1918 року мир з
Німеччиною і Австрією та з підтримкою цих держав швидко звільнив
Україну від большевиків. Одначе, страшенно спустошена країна не
мала змоги достатньо скоро задовольнити німецькі вимоги в справі
достави збіжжя у височині одного мільйона тонн. При цьому німцям
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не подобалася будова справді демократичної української держави,
тому вони створили новий уряд під проводом генерала Скоро/
падського, який оголосив себе гетьманом держави.

Після розвалу центральних держав цей уряд зметено з лиця землі,
а Директорія під проводом Симона Петлюри відновила Українську
Народну Республіку. Західня Україна відірвалася від Австро/
Угорщини і з’єдналася з Народною Республікою. Большевики були
примушені визнати незалежність України, одначе, так як вони
намагаються опанувати всі країни, які тепер оголосили свою
незалежність, так вони намагалися зробити це з Україною, най/
багатшою з тих країн, що могла для них пропасти, з цим збіжевим
шпихліром Европи, де знаходилися незлічимі підземні багатства і
значні в той час індустрійні басейни.

Як пізніше виявилося, клясична тактика большевиків вже тоді
була такою, що вони нібито визнавали незалежність України, але
замість національного уряду визнавали лише протиуряд, на/
ставлений Сталіном. Ця обставина, що в тому уряді сидів лише один
українець, є достаточно вимовна. Народна Республіка спиралася на
превелику більшість українського народу й зміцнена поворотом з
фронту та полону вишколених вояків, могла б була затримати навалу
большевизму, якщо б не сталася неймовірна річ.

Навіть, якщо повністю візьмемо до уваги факт, що Антанта в
застрашаючий спосіб не визнавалася у справжніх відносинах
Східньої Европи, то все/таки не можна знайти слів для окреслення її
тодішньої політики. Є влучний вислів шведського державного
секретаря Оксенштерна, який кілька століть тому закликав свого
сина на мирний конгрес в Мюнстері. Недосвідчений молодець
боявся, що не має відповідних здібнощів, щоб рішати в таких
важливих державних справах, але його батько писав йому в листі:
«Приїжджай спокійно, сину. Ти не маєш поняття, з яким мінімом
мудрости кермують світом!»

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2, Nr. 4 (309) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, January 24th 1960.
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ХТО БУВ БАНДЕРА?

Рохір фан Аерде

(Закінчення)

Замість помогти молодій Українській Республіці Антанта давала
велику поміч білим генералам, Денікінові й Вранґелеві, а заразом
уважала українські уряди за ворогів, позбавляючи їх довозу не лише
зброї й амуніції, але й медикаментів. Нападена з усіх боків, опущена
всіми й зраджена загинула Українська Народня Республіка після
кількох років страшного заколоту, що його годі описати і в якому
боровся кожний проти кожного.

Церковний князь мученого народу

Це все відбувалося під час хлоп’ячих літ Степана Бандери. Тоді,
коли найбільша частина його батьківщини стогнала під московським
ярмом і там вибухали, придушувані кожного разу повстання за
повстаннями, Західня Україна, де він жив, належала до Польщі. І тут
українці були під’яремною меншістю. Не місце тут обговорювати
польсько/українські взаємини, бо цього не можна робити, не
згадуючи цілого історичного розвитку, немає зрештою сенсу
розривати старі рани, коли тепер обидва народи зустріла однакова
доля, яка примушує їх до співпраці. Одначе, не можна промовчати
факту, що і в Польщі були намагання асимілювати український
народ, що проти цього постав спротив і що його придушувано дуже
твердою рукою. Степан Бандера був у ті роки ґімназіяльним учнем.
Це було тоді, коли в виразно українському Львові, цьому культурному
осередку Західньої України, польський університет запровадив
нумерус клявзус, лише два проценти місць для українських студентів
так, що молоді українці були примушені йти студіювати за кордон або
на таємний львівський університет, анатомічний відділ якого
знаходився в пивницях архиєпископської палати. Пишучи ці рядки
про війну, громадянські заколоти, повстання та підпільний спротив,
треба завважити, що при всіх цих питаннях виринає перед очима – а
це для нас, голляндців, в пам’яті яких є ще свіжим спротив наших
єпископів, дуже добре зрозуміле – величня постать львівського
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митрополита Андрея графа Шептицького, який завжди виступав в
обороні прав свого нещасливого народу і його Церкви та її мучеників.

У 1927 році Степан Бандера опустив гімназію. Він став тоді
членом Української Військової Організації. В ті роки москалі вели в
совєтській Україні рафіновану гру. Прийшовши до переконання, що
вони силою не досягнуть нічого, большевики вирішили з початком
двадцятих років, майже рівночасно з запровадженням їхньої нової
економічної політики, перевести т. зв. українізацію. Так само, як вони
на економічному відтинку зробили відворот, викликаючи враження,
що самі прийшли до переконання, мовляв, їхніх теорій не можна
здійснити, так теж видавалося, що вони закинули свою
протиукраїнську політику.

Історична брехня

Здавалося, що для хліборобів настала тепер нагода по роках
важкої праці вибитися вгору, але насправді вони тільки витягнули
державну економію з багна, після чого їх таки ліквідовано.
Національно думаючим українцям здавалося, що з весною на
економічному полі прийшла також весна для національностей.
Видавалося навіть логічним, що одно пов’язане з другим, а саме, що
почуття раціональної вирозумілости та визнання засадничих
людських прав, яких не можна безкарно топтати ногами, перемогло.
Українську мову попирано, стимульовано розвиток української
культури, утікачів з/за кордону запрошувано повертатися додому й
брати участь у відбудові їхньої батьківщини. Це тривало протягом
років, так що навіть найбільші скептики втратили своє недовір’я.
Українська література й мистецтво переживали час розквіту; були
незаперечні знаки повного українського відродження. Українців, які
проживали в цілому Совєтському Союзі, візвано до праці в
національному дусі. Це тривало так довго, поки всі українці, які
признавалися до української думки, не зрадилися з цим.

Так само як тепер, і тоді змальовувано українських провідників, як
покидьків, які тільки уявляли собі, що виступають від імени
українського народу, але у власній країні не дістали ніякої підтримки.
У 1926 р. застрілено в Парижі Симона Петлюру. Його вбивцею був
російський жид Шварцбарт, який хотів пімстити на Петлюрі страшні
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муки жидів під час українських змагань за волю. Маємо тут діло з
однією із найупертіших брехень, на які не знайдено ще, мабуть, ліку.
Становище жидів у московському царстві було не гідним людей, їм не
вільно було виїжджати за границі призначених для них районів, до
яких належало окрім Польщі 15 південно/західніх губерній, де їм
можна було поселюватися тільки в містах. Їм заборонено було
займатися рільництвом або працювати в уряді, доступними були для
них лише торгівля і ремісництво. Вже під час панування Олександра
III, який сказав: «Знаєте, мені приємно, як жидів б’ють», підсилював
московський уряд погроми, насильні вибухи ненависти проти жидів,
плюндровання і нищення, які йшли в парі з катуваннями і
вбивствами.

За панування Николи II, який називав мордуючу й плюндруючу
чернь «добрими людьми», це сталося системою. В цей спосіб уряд
надіявся відвернути зростаюче незадоволення широких мас на інші
рейки, ударити революціонерів, що їх (як жертву власної расової
манії) утотожнювано з жидами, і рівночасно піднести «національні
почуття». Всі історики є згідні з загальним переконанням, що ці
погроми зачиналися і кінчалися з наказу Петрограду і що їх
організували – а на це є багато доказів – царські офіцери і поліційні
чинники, які часто належали до реакційних об’єднань. Патріо/
тичним гаслом таких об’єднань, як «Справжні росіяни» і «Двоголовий
орел» було: «Бий жидов – спасай Рассєю».

Незаслужена наруга

Ці антисемітські «пани» грали теж велику ролю в білій армії, яка
вдерлася тоді в Україну. Багато жидів сподівалося, що комунізм
принесе їм порятунок. Були це переважно дрібні ремісники, які
протилежно до жидівської буржуазії і інтелігенції боролися на боці
большевиків і не лише брали на себе ризик поганих наслідків свого
поступовання, але крім того здескридетували невинних людей своєї
раси. Жидівська буржуазія й інтелігенція не хотіли мати діла з
комуністами, вони співпрацювали з українцями. В той час діялися
там огидні речі, коли село боролося проти міста, коли українці були
примушені вести боротьбу одночасно проти білих і червоних, а цілі
райони були кожної хвилини обсаджені іншими військами.
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Український уряд Петлюри, в склад якого входив також один
жидівський міністер Пінхас Красний, вже з самого початку взяв
жидівську меншість в оборону, перестерігаючи населення, щоб
воно не давало себе провокувати до погромів, і карав гостро
кожного, хто провинився. Всюди, де українські військові відділи
мали владу в руках, панував порядок і спокій, а жидівське
суспільство було безпечне. Зрештою, в цій українській армії
добровільно служило багато жидів, а в військових шпиталях
працювали переважно жиди/лікарі й жидівки/сестри, які теж
зголошувалися добровільно. Жидівські керманичі не раз
виявляли у зворушливий спосіб своє признання українцям.
Жидівське населення міста Могилева подарувало 1920 р.
українському отаманові Олександрові Ярощукові вибиту на
сріблі грамоту вдячности за те, що він оборонив жидів від
погрому; в квітні 1920 р. українські відділи врятували від
цілковитого знищення большевицькими бандами населення
міста Балти, яке складалося в трьох четвертинах з жидів.
Трагедією уряду Петлюри була якраз та обставина, що його сили
не вистачали на те, щоб всюди перешкодити жорстокостям,
жертвою яких впали тисячі жидів і сотні тисяч українців.

Було доведеним, що екзальтований і не цілком нормальний
Шварцбарт був знаряддям в руках комуністичних аґентів, які
вмовили в нього, що Петлюра був відповідальний за нещастя жидів в
Україні. Офіціяльні документи, публікації українського Державного
Вістника, звіти, розпорядження і заяви достовірних свідків, які
доводять, хто і яким був у дійсності Симон Петлюра, перекладено
французькою, німецькою і англійською мовами. Незважаючи на це,
все ще спочиває на його пам’яті, що її українці високо цінять,
незаслужений закид, наруга, мовляв, він переслідував жидів, так як
тепер безпідставно й без тіні яких/небудь доказів на це, кинено
подібну неславу на Степана Бандеру. Такі брехні живуть так довго, як
довго можна знайти публіцистів, що повторяють їх, не контролюючи
їх правдивости.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2, Nr. 5 (310) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, January 31th 1960.
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ДОЛЯ ОДНОГО НАРОДУ

Рохір фан Аерде

«Важко зрозуміти, як народ міг
так терпіти і не загинув»

У 4/ому й 5/ому числах нашого часопису (за 24. 1. і 31. 1. 1960 р.)
ми надрукували статтю одного з видатніших голляндських
публіцистів, Рохіра фан Аерде під заголовком «Хто був Бандера», яка
появилася була в ілюстрованому тижневику «Katholieke Illustratie» /
Статтю переклав з голляндської мови п. С. Кубаєвич. Сьогодні
продовжуємо її під нашим заголовком: «Доля одного народу»,
вважаючи, що погляди п. Аерде на українську справу й визвольно/
революційну боротьбу будуть цікаві для наших Шановних Читачів. –
Ред.

Дня 14/го листопада 1928 року польська поліція арештувала
Степана Бандеру разом з його батьком за поширювання нелегальної
літератури. Після звільнення з тюрми цей молодець далі відважно
займався своєю працею і з початком 30/их років він уже належить до
чільніших постатей ОУН, в якій то (організації) вдалося незабутньому
полк. Євгенові Коновальцеві згуртувати сили українського спротиву.

В ті роки переслідування українців у Польщі почали приймати все
більших розмірів. Українські школи замикано, бібліотеки,
кооперативні інституції і православні церкви нищено, організації для
молоді, спорту й культури розв’язувано, а тисячі українців ув’язнено
або замикано в концентраційному таборі. Обидві сторони вели
боротьбу з чим раз більшим завзяттям. Польський міністер
внутрішніх справ, Пєрацкий, заявив під час «пацифікації» в 1930
році: «українців треба випекти гарячою до білого сталлю, а за кожний
вчинок українських революціонерів мусить Польща й надалі карати
ціле населення згідно з засадою збірної відповідальности».

У 1932 році Степан Бандера взяв участь у сходинах провідних
членів спротиву в Празі, а після повороту до Польщі його
арештовано в березні 1932 р. аж два рази. При кінці того року
іменовано його провідником спротиву в Західній Україні, а в
червні 1933 р. полк. Коновалець призначив його провідником
військової організації.
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Після вбивства мін. Пєрацкого в червні 1933 р. арештовано
Степана Бандеру разом з іншими членами спротиву. Пєрацкого
застрілив член ОУН Мацейко. Не хочемо ніяким чином
виправдувати політичних убивств, навпаки, ми їх засуджуємо, але
мусимо згадати, що, наприклад, голляндці напевно інакше б
дивилися на атентат на Сейс Інкварта, ніж німці. Між
українськими націоналістами були, як це буває в кожному русі
спротиву, ріжниці в поглядах відносно тактики: одні не хотіли
чинів, які б викликали репресії, і намагалися затримати силу
народу як мога неушкодженою, інші знову хотіли на насильства
відповідати насиллям і цим способом звертати увагу загалу на
безправ’я, ослаблювати противника і підтримувати духа спротиву.
Помірковані й екстремні течії з різного роду відтінками можна
знайти в кожному русі спротиву, вони є, якщо не конечно потрібні,
то принаймні необхідні. Очевидно, що Бандера належав до
радикального крила. Процесом у Варшаві він покористувався для
того, щоб затаврувати переслідування українців. В цьому процесі
його засуджено на кару смерти, яку пізніше замінено на
досмертну тюрму. В другому процесі засуджено його ще раз на
досмертну в’язницю і він сидів аж до другої світової війни.

Полковник Коновалець впав жертвою комуністичного агента
23/го травня 1938 року, від вибуху бомби. Провід перейняв його
шеф штабу, полк. Мельник.

Слухняний виконувач масакри: Нікіта Хрущов

В той час в підсовєтській Україні відогравалася ще гидкіша
трагедія в багатьох сценах. Вона почалася переслідуванням селян
після закінчення НЕП/у. Дуже важко подати справжню кількість
депортованих українців, але напевно вона сягала кількох мільйонів.
Коли ж виявилося, що це не вистачало для зламання спротиву,
Сталін дав наказ ограбити Україну з усього збіжжя і цим способом
спричинити в 1932/33 рр. штучний голод в країні, відомій з
багатства рільничих продуктів. З цією метою країну пустошили
спеціальні бригади. Голод був такий лютий, що люди в одчаю їли
навіть трупів. А в той час їхнє збіжжя продавано на світових ринках
за безцінь.
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Коли ж навіть голова ради народніх комісарів Чубар
звернувся до Сталіна з проханням дати харчі умираючим з
голоду дітям, він дістав різку відмову. Незабаром Чубар зник з
арени, затаврований як «ворог народу». Кількість жертв голоду
оцінюють на п’ять до вісім мільйонів осіб, а слухняним
виконавцем цієї масакри був Нікіта Хрущов, невисокий товстяк,
який вміє так солодко усміхатися.

Рівночасно ограблено український народ в Совєтському Союзі
з усіх його інтелектуальних провідників. В 1930 р. вбито або
заслано 32 єпископи Української Православної Церкви, більшу
частину священиків і чільних мирян. В тому самому році
почався наступ на Українську Академію Наук, а згодом пішли
масові процеси, що продовжувалися аж до перших років війни.
Майже кожний, хто під час українізації виявив себе добрим
українцем, був тепер ліквідований. З 246 діяльних письменників
1930 р. умерло сімох природньою смертю, одному пощастило
втекти за кордон, 177 ув’язнено або заслано, 16 розстріляно, 11
зникло без сліду, а 34 залишилися при життю і стали
слухняними підголосками Москви. Звичайна сільська
учителька, яка відважилася вчити дітей українських слів, була
оскаржена за те, що намагалася «роз’єднати два братні народи» і
дістала 10 років примусових робіт.

Коли в 1939 р. німці, а пізніше москалі ввійшли до Польщі, утік
Бандера з в’язниці в Берестю Литовському разом з своїми
товаришами зброї, які тепер перебувають у США. Твердження, що
його звільнили аґенти адмірала Канаріса, є фальшиве. Бандера
подався до Львова, який зайняли москалі, перебув там два тижні,
відновив контакт з ОУН і дістав доручення виїхати до Кракова.

Бандера провідником ОУН

Через розподіл Польщі до рук совєтів дісталися нові українські
землі, їх населення пережило в швидшому темпі ту саму трагедію, як
і в– Східній Україні. Почалася українізація, ліквідовано зненавиджені
польські уряди, головно польську поліцію. В усіх підприємствах
скликувано збори, на яких промовці виспівували славу Сталінові й
Сов. Союзові, при чому швидко виявилося, що ті, які показували
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мало захоплення, згодом зникали. Очевидно, що конфісковано всі
добра Католицької Церкви східнього обряду, а її публікації
заборонено. Протилежно ніж у 1914 році, москалі цим разом не
відважувалися арештувати загально любленого митрополита
Шептицького, одначе, роблено йому перешкоди в його діяльности і в
контактах з священиками. В школах навчено дуже гидким способом
безбожництва. Зрештою, ціле шкільництво було інфільтроване
людьми з СССР, переважно співробітниками таємної поліції,
завданням яких було слідкувати за польськими й українськими
студентами і професорами.

ОУН керувала постійно зростаючим спротивом проти москалів,
які намагалися знищити цю організацію хвилями арештувань. 22/го
травня 1941 р. арештовано батька і сестру Бандери і вивезено їх на
Сибір.

Тому, що все тепер показувало, що для України прийшла вирішна
хвилина, жадав Бандера і його прихильники від поміркованого
Мельника, який особисто не перебував на українських землях,
замінити деяких членів Проводу за кордоном іншими людьми та
вести сильний спротив. Коли ж Мельник від цього відмовився, ІІ
Конгрес ОУН вибрав Бандеру головою Проводу.

Тим часом Німеччина приготовлялася до нападу на Росію. З
цією метою нав’язало командування німецької армії контакти з
організаціями спротиву, які діяли тоді в СССР. Тому, що половина
населення складалася з чужих націй, гноблених москалями,
були тут для німців великі можливості. Так, як внаслідок
розвитку подій Совєтський Союз став для західніх країн
бажаним союзником у боротьбі на життя і смерть, без огляду на
його злочинний режим, жорстокі масакри, переслідування і
гноблення, так Німеччина була б бажаним спільником для
катованих народів на Сході, якщо б вона серйозно здійснювала
справу привернення суверенности балтійських держав і
незалежности України. Тому є глупотою і лицемірством
порівнювати націоналістів з Східньої Европи до коляборантів на
Заході: що в цих останніх було зрадою батьківщини, то в перших
було якраз вірністю для власного народу. Бо коли багато західніх
політиків дуже помилилося щодо справжньої вдачі й задумів
їхнього московського союзника, провідники спротиву в Східній
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Европі, як пізніше виявилося, аж надто добре здавали собі
справу з того, якого непевного й смертельно небезпечного
спільника мали вони в нацистській Німеччині.

(В наступному числі: «Вони були першими, що боролися проти
нацистів»).

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2, Nr. 8 (313) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, February 21th 1960.

ДОЛЯ ОДНОГО НАРОДУ

Рохір фан Аерде 

(Закінчення)

Вони були першими, що боролися проти нацистів

Щодо Степана Бандери й ОУН, то вже з резолюції згаданого ІІ/го
Конгресу видно, що їхнім єдиним і постійним намаганням було
визволити Україну (також у війні народів, що наближалася) і
фактично ці резолюції вже самі в собі ховають недвозначну
пересторогу німцям: «Організація Українських Націоналістів
продовжуватиме всіми силами революційну боротьбу за визволення
Українського народу без огляду на всі територіяльно/політичні зміни,
які зайшли б на терені Східньої Европи».

Це не могло бути інакше. Прості люди могли вважати німців
визволителями, але кожному політично зацікавленому інтелігентові
був щонайменше відомий зміст книжки «Майн Кампф» і він знав дуже
добре, що Гітлер був не меншим ворогом України як Росія. Українцям
не бракувало досвіду з німцями; поперше в 1918 році, коли молода
українська держава пізнала їхні махінації, а пізніше, коли виринула
справа з Карпатською Україною. Ця українська провінція Чехо/
Словаччини дістала після вересневої кризи в 1938 році повну
автономію, а Гітлер плянував тоді вести з неї агітацію на зайнятих
поляками і москалями українських землях, щоб цим способом
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відірвати ці території і створити з них сильну українську державу, яка
повинна бути щільно пов’язана з Німеччиною. Цей проект являв
собою величезні користі для III райху, але в березні 1939 р.,
ліквідувавши Чехо/Словаччину, Гітлер закинув свій плян і
Прикарпатську Русь прилучено до Мадярщини.

І знову українці, що як колись були першими, які підняли меч
проти большевиків, так і тепер перші в Европі виступили зі зброєю в
руках проти нацистського імеріялізму. Тоді коли Чехо/Словаччина
була зайнята майже без стрілу з боку чеської армії, в Карпатах велися
криваві й завзяті бої проти німецько/мадярського засилля на цій
українській землі.

Незважаючи на те, німці далі грали ролю визволителів,
заявляючи, що вони прагнуть визволення пригноблених націй, а
частина східньоевропейських знавців у німецькій армії, в
інформаційних установах та міністерстві зовнішніх справ була
слушно переконана, що в цьому була для Німеччини не лише велика,
але й єдина можливість. Нацисти не заперечували цієї концепції, щоб
користуватися нею ще якийсь час. Вони давали рухам спротиву
зброю і засоби комунікації, а в Німеччині й Генерал/Губернаторстві
формовано батальйони охотників для німецької армії. Українці
переконані в тому, що їхні землі знайшлися між молотом і ковадлом,
призвичаєні до того, що мусять завжди вести боротьбу, стоячи
плечима до стіни, та знаючи, що їм треба покладатися виключно на
власні сили, використовували кожну нагоду, щоб зміцнити свої
впливи.

Бандера примусив німців виявити справжні задуми

Вибух війни з Росією ішов в парі і з жахливими убивствами, що їх
вчинило московське НКВД у тюрмах Литви, Білорусі й України.
Створилися литовські й українські підпільні війська. В руки
українців дісталося багато менших місцевостей і навіть у Львові вони
звели важкі бої, в яких проти підпільників вжито російських танків.
Українцям пощастило звільнити з великої в’язниці на передмісті
Замарстинів ув’язнених жінок, одначе, вони не змогли перешкодити
большевикам у влаштуванні страшенної масакри в’язнів у
центральній в’язниці Львова. На фронті вояки з червоної армії,
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головно українці, масово переходили в полон в надії, що зможуть
взяти участь в боротьбі за визволення своєї батьківщини. Ці події і
московський страх перед ними (дійшло до того, що большевики не
довіряли навіть найвидатнішим комуністам) цілковито знищили
відпорність червоної армії. Лише в одному бою під Києвом полонили
німці 675 тисяч вояків і знайшли трупів генерал/полковника
Кирпоноса та 17 членів його штабу, яких розстріляло з наказу
Москви НКВД, підозріваючи, що вони є націоналістами та мають
намір перейти до німців з цілою армією. Кирпонос був до війни
військовим комендантом Київської округи. 

В ті дні здавалося, що держава Сталіна стоїть напередодні розвалу.
Населення вітало німецькі війська, як визволителів. Але Росію
врятувала божевільна зарозумілість Гітлера, який шукав на Сході не
союзників, а рабів. А людиною, яка вже після одного тижня війни
примусила нацистів виявити свої справжні задуми, був Степан
Бандера.

Вночі 30/го червня 1941 року його підпільні війська зайняли
львівську радіостанцію, а день пізніше ввійшов до Львова
український батальйон «Нахтіґаль». ОУН під проводом Бандери
проклямувала тоді незалежність України, утворення тимчасового
уряду з прем’єром міністрів Ярославом Стецьком і тимчасового
парляменту. Програма цього уряду, яка не вміщала навіть найменшої
згадки про яку/небудь вірність Гітлерові, була яскравим викликом в
бік німецьких керівників, щоб вони зразу показали, кілько правди
було в їх дотеперішніх запевнюваннях, коли вони обіцювали
українцям «рай на землі».

Концентраційний табір Саксенгаузен

Якщо б німцям направду поважно було залежало на визволенні
уярмлених народів на Сході Европи, то вони могли розраховувати на
неоцінену підмогу з боку цих народів. Україна могла їм дати не лише
безмежні допоміжні засоби, але й створити армію з 3 до 4 мільйонів
вояків, а звільнення України знайшло б відгомін у Вірменії, Грузії,
Туркестані й багатьох інших поневолених країнах, де уважно
слідковано за розвитком ситуації. Але Гітлер був засліплений. Через 5
днів гітлерівська СД арештувала в Кракові Степана Бандеру, а 12/го
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липня 1941 року членів українського уряду. Така сама поля зустріла
литовський уряд, що його сформували литовські підпільні війська.
Ніколи Степан Бандера не міг стати добровільним знаряддям у руках
нацистів, як це твердять; він же ж відкрив очі своєму народові щодо
справжніх гітлерівських задумів ще на початку війни і за це його
ув’язнено аж до вересня 1944 р. в концентраційному таборі
Саксенгаузен. Одначе, наклепи не мають меж, тому теж роз/
повсюджено казку, мовляв, арештування Бандери було тільки
обманом, щоб виробити для нього авреолю мучеництва. Незважаючи
на божевільність такого твердження, треба підкреслити, що цей
«обман» сягав надто далеко, бо в серпні 1942 р. обидва брати Бандери
втратили життя в концентраційному таборі Авщвіц, в той же час
замордовано теж його швагра.

...Але поки вдається опрокинути першу брехню, то вже є
поширених десять інших, ще поганіших, а поки знайдеться час і з
цими брехнями упоратись, то появляється сотня нових, бо брехня
про такі хаотичні обставини розходиться швидше ніж відбувається
реконструкція правди.

Бреши, бреши, скільки змога...

...В ті дні сталінська державна поліція НКВД влаштувала у Львові, так
як і в інших українських містах, жахливі вбивства, ліквідуючи багато
в’язнів і підозрілих їй людей. В самому Львові впало тоді 10 тисяч жертв,
головно українців, а далі членів польського спротиву й жидів. Один
український старшина з батальйону «Нахтіґаль», Роман Шухевич,
знайшов межи замордованими в’язнями свого рідного брата; під цим
оглядом він не був єдиним, але ми подаємо його прізвище тому, що він є
той самий, який пізніше здобув славу як генерал УПА Тарас Чупринка.
Але так само, як москалі вперто заперечують свою відповідальність за
жорстокості в Катині й Вінниці і намагаються перекинути свою вину на
кого іншого, так і тепер вони поступають в справі вище згаданих подій.
Коли ж виявляється, що годі опрокинути обвинувачення, тоді вони
починають говорити про цілком щось інше, а саме про огидні погроми,
що їх нібито вчинили українці під назвою «акція Петлюри» з пімсти за
замордовання їхнього провідника. Чи українські націоналісти, які
робили все, що могли, щоб почитаного як героя Петлюру очистити з
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незаслуженої ганьби, неначе б то він був ворогом і гнобителем жидів, під
час того, як насправді він був їхнім приятелем, мали б нарочно
скомпрометувати його пам’ять трусливим вимордуванням жидівських
земляків, і то всупереч своїм традиціям і принципам?

Якщо візьмемо маніфест ОУН з 1940 року, отже з часу, коли вони,
згідно з ворожими наклепами, вже «запродалися» були німцям, то
прочитаємо в ньому:

«Боремося: за гідність і свободу людини, за право визнавати
одверто свої переконання, за свободу всіх віроісповідань, за повну
свободу совісти».

... Однак наклепники у світі все ще вживають цинічну засаду:
«бреши скільки можеш, бо з тієї брехні все щось залишиться».

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2, Nr.9 (314) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, February 28th 1960.

СМЕРТЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ –
ПЕРЕСТОРОГА ВІЛЬНОМУ СВІТОВІ

Рохір фан Аерде

Деякі політики не хотіли, щоб явно говорити про боротьбу проти
німців, переконані, що цим способом оминуть репресій і тому, що
вони вважали найголовнішим ворогом совєтську Москву. Інші знову
відкидали принцип збройного спротиву з огляду на величезні
жертви, які народ, на їх думку, міг понести в цій нерівній боротьбі. В
липні 1944 р. постала, отже, Українська Головна Визвольна Рада,
найвищий політичний чинник на час боротьби й визволення, яка
мала керувати всіми родами спротиву.

Це було напередодні поновного зайняття України червоною
армією. Німецький фронт валився і німецькі старшини намагалися
нав’язати контакти з відділами УПА для спільної боротьби проти
большевиків, але головний командир УПА, генерал Чупринка, який
був іменований заразом головою виконавчого органу УГВР,
заборонив усякі переговори з німцями. Українці роззброювали
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відступаючі німецькі й мадярські війська, де лише могли, і
намагалися зібрати якнайбільше військового виряду для майбутньої
боротьби.

Рузвелт знав усе краще

З поворотом совєтського режиму примушено селян віддати
Сталінові й урядові в Москві «з вдячности за визволення» великі
кількості власного, і так малого, запасу збіжжя та інших
продуктів. Опісля проведено мобілізацію всіх чоловіків від 16 до
60 років, яких зараз масово вислано на фронт, де вони понесли
велетенські страти. Рівночасно, розпочато вивіз дівчат і жінок на
працю в інших районах Совєтського Союзу. Совєти не могли поки
що кинути проти УПА відділів війська, а УПА, з свого боку, не
нападала на червону армію, бо ця армія, що боролася проти
німців, складалася якраз переважно з українців. Повстанці тільки
ширили пропаганду, якою взивали вояків червоної армії до
боротьби проти Гітлера й проти Сталіна. Крім того, УПА
виступала рішучо проти мобілізації, депортації, здачі збіжжя,
худоби та інших харчів, як теж проти жорстокостей червоних
партизанів, цих дітей Сталіна, які плюндруючи, мордуючи,
обезчещуючи та поширюючи на велику скалю сифіліс, руйнували
країну. Врешті у вересні 1944 р. німці випустили Степана Бандеру на
волю. Україна була для них сяк чи так втрачена, але він міг заподіяти
їх ворогам ще досить клопоту. Одначе, Бандера відкинув їхню
пропозицію співпраці. Тим часом совєтський уряд висилав до УПА
один за другим ультиматум, вимагаючи піддачі й обіцюючи амністію,
підготовляючи заразом страшне поневолення.

Першого листопада 1944 р. помер у Львові серед підозрілих
обставин митрополит Андрей Шептицький. Було загальне
переконання, що москалі боялися явно виступити проти цього
загально любленого й відважного князя Церкви, тому й усунули його
з допомогою отрути. Його похорон був національною маніфестацією.
На похороні був «український прем’єр» Нікіта Хрущов, як особистий
заступник Сталіна. Та вже кілька тижнів після смерти митрополита
почали москалі глумитися з його пам’яті й підготовляти напад на
Католицьку Церкву.
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Під час того, як москалі підготовлялися до знищення
української незалежности, визнав Рузвелт у Ялті незалежність
України й Білорусі та признав їм місця в Об’єднаних Націях з
правом голосу. Внаслідок цього дістав СССР замість одного аж
три голоси. Однак, Рузвелт подарував Сталінові ще більше: він
видав йому на поталу народи Східньої й частинно Середньої
Европи. Коли тодішній американський амбасадор у Москві
Булліт намагався опам’ятати президента, Рузвелт відповів, що
Сталін не є злим і тільки хоче забезпечити свій край. «Я
переконаний, що коли дам йому все, що можу, і не жадатиму від
нього нічого за те, то він – «ноблес обліж» – не буде пробувати
анектувати інші країни, але працюватиме спільно зі мною над
створенням демократичного світу й миру». Булліт відповів на ці
слова президента, що Рузвелт, говорячи про «ноблес обліж», не
має діло з герцогом Норфольку, але з кавказьким ..., який
діставши щось даром, подумає, що даруюча особа є ослом.
Рузвелт розсердився, але пізніше всім стало ясно, хто мав рацію. 

Під особистим керуванням Хрущова

Перша велика офензива проти УПА почалася під особистим
командуванням Хрущова й генерала НКВД Рясного. Ця офензива
названа офензивою Хрущова/Рясного, тривала від весни до осени
1945 р. Для того, щоб зламати спротив УПА, большевики вирішили
вивезти ціле населення Західньої України й заселити край
москалями. Тому вже весною 1945 р. почалися масові вивози на
Сибір і до Казахстану, що принесли українцям багато горя і жертв у
людях.

УПА не мала змоги належно захистити нарід, бо на неї напали
в той час, коли відбувалися вивози, московські дивізії, озброєні
танками, гарматами та літаками, й відперли її відділи до Карпат,
звідкіля повстанці робили несподівані протинаступи. В жовтні
1945 р. московська офензива скінчилася. Большевики не
доцінили належно не тільки сили УПА і допомоги населення її
військам, але перерахувалися також щодо вірности вибраних
дивізій, які вони кинули до боротьби проти УПА. Виявилося, що
пропаганда, яку ширило військо УПА в лавах червоної армії,
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була дужо успішною; червоноармійці зле виконували накази
свого командування і часто помагали УПА зброєю та
розвідочними даними.

Тому большевики прислали 15 дивізій МВД/истів з Далекого Сходу
і з ленінградської округи, які складалися з фанатичних молодих
большевиків. Їм дано наказ до наступу, пояснюючи, мовляв, вони
мають винищити «рештки німецьких фашистів, відділів СС і війська
Власова».

Ця друга велика офензива тривала від грудня 1945 р. до червня
1946 р. і була під командою генерал/полковника Москаленка, який
сам загинув у травні 1946 р. Військові залоги розташовано навіть у
найменших селах і присілках і під цим військовим натиском
відбулося «голосування» – вибори. Українці бойкотували ці «вибори»,
але вислід їх був такий пофальшований, що комуністи дістали 99%
голосів.

Тим часом почалася нагінка на Українську Католицьку
Церкву. Всіх католицьких епископів арештовано й вони
погинули у в’язницях або були заслані до копалень у Воркуті.
Арештовано теж єпископа відданого Польщі міста Перемишля,
передано москалям і він помер у тюрмі; єпископ Ужгороду
«знайшов смерть» при зударі з московським панцирним автом,
а в 1950 р. засуджено на досмертну кару Пряшівського
єпископа, який був останнім католицьким єпископом східнього
обряду в Чехо/Словаччині. Його дієцезію «об’єднано» з
православною церквою. Позбавлене єпископів українське
духовенство поставлено під сильний тиск, однак з кількости
понад 3.600 священиків тільки 42 погодилися на православ’я. У
березні 1946 р. зійшлися вони на «синод» у Львові разом з
московськими агентами, переодягненими як католицькі
священики, у кількості 216 «священиків», які проголосили
«возз’єднання» Української Католицької Церкви з московською
православною церквою.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2, Nr.13 (318) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, March 27th 1960.

91

Степан Бандера – соборник святої волі



СМЕРТЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ –
ПЕРЕСТОРОГА ВІЛЬНОМУ СВІТОВІ

Рохір фан Аерде

(Закінчення)

Вивози десять мільйонів людей не зламали їх

Ми вже сказали, що УПА була затвердим горіхом для москалів; її
акції в Румунії, Чехо/Словаччині, Мадярщині й в Польщі, перехід
відділів до Німеччини почали привертати увагу світу до існування
цього війська і до українського питання. Так само, як Степан Бандера
без ресантиментів шукав у політичній площині контакту з поляками
й іншими націями, так і УПА під начальним командуванням Тараса
Чупринки співпрацювала з польським підпіллям. Примусове
заселення колишньої Східньої Прусії українцями довело до контактів
УПА з балтійськими народами. Внаслідок примусового виселення
українців з Польщі до СССР прийшло до відкритих боїв між УПА і
польською червоною армією і в цих боях загинув польський
віцеміністер війни ген. Свєрчевский. 12/го травня 1947 року уклали
Совєтський Союз, Польща й Чехо/Словаччина договір взаємної
допомоги проти УПА. З того часу часто організовано (навіть ще
влітку 1959 року під маскою спільних маневрів) облави, щоб врешті
розправитися з «бандерівцями». Бо комуністи можуть з одного боку
заперечувати існування цього спротиву, а з другого все наново
проголошують, що вони остаточно ліквідували його, хоч його не
можна знищити.

УПА не вдається тепер у великі бої, щоб не виставляти
населення на репресії, і обмежується лише до замахів та нападів,
але МВД не має ніколи спокою. Про підтримування духа спротиву
дбають самі большевики своїм нелюдським поступуванням.
Український спротив є сьогодні краще зорганізований, ніж коли/
небудь раніше, він має широко розвинену підпільну пресу і добрі
зв’язки не лише на терені СССР, але теж з організаціями у
вільному світі, з яких ОУН є найсильнішою і найактивнішою у
країнах вільного світу й в Україні.
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З наказу Москви

Провідником ОУН був до 15/го жовтня 1959 року Степан Бандера,
людина, яка все своє життя присвятила українській справі, яка
принесла все для цієї справи і якої ім’я ще за її життя було легендою.
Ця невтомна людина незламного духа нехтувала всіма небезпеками,
розчаруваннями і невдачами. Він був людиною, яка ніколи не
жадала нічого для себе; він міг розпоряджати фондами, які зібрали
українці вільного світу, та його помешкання при Крайтмаєрштрассе
в Мюнхені було дуже скромно влаштоване... Його єдиною розвагою
були час від часу поїздки в гори з дружиною і дітьми, де він робив
довші мандрівки на лещетах. Він був знаменитим спортовцем і радо
грав у теніс, хоч рідко міг цим розважатися, бо це було небезпечним
для нього.

Його вбивці чигали на нього вже здавна. В березні 1959 р. були
намагання схопити його синка. Він теж жертвував частиною свого
родинного життя. Його найстарша донька Наталка не могла зрозуміти,
чому батько так рідко перебуває при них, поки не відкрила, що він не
називається Попель та що справжнє його прізвище є Бандера. Він
мусів жертвувати все, а нарешті власне життя.

Після його смерти з руки вбивці його вороги намагалися
представити справу так, ніби то він вчинив самогубство, або що
вбивників треба шукати між його людьми, бо він, мовляв, обідав у
кантині друкарні при Цеппелінштрассе, де друкується «Шлях
Перемоги». Одначе, кожному, хто знав Бандеру, було цілком ясно, що
самовбивство було виключене, бо в тій кантині, до якої вступ був
дозволений тільки цілком довіреним особам, Бандера не обідав уже
протягом минулого року, після замаху схованою у пачці бомбою на
головного редактора згаданої газети (сл. пам. Провідник Ст. Бандера
взагалі ніколи не обідав у харчівні при Цеппелінштрассе – прим. ред.
«ШП»). Після цього замаху загострено всі заходи безпеки...

В справі цього убивства ведеться тепер слідство, одначе, для всіх
українців є очевидним, де треба шукати відповідальних осіб: у
Москві. Цей замах вчинено в той сам час, коли в Україні ведеться
широкорозгорнена кампанія проти «бандерівців», що їх ганьбиться у
літературі й пресі, фільмі та театрах, а українську визвольну
боротьбу змальовується у фальшивому світлі.
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«Знаєте, що це значить: коекзистенція?»

Над свіжою могилою на мюнхенському кладовищі
Вальдфрідгоф сказав Ярослав Стецько: «Вільний світ мусить
зрозуміти, що замордовання Бандери означає «мементо морі»
для всіх людей, які не підтримують нашої визвольної
боротьби». Одначе, ми переживаємо добу наближування і
співжиття; після Мюнхену й Ялти прийшов дух «Дейвід кемп»/у
і світ не хоче зрозуміти перестороги: «мементо морі!» З тією
самою самопевністю, з якою колись Чемберлен у Мюнхені, а
Рузвелт у Ялті думали, що вони розгадали задуми сатани, тепер
інші глумляться над пам’яттю людини, яка вже в 1955 році
перевела ухвалення таких постанов:

«ОУН змагається за ідеал християнської України, визнає і захищає
християнський світогляд, який від тисячоліття формує українську
духовість. Разом з цим ОУН уважає справу віри кожної людини
справою її сумління».

«Вимога пошани свободи і гідности людини належить до основних
засад українського націоналізму».

(4/та і 11/та точка розділу «До ідеологічно/програмових питань»
постанов V/ої Конференції ЗЧ ОУН – пояснення наше).

В обличчі таких переконуючих доказів правдивої
притаманности українського націоналізму і його провідників
не можна покликуватись на незнання. Бо це знову було б
відреченням від 50/мільйонового братнього європейського
народу з марною надією купити собі цим відреченням власну
безпеку й вигоду та мирну коекзистенцію, яку проповідує «пан»
Хрущов. У зв’язку з цим пригадуємо собі слова, які нам сказав
кілька років тому один український публіцист: «Знаєте, що це є
мирна коекзистенція? Це корова, що йде на мотузку з
різником... аж до різниці!»

З голландської мови переклав: С. Кубаєвич
Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,

Page 2, Nr.13 (318) 7th Year, Munchen (West Germany),
Sunday, March 27th 1960.
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СТЕПАН БАНДЕРА –
СИМВОЛ ВОЛІ НАРОДУ

Д$р Григорій Васькович

(Промова, виголошена 15�го жовтня 1960 р. в Мюнхені 
під час Жалібної Академії в першу річницю смерти Провідника ОУН
сл. пам. Степана Бандери)

Сьогодні минає перший рік з дня смерти Степана Бандери –
Провідника Організації Українських Націоналістів і великої постаті
українського визвольного руху. Відвічний ворог України – Москва
підступно знищила його в повнім розквіті духових і фізичних сил,
вбиваючи в особі Бандери найбільш небезпечну собі людину.
Небезпека, яку бачила Москва в діяльності Провідника, була
подвійного характеру: ідейна і дієво/революційна. Вона загрожувала
системі московського большевизму в самих основах.

Вже в молодих літах Бандера оформив свій світогляд, в якому на
перше місце прийняв ідею визнання духовности як основну,
протиставну ідею матеріялістичному світоглядові. Визнавана
Провідником духовість виявлялася ним в трьох площинах: в
ідеалістичному підході до питань буття, в релігійному віруванні
практикуючого християнина і в пошанованні людської особистости,
яка здібна творити вартості правди, добра, краси і святости.

Засади ідеалістичного світогляду Бандери, тотожні з ідеологією
Організації Українських Націоналістів, стали основною ідейною
зброєю проти матеріялістичного большевизму. Вони стали такою
зброєю вже на лопатках революційної діяльности Бандери проти так
званої Комуністичної Партії Західньої України, потім в часи
освідомлювальної роботи, яку провадила Організація на Східніх
Землях України в роки німецької окупації і, врешті, на цілій території
Совєтського Союзу, всюди, де тільки доля розкинула членів
українського визвольного руху. Ці засади ідеалістичного світогляду
відіграли також головну ролю при самому оформлюванні ідеології
українського націоналізму і не допустили жадним відосереднім
силам звести на манівці ідейні заложення визвольної організації.

Головною рисою ідеалістичної ідеології Організації Українських
Націоналістів під проводом Степана Бандери була її повна
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протиставність матеріялістичній філософії і ідеології большевизму та
всім похідним науковим і суспільно/економічним теоріям, що з такої
матеріялістичної ідеології випливали. Таким чином ідеологія стала
духовою зброєю, в якій можна вирізнити п’ять головних ідей, що
присвічували цілому визвольному рухові як дороговкази на шляху до
кращого майбутнього. Цими ідеями є: ідея визнання духовости, ідея
національної свободи, ідея соціяльної справедливости, ідея
визвольної української політики і ідея революційної боротьби.

Ідея визнання духовости підкреслює, що не виробничі відносини,
тільки ідеї є рушійною силою історії, а психічно/духові властивості
людини, особливо інтелект і воля, є тими факторами, що дають
людині спроможність вільних вирішень і вільної дії.

Ідея національної свободи підкреслює потребу побудови світу на
принципі самовизначення націй, вважаючи, що нація, а не кляса – це
найвища духово/органічна спільнота і, як така, є фактором
міжнароднього життя і основною силою, що відіграє головну ролю у
формуванні сучасного історичного процесу.

Ідея соціяльної справедливости приймає національний принцип
соціяльної справедливости, справедливий захист громадян,
демократичний лад і духову свободу, безплатну передачу землі
селянам у власність, свободу слова, віри і світогляду та свободу
політичних і громадських організацій.

Ідея української визвольної політики приймає потребу створення
Української Самостійної Соборної Держави, як начального постуляту
для української нації в стані поневолення і стоїть за визволення всіх
поневолених Москвою народів. Ця ідея приймає засаду, що створення
держави можливе лише через перманентну боротьбу, причому
союзниками вважаються всі народи, що є проти Совєтського Союзу.

Вже ці чотири головні ідеї, проголошувані Організацією
Українських Націоналістів, під проводом Степана Бандери, є повним
запереченням московсько/большевицького марксизму в теорії і
практиці. Та ще більшою небезпекою для совєтської системи є ідея
революційної боротьби, яка говорить, що організування боротьби на
Україні мусить бути за всяких умов. І справді, Степан Бандера зумів
реалізувати ідею революційної боротьби протягом 30 років під
різними окупаціями і в різних обставинах: в мирні часи в Галичині,
виховуючи підпільну армію революціонерів, у воєнні роки другої
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світової війни, де осягнено найвищий вияв волі народу у численних
військово/партизанських боях, – і після війни, як організатор
боротьби в нових умовах, до зубів озброєної, замкненої тоталітарної
держави.

Існують три періоди визвольної боротьби України за останні 40
років, з чого майже 30 років брав керівну участь у цій боротьбі Степан
Бандера. Перший період боротьби між двома війнами відзначався
тим, що тоді проведено перехід від збройної боротьби до боротьби
ідеологічної, політичної і програмової. В той час ішло формування
ідеологічних заложень визвольного руху, виховання широких мас
народу в бойовому дусі, прищеплювалася бойова заправа в різних
організаційних акціях.

Другий період боротьби під час другої світової війни харак/
теристичний тим, що в ньому відбуваються формування більших
військових з’єднань: Карпатська Січ, повстанські відділи під час
розвалу Польщі у вересні 1939 р., зв’язкові групи між закордоном і
Україною в роках 1940/41, Похідні Групи ОУН із закордону в Україну,
1941, створення Української Повстанської Армії і Українських
Самооборонних Відділів. Організовано старшинські і під/
старшинські вишколи вояків, проваджено боротьбу на два фронти:
проти німців і большевиків, та відбуто численні рейди УПА по
сусідніх територіях. В роки 1947/48 прибула більша кількість вояків
УПА з України на Захід для поширення визвольних ідей між чужими
народами. З січня 1948 до червня 1949 року на Україні було
проведено 1736 збройних акцій, які відбулися в десятьох областях
України, а крім того в Білорусі і Румунії.

При кінці сорокових років приходить новий період боротьби
українського визвольного руху в Україні, заплянований керівними
чинниками підпілля ще в роках 1945/46. Відбувається перехід від
масової збройної боротьби до підпільної, яка проявляється в
саботажах, в пропаганді визвольних ідей і в організованому спротиві.
В цьому новому періоді відбувається втримування постійного зв’язку
Закордонних Частин ОУН з Україною, при чому зв’язкові групи
рекрутуються і в Україні, і за кордоном. Доказом того може бути
варшавський процес з липня 1955 р., який відбувся 20 літ після
процесу Степана Бандери і товаришів у Варшаві. В липневому процесі
засуджено трьох людей на кару смерти, двох на досмертну, а двох на
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довголітню в’язницю. Ці люди прийшли з/за кордону до Польщі для
ведення підпільної роботи. Дальшим доказом про революційну
діяльність в новому періоді може бути повстання в концтаборах СССР
в роках 1953/55, заклик в’язнів з Мордовії з жовтня 1955 р. (…)

Шевченко за свої твори карався 10 літ на засланні, Політик/
Революціонер Бандера, що жив і діяв 100 літ пізніше, засуджений за
свою дію ворогом на кару смерти, понад вісім років карався по
тюрмах Польщі і кацетах Німеччини. Знищив його остаточно,
фізично, цей самий ворог, що замучив Шевченка. Проте ідеї великого
Шевченка і великого Бандери стануть кристалізаційним осередком
мільйонів людей, що завдяки національній свідомості і свідомій волі
народу, супроводжені духом великих борців, спричиняться до
остаточного воскресіння нашого народу.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3, Nr.43 (348), 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 23rd 1960.

ПРОЦЕС У КАРЛЬСРУГЕ РОЗПОЧАВСЯ

Напередодні процесу Сташинського
(Повідомлення Проводу ЗЧ ОУН)

Судовий процес проти Б. Сташинського, вбивника сл. пам.
Провідника ОУН Степана Бандери, призначений на час 8. до 13.
жовтня ц. р., – це, після паризького суду над большевицьким агентом
Шварцбардом за замордування Голови Української Держави Симона
Петлюри, другий політичний процес історичного значення для
українців, що відбудеться на чужій землі.

На суді над большевицьким агентом і подвійним вбивником Б.
Сташинським будуть виявлені злочинні методи большевицької
Москви, якими вона придушує визвольну боротьбу нашого народу та
жорстоко і рафіновано винищує в Україні і поза нею борців за його
визволення. На суді будуть виявлені московські організатори мордів,
диверсій, шпигунства – зверхники і наказодавці Сташинського.
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Безпосереднім предметом розгляду Найвищого Суду будуть
злочинні дії висланого агента на території Союзної Республіки
Німеччини. Його злочинна діяльність, доконана на українській
території в 1951/52 рр., полягала в тому, що він у співпраці з ворогом
видавав на смерть і допомагав у винищуванні українських громадян,
покликаних до оборони українських державних інтересів – членів
ОУН і УПА – та що співпрацював з ворогом у прямому і підступному
переслідуванні українського цивільного населення, що, підтримуючи
визвольну боротьбу, сповняло свій громадський обов’язок. Ці акти
національної зради Сташинського теж не зможуть бути повністю
затаєні в час судової розправи.

Акт обвинувачення буде оголошений на судовій розправі. З
інформацій, які до цього часу є відомі, найважливішими є
ствердження наступних фактів:

Указом Верховного совєта з листопада 1959 р., підписаним го/
ловою Президії Верховного совєта Климентіем Єфремовичем
Ворошиловом та секретарем тієї Президії Георгадзе, вбивник
Степана Бандери, Богдан Сташинський, був нагороджений за
переведення «одного важливого державного завдання» бойовим
орденом «Червоного Прапора». Через місяць пізніше тодішній голова
Комітету Державної Безпеки (КҐБ) Александер Шелєпін покликав
вбивника до свого уряду в Москву і вручив йому цю грамоту про
нагородження його одним із найвищих орденів за виконання морду
на Бандері, в приявності його супровідника і тодішнього зверхника з
Карльсгорсту Серґєя Александровича та, мабуть, інших осіб.

Цей факт розкриває перед світом усю безсоромну злочинність
найвищих урядових і партійних чинників СССР, які організують
скритовбивчий морд на людині і кваліфікують його, як «важливе
державне завдання», та за виконання морду нагороджують вбивцю
високим відзначенням.

Кожному, хто знає «демократично/централістичну» структуру
найвищого партійного і державного керівництва Совєтського Союзу, без
окремих доказів є самозрозумілим, що Шелєпін, як шеф КҐБ, підлягав і по
державній, і по партійній лінії Нікіті Серґєєвичу Хрущову, як першому
секретареві КПСС і як голові Ради Міністрів СССР, і що плямування дій
КҐБ вимагали схвалення якщо не цілого «колективного керівництва», то
принаймні самого Хрущова. Остаточну відповідальність за морд Бандери
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несуть Нікіта Хрущов і особи з колективного керівництва, які були ним
допущені до розгляду терористичних плянів КҐБ.

Наказ замордувати проф. Л. Ребета одержав Сташинський з
початком жовтня 1957 р. від Серґєя Александровича, морд виконав
дня 12 жовтня 1957 р. Через один або два тижні в Карльсгорсті
влаштовано, на честь вбивника, бенкет, на якому каґебісти йому
ґратулювали, а один большевицький генерал похвалив його. В
дарунок за забиття людини подаровано Сташинському фотоапарат
марки «Контакс».

Доручення стежити за Ст. Бандерою одержав Сташинський від
Серґєя Александровича в січні 1959 р. Наприкінці квітня 1959 р. звіт про
свої спостереження склав він у Москві вищому урядникові КҐБ Георгієві
Аксентєвичу і від нього одержав тоді наказ забити Ст. Бандеру. Успішне
переведення пляну запили в Георгія Аксентєвича шампанським. Щоб
виконати морд, Сташинський приїхав в травні 1959 р. до Мюнхену і на
другий або третій день після того мав нагоду виконати морд біля гаражу,
але не стало йому сміливости. Після того ще раз приїздив до Мюнхену
допасувати підроблені ключі до входових дверей будинку. На початку
жовтня 1959 р. Сєрґєй Александрович передав йому друге доручення з
Москви забити Бандеру. До Мюнхену Сташинський прибув 14 жовтня,
морд виконав 15 жовтня 1959 р.

В грудні 1959 р. відбувся в честь вбивці бенкет у Карльсгорсті, на
якому совєтський генерал повідомив вбивника про нагородження
його бойовим орденом «Червоного Прапора». Церемонію вручення
ордена за виконання морду перевів у Москві тодішній шеф КҐБ
Шелєпін 4/го або 5/го грудня 1959 р.

Наведених фактів досить, щоб на тлі процесу вийшла на яву перед
світом злочинна роля московських верховодів напередодні осінньої
дебати на форумі Об’єднаних Націй про російський колоніялізм і дала
свідоцтво правди про криваві діла Кремля.

Проголошення присуду припадає майже точно в третю річницю
смерти Провідника Степана Бандери. Сподіваємося, що третя
річниця буде відмічена справедливим покаранням виконавця і
належним натавруванням кремлівських організаторів злочину

Шлях перемоги («The Way to Victory»), Ukrainian weekly,
Page 1, Nr.41 (450), 9th Year, Munchen (West Germany),

Wednesday, October 10th 1962.

100

Степан Бандера – соборник святої волі



СТАШИНСЬКИЙ ПРИЗНАЄТЬСЯ

Вбивник про свої злочини

Післяполуднева судова розправа в понеділок 8 жовтня
розпочалася о 15/й годині. Ми прийшли доброї чверть години
раніше, щоб в кулюарах суду могти порозмовляти з присутніми
журналістами, обмінятися враженнями та відповідати на їх
запитання.

Публіка, яка дістала карти вступу, на розправу, дуже різна.
Переважають мужчини, але є теж кільканадцять жінок. Бачимо
навіть одного священика. Розмови провадяться в німецькій,
французькій і англійській мовах.

З цікавістю ще раз ближче приглядаємося залі. Фронтова стіна
складається з великих трикутніх сірих і жовтих кам’яних плит. На
цьому тлі незвичайно відбиваються темно/вишневі тоги п’ятьох
суддів. Посередині сидить предсідник. Мужчина, здається, вище
п’ятдесятки, в окулярах, спокійним, наче приязним голосом,
безперервно веде переслухання Сташинського. Оглядаючи обличчя
інших суддів, кидається в вічі, що кожний з них інша і непересічна
особистість. Тільки зрідка вони просять кивком голови в свого колеги
предсідника про уділення їм голосу і ставлять запити Сташинському.

Треба подивляти предсідника д/ра Яґуша. Він з великою
терпеливістю вислухує зізнання вбивці, питаючи його про деталі.

Сташинський говорить наче б це не була розправа над ним за
відомі і досі невідомі вчинені ним морди та інші потворні злочини,
але наче б оповідав зацікавленій публіці про свої подвиги. Він
деколи усміхається, правдоподібно, думаючи, що цим
скривленням уст, що виглядає на цинізм і на сміх, та своїм
притишеним голосом він представляє себе добродушним і
наївноневинним типом. Він відповідає майже з однаковим
рівнодушним спокоєм, ніколи не підносить голосу, не хвилюється.
Московські опричники добре вибирали серед зграї кандидатів на
нових агентів, коли зважилися на Сташинського. Цей цинічний і
холодно зрівноважений тип добре надавався до шпигунських і
катівських завдань, які йому доручено.
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Після полудня предсідник продовжує переслухування обвину/
ваченого, і Сташинський розказує, що після призначення його до
ведення шпигунської роботи в Німеччині, він туди вибрався через
Польщу. Очевидно, ніякі кордони для большевицького шпигуна не
існували. Його перевезли автом по Польщі і там постаралися про
пашпорт на прізвище Броніслав Качор. Все це роблено тільки тому,
щоб пізніше мати відповідну «легенду». Побувши трохи в Польщі, він
з тим самим своїм КҐБ/івським зверхником перейшов польсько/
німецький кордон.

– Як ви переходили? – питається предсідник.
Сташинський подає детально: він сів в авто разом з іншим КҐБ/

істом. На кордоні польські і німецькі шляґбавми рівночасно
піднеслися, авто спокійно переїхало, ніким не затримане. Все було
наперед приготоване, «соціялістичні» прикордонні сторожі були
докладно поінформовані, що їде якийсь «миролюбець» в країну
капіталістів, і його не треба зачіпати.

Прибувши до Франкфурту над Одрою, Сташинський ще деякий
час проживав під прізвищем «Качора», пізніше дістав від КҐБ/істів
пашпорт на прізвище Лємана.

Незабаром він переїздить до Карльсгорсту і замешкує на КҐБ/
івській конспіративній квартирі. Там, як оповідає Сташинський, він
захворів на «біль голови і безсонність», а опікуни та хлібодавці
вислали його до військового шпиталя.

Предсідник стверджує, що це сталося без всяких формальностей,
іншими словами, перед Сташинським, як аґентом, всюди були
відкриті двері. В московському шпиталі Сташинський перебував три
тижні. В той час він мав прізвище Крилов.

В 1955 р. Сташинський дістав відпустку та доручення
погодитися з родиною. Але він сам не хотів їхати до рідної хати в
Борщовичах, бо був свідомий, що родина знала про його
зрадницьку діяльність. Тому він в першу чергу сконтактувався зі
сестрою і пробував ґрунт, чи зможе їхати додому. Після тої дуже
холодної зустрічі до нього приїхав батько. Перед родиною він
затаював місце свого перебування. Родині він сказав, що живе у
Києві. До хати в родинній місцевості Борщевичах він не хотів
їхати, побоюючись кари з рук українського підпілля за свою
юдину роботу. 
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В тому місці один з адвокатів ставить підсудному запит, чи він
знає, що сталося з тим підпільником, який був його зверхником,
у підпільній групі, до якої підступно крався аґент Сташинський.
Провокатор мнеться з відповіддю, крутить, мовляв, точно не
знає, але довідався, що «він загинув». Ця відповідь викликала
враження, якщо не переконання, що Сташинський і тут був
спричинником смерти людини, яка хотіла рятувати його.

В дальшому ході переслухування суддя показав вбивці якусь
знимку і спитав його, чи знає цього чоловіка. Сташинський
притакнув, кажучи, що це «Надійчин», аґентурне прізвище
іншого большевицького шпигуна, що діяв в Західній Німеччині.
На запит предсідника, Сташинський вияснює, що правдиве
прізвище того типа звучить Бисага та що він працював в
«Українськім Самостійнику». Саме з тим Бисагою Сташинський
нав’язав контакт, приїжджаючи до Мюнхену, привозив йому
гроші та збирав зібрані Бисагою інформації для большевиків. На
запит судді Сташинський вияснює, що одним із завдань, які в
цей час він мав виконати, було розвідати через Бисагу про спосіб
життя Ребета й устійнити, чи не можна б його приспати,
насипавши відповідного порошку до страви, а пізніше вивезти в
совєтську зону. Але Бисага сказав, що це дуже складна і
небезпечна справа.

Між східньою і західньою Німеччиною Сташинський їздив без
труду, маючи німецький пашпорт. У валізі з подвійним дном він возив
гроші та всякі документи. Крім того, він возив вже написані і
заадресовані листи до українських громадян, які мав кидати в
скриньках західньонімецьких міст. (Як відомо, українські громадяни
часто дістають різні анонімові письма, редаговані большевицькими
агентами).

Другою особою, якою Сташинський мав зайнятися, був
Борис, видавець «Українського Самостійника». Сташинський,
згідно з дорученням, розвідав, де Борис мешкає. Це завдання
він виконав і переказав до КҐБ висліди свого розвідочного
завдання.

1958 р. Сташинський дістає доручення відвідати Роттердам, де
відбувалося відзначення двадцятої річниці смерти полк. Коновальця.
На запит представника, чи він знає, хто такий Коновалець,
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провокатор сказав, що це «був провідник українських емігрантів». На
дальший запит подає, що знає про смерть Коновальця в атентаті, але
в якому, того він не знає.

В дальшому переслуханні Сташинський розповідає про
якогось невідомого (що ним, на нашу думку, є Максимів), якого
він мав звербувати на службу КҐБ. Мав зібрати також
інформації про Віталія Бендера (увага Бендер, а не Бандера!).
Максимів не дав остаточної відповіді на пропозиції КҐБ/іста,
але Сташинський дуже настоював на своїй пропозиції і навіть
обіцяв Максимову зорганізувати зустріч з його жінкою, що
спеціяльно приїхала б з України до західнього Берліну. Під час
зустрічі з Максимовом, він зробив собі його знимку з
допомогою фотоапарату, що мав величину і вигляд
запальнички.

Черговим завданням Сташинського було розвідання, де в Мюнхені
мешкає Данків. Це мешкання він віднайшов, даючи одному
знайомому «на пиво». Згадане мешкання було на Омштрассе і там
начебто мав мешкати Я. Стецько. Сташинський ствердив, якого роду
є замок до входових дверей. 

Окремим завданням мало бути розвідання про «шпигунську
американську школу», яка буцімто мала бути в Оберамерґав. Але
цього завдання Сташинський вже не виконав.

Повертаючись ще до поїздки Сташинського в Роттердам, слід
згадати, що большевицький бандит, вдаючи українського патріота,
який приїхав вшанувати пам’ять полк. Коновальця, зробив ряд
знимок з присутніх там визначних громадян. Крім цього, він
ствердив, що там є теж авто Попеля (Ст. Бандери). Це авто він
попередньо бачив під церквою в Мюнхені і на Цаплелінштрассе.

Всі ті, майже байдужим голосом розказувані, історії звучать
справді фантастично для кожного, хто не має бодай
примітивного поняття про шпигунські методи роботи КҐБ.
Воження Сташинським грошей і листів на «мертві пункти», що
були десь на автострадах далеко від міст, зміни прізвищ і
пашпортів, пляни поривання і вбивання людей, все те
розказуване протягом кількох годин вражає вухо спраглого
миру і спокою західнього міщанина, дивує західніх журналістів,
які порівнюють деякі моменти процесу з фільмом.
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Але є різні фільми. В даному випадку, на жаль, не йдеться про
гангстерський фільм з «гепі енд»/ом, але про ще незакінчену криваву
історію мордування людей Москвою та про пляни зашморгнення
петлі решті вільного світу.

О год. 17.20 предсідник перервав розправу до наступного дня,
заповідаючи на середу переслухування свідків та, правдоподібно,
провадження частини розправи при закритих дверях.

Борис Вітошинський
Шлях перемоги («The Way to Victory»), Ukrainian weekly,

Page 1, Nr.42 (451), 9th Year, Munchen (West Germany),
Friday, October 12th 1962.

«ЧОЛОВІК З МОСКВИ»

Вівторок 9.10. – Після двадцятихвилинної перерви переслухання
продовжується о год. 10.45. Голова суду запитує Сташинського, що
він робив восени 1957 р. і підсудний широко оповідає. У вересні 1957
р. він виїхав автом у конспіративну зону большевиків у східньому
Берліні, до Карльсгорсту. Досі Сташинський мав контакт виключно зі
своїм «шефом» Сєрґєєвом. Тепер Ссрґєєв повіз його до
законспірованого мешкання в Карльсгорсті, де на них ждав «чоловік
з Москви».

– Про що ж ви там говорили? – питає голова суду.
Сташинський починає своїм спокійним монотонним голосом

оповідати. Він повертається до попередніх подій і каже, що Сєрґєєв
постійно його поучав про ролю «ворогів народу» на еміграції. Маса
українців рада була б поїхати «на родіну», але провідники їх не
пускають, застрашують, чи навіть «застосовують насилля», щоб
тільки не допустити до повернення емігрантів. Тих провідників треба
безоглядно поборювати, і коли не можна інакше, «то приводити їх до
розуму, усуваючи їх зі світу».

– Чи точно так вам казав Серґєєв? – питається голова суду.
Сташинський притакує та подає ще податкові інформації про того

роду дискусії. Він твердить, що така настанова – «усувати»
провідників, постійно існує в КҐБ, і є самозрозумілою. Це не було,
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отже, випливом якоїсь одної розмови, але наслідком засадничої
постави КҐБ до української еміграції та провідників. Яка ж була
особиста думка Сташинського про ту справу?

Він твердить, що повністю поділяв становище КҐБ і вважав, що
треба «брати в оборону» українську еміграційну масу, згладжуючи зі
світу її провідних людей. Про практичне застосування тої
принципової настанови він не думав, але не виключав, що до
реалізації може прийти.

Довге слідкування за Левом Ребетом привело Сташинського на
думку, що він, правдоподібно, буде мати за завдання його згладити.

В конспіративному помешканні, на яке його привіз Сєрґєєв, чекав
їх «чоловік з Москви». Цей тип відкрив перед Сташинським шкатулку
і він побачив в ній дивний «апарат». «Чоловік з Москви» сказав: «Тепер
прийшла хвилина». Тоді Сташинський зрозумів, яке завдання його
жде. Він з цікавістю оглядав дивний предмет.

– Пізнаєте це? – спитав предсідник Сташинського, подаючи йому
дивний «апарат», що на перший погляд виглядав як металева рурка.

В залі запанувала смертельна тиша. Очі всіх звернулися на
Сташинського. Цей вправною рукою взяв предмет у руки та почав
його обертати, так як це робить з даним предметом той, хто часто має
його в рукак, напр., запальничкою, ножиком тощо.

– Так, пізнаю! – відповів Сташинський, виясняючи, що йдеться про
реконструкцію смертоносної зброї, якою він згладив зі світу д/ра
Ребета та Провідника Степана Бандеру. Він перекладає її в руках,
розкручує на частини і знову закручує, пояснює, що, правда,
«апарат» в «принципі» зовсім подібний до правдивого, яким він убивав
людей, але все ж у відтворенні дещо ріжниться. В кожному разі саме
того типу «апарат» показав йому на конспіративному помешканні
«чоловік з Москви».

Прибулий висланець Москви почав повчати Сташинського, чим є
принесений ним предмет. Це – казав він – зброя. Вона дає
стопроцентову певність «успіху». Сташинському стало ясним, що
коли так йому говорять, то «зброя» напевно була вже на людях
випробовувана. Він з увагою слухав далі поучень «чоловіка з Москви».

До «апарату» вкладається ампулю виповнену якоюсь речовиною.
За потисненням відповідного «язичка» при «апараті» ампуля під
сильним натиском розривалася і плин вилітав з «апарату».
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– До наміченої жертви слід стріляти, – повчав «чоловік з Москви», –
з близької віддалі. Найкраще в обличчя жертви або на її груди. Плин
в ампулі є постійно під тисненням атмосфери. Вилитий з ампулі
негайно парує. Жертва, вдихаючи його, втрачає притомність. Після
одної чи двох хвилин вона вмирає, не відзискавши свідомости.
Сташинський пояснює судові, що реакція людського організму на
смертоносний плин є того роду, як удар в карк, що його завдають
знавці «джію/джітсу». Після того, як наступила смерть, стиснені
кровоносні судини відпружуються і знову повертають до свого
нормального вигляду. Ніяке медичне досліджування не відкриє, що
людина померла насильною смертю.

«Чоловік з Москви» з великим знанням і фаховістю ката давав
дальші вказівки відносно вживання «100% певного апарату». Він
кілька разів стріляв з ампул наповнених водою на стіну, щоб
Сташинський наочно зрозумів функціонування смертоносної зброї.
При тому, – оповідав Старшинський, – «чоловік з Москви» подав йому
вказівки, яких треба притримуватися, щоб самому не вдихнути
паруючого плину і не згинути. В першу чергу атентатник повинен
зажити відповідні таблетки на годину/півтори перед ужиттям зброї.
Їхнє діяння триває около 14 годин. Після їх зажиття немає небезпеки,
що випари отрути звузять кровоносні судини і що людина згине.

Другий охоронний засіб – це ампуля з іншим плином, яку
атентатник повинен роздушити і вдихати негайно після вистрілення.
Дія тих ампуль така сама як таблеток.

Сташинський з увагою слухав «спеца» з Москви, пильно
придивляючись, як треба послуговуватися «апаратом».

– Які були ваші почування, коли вам показали апарат і сказали, що
маєте вбити людину? – питає голова суду. 

Сташинський твердить, що йому було трохи «неприємно», але він
розумів, що «треба» атентат виконати. Позатим він не мав багато часу
на роздумування, бо розмова надто довго не тривала. Він думав про
«технічні труднощі» атентату, а не про страх. Крім того, він мав на
увазі, що слід усувати «ворогів народу», які не дозволяють масі
українців на еміграції повернутися на батьківщину.

Оповідаючи те, Сташинський далі «бавиться» створеним
«апаратом», вкручує і відкручує його частини, подає ближчі деталі
його побудови.
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Зближається дванадцята полудня. Публіка майже півтори години
з напруженням слухає зізнань Сташинського, його оповідання про
фахового ката з Москви та дивується. Все те звучить мов якийсь
неймовірний роман. На думку приходить зовсім логічне заключення:
якщо «чоловік з Москви» приніс смертоносну зброю, в шкатулці, якщо
та зброя була фабрично виконана, то очевидно вона є серійної
продукції!! А якщо так, то скільки «серцевих випадків», що на них
померли люди – вороги московської тиранії і варварства в Україні, чи
поза нею в широкому світі, є дійсно природніми, а скільки вислідом
диявольської «тьохніки» видуманої перверсійними мозками
московських злочинців? Ніхто не може на те питання відповісти.
Можливо, багато взагалі втікають від відповіді на те питання,
заспокоюючи себе, що йдеться «тільки» про «два» атентати, до яких
Сташинський признався. А може, взагалі не стараються аж «так
далеко йти», щоб допускати, що большевики «серійною методою» – не
сталінською, нелюдською стрілянням у потилицю, але «ліберальною,
лагідною, «гуманною», «серцевими атаками», «природньо» позбува/
тися ворогів московської тюрми народів.

Сташинський має ще багато дечого розказати про застосування
«апарату» при вбивстві Ребета, але голова суду оголошує обідню
перерву.

Борис Вітошинський
Шлях перемоги («The Way to Victory»), Ukrainian weekly,

Page 4, Nr.42 (451), 9th Year, Munchen (West Germany),
Friday, October 12th 1962.
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Степан Бандера на катафалку після вбивства
1959 р.

Посмертна гіпсова
маска Степана
Бандери. З музею
С. Бандери у
Лондоні.

Панахида за убитим Степаном Бандерою в Мюнхені.
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Похорон Степана Бандери, 1959 р.

Процесія відвідувачів до могили Степана Бандери на цвинтарі
Вальдфрідгоф у Мюнхені (Німеччина).
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Відвідувачі біля могили Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у
Мюнхені (Німеччина). Зліва приклякнув ректор УВУ Петро Ґой, справа
стоїть Степан Мудрик�Мечник.

Будинок суду в м. Карльсруге, де відбувався процес проти радянського
агента Богдана Сташинського – вбивці Степана Бандери .
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Студенти біля могили дочки Степана Бандери Наталки на цвинтарі
Вальдфрідгоф у Мюнхені. Праворуч стоїть ректор УВУ Петро Ґой.

Група молоді на чолі з ректором Українського Вільного Університету
Петром Ґоєм біля першого пам’ятника Степанові Бандері у Старому
Угринові, 1991 р.
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Могила Степана Бандери у Мюнхені.





БОРЕЦЬ ЗА БОГА Й БАТЬКІВЩИНУ
(Спогад про о. Андрія Бандеру)

І

Пізня осінь 1918 року в Галичині була винятково гарна, справді
золота. Було сонячно й тепло навіть на Підкарпатті, хоч звичайно в
цю пору в підніжжі Карпатських гір буває вже холодно, повіває
морозний вітер, а верхи Сивулі, Попаді, Ґрофи, Ігровища біліють
снігом. Здавалося, що сонце останками свого тепла намагалося
огріти цю війною змучену країну, ці зруйновані довгомісячним
фронтом села, містечка й міста, немовби співчувало цьому народові,
який тільки)що очуняв від затяжних боїв, що ще рік тому там
розігравалися. Зокрема далася взнаки остання офензива
Керенського влітку 1917 р., що на своїх багнетах нібито мала
принести народові національне й соціяльне визволення, а насправді
принесла йому грабунки, насильства, пожари, смерть. У той час були
спалені княжий Галич, Надвірна, Делятин, Богородчани й
Солотвина, як теж і Калуш – колишнє далеке передмістя Великого
Галича. А дикий розгул солдатестки, розбурханої революційними
гаслами «гуманіста» Керенського, залишиться назавжди – на вічну
ганьбу – зразком московської «культури». Дане їй право «погулять»
використала московська солдатестка так, що до краю пограбила
бідне населення цих підгірських місцевостей. Вона випила все, що
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пахло чи нагадувало горілку, зґвалтувала жінок, із підлітками та
старими бабусями включно, облила місто бензиною і спалила його.
Тоді згоріли доми жидівського населення і будинки всіх українських
національних інституцій, між ними прегарний Народній Дім.
Цікавий факт: будинку «Сокола», осідку польських установ,
положеного близько українських інституцій, тоді не підпалено. В той
час згоріли теж поблизькі до Калуша села, через які провадила лінія
фронту, як, напр., Новиця, Угринів Старий, Угринів Середній,
частина Бережниці Шляхетської, Хотінь й ін.

Серед таких важких обставин наближався день 1)го листопада
1918 р. Виглядало так, що люди в той час були зайняті виключно
своїми буденними турботами й нічим іншим не цікавилися. Хоч
війна ще не закінчилася, населення помалу позбувалося воєнних
страхіть і почало наладнувати своє нормальне життя, з важким
трудом роздобуваючи будівельний матеріял, воно відбудовувало свої
війною зруйновані оселі. Велика частина населення мешкала в той
час у землянках, і тому могло б здаватися, що за таких невідрадних
умов населення це й не думатиме про таку велику справу, як побудова
своєї власної незалежної держави. Так могло б було здаватися...

II

Напередодні 1)го листопада ніщо не вказувало на те, що за одну
ніч настане зміна, на яку Галицька волость чекала сотки літ.
Щоправда, з Наддніпрянщини надходили вістки про відновлення
української самостійної держави, рідне військо, університети, театри
й шкільництво, але тут, у Галичині, далі повівав – як і сто років тому –
австро)угорський прапор. Австрійська жандармерія в «пікельгавбах»
виконувала совісно свою службу, ловила злодіїв, натомість менше
цікавилася дезертирами з фронтів, бо зустріч з ними – звичайно
добре озброєними – не віщувала нічого доброго. А списки тих
дезертирів з кожним днем більшали.

Та крім дезертирів була ще інша категорія вояків, на яких
жандармерія дивилася трохи підозріло, бо їхні відпустки тривали – як
на воєнний час – трохи задовго. Воякам цим формально не можна
було нічого закинути, бо їхні перепустки («оффене бефеле») були
оформлені бездоганно. Власники цих перепусток – це українські
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патріоти з м. Калуша чи навколишніх місцевостей – УСС)и,
підстаршини та старшини австрійської армії. Вони збиралися
нишком, разом з місцевими інтелігентами й міщанами, та особливо
цікавилися зброєю, що то її молоді хлопці роздобули та приховали ще
з часу фронтових дій.

В ніч з 31)го жовтня на 1)ше листопада, оті вояки забрали в
хлопців зброю, обезброїли місцеву й повітову жандармерію,
придбавши собі таким способом чимало крісів, револьверів й
амуніції. Мале військове з’єднання, що тоді стаціонувало в м. Калуші,
не чинило жадного спротиву, коли побачило перед собою хоч і
невеличкий (усього)на)всього 20 молодих людей, проте добре
озброєний і на все готовий відділ вояків. У складі цього відділу були,
між іншими, такі особи, директор Осип Ткачук – місцевий
сокільський і кооперативний діяч, Дмитро Максим’як – пізніше
священик на Холмщині, Микола Лещій – підстаршина УСС)ів від
перших днів їх зформування, Осип Ґаджаровський – УСС із
Войнилова. Вони діяли з наказу місцевого Народнього Комітету,
членами якого були, м. ін., місцевий парох о. Володимир Тисовський,
суддя Білинський, учитель Стебельський, міщанин Добрянський,
декілька священиків, учителів і селян із сусідніх сіл. Названий
Комітет не був великий, бо війна дуже надщербила кадри
національно свідомого селянства й інтелігенції. Наказ перебрати
владу в свої руки Народній Комітет одержав зі Львова від сотника
УСС)ів Дмитра Вітовського, через посередництво спеціяльного
кур’єра.

ІІІ

Рано)вранці 1)го листопада містові з допомогою наспіло село. З
усіх усюдів маршовим кроком поспішали, в напрямку калуської гори,
кадри майбутнього українського війська. Були це молоді й старші
люди, здебільша в селянських одягах, проте їхні колони були часто
перетикані австрійськими військовими одностроями «урльопників»
чи тих проворних і передбачливих, які заздалегідь придбали собі від
війська мундири та зброю і їх заховали, а тепер – у слушну годину –
витягнули зі схову. Зброя ця – це були переважно або «обрізи» або
револьвери. Отож, з поміччю містові маршувало українське село,



виховане в «Січах», «Соколах», читальнях «Просвіта», загартоване
політичною боротьбою, під керівництвом своїх провідників, таких як:
Курівець, Кос, Коритовський, Бариш та інші.

Найбільш підготованою і здисциплінованою виявилася південна
частина повіту, себто підгірські села: Новиця, Бережниця Шля)
хетська, Угринів Старий, Угринів Середній, Завій, Хотінь. Жителі
цих сіл помаршували в напрямі міста майже поголовно, всі, хто був
спроможний дотримувати кроку, разом біля двох тисяч осіб. А на чолі
цих маршуючих колон ішла скромна людина, невелика на зріст,
одягнена в священичу рясу, з довгою шаблею при боці, що волоклася
по землі. Ця людина – це молодий парох Угринова Старого та
Бережниці – о. Андрій Бандера. Ввечері 31)го жовтня, він, як член
Повітового Народнього Комітету, був на таємному засіданні цього
Комітету в Калуші, і ще тієї ж самої ночі вернувся верхи на коні в
село. З допомогою довірених зв’язкових він повідомив мешканців
Угринова Старого й сусідніх сіл, добре зорганізованих, про
запланований збройний зрив. І вже вранці мешканці тих сіл масово
вирушили з поміччю містові, роззброївши перед тим жандармів у
своїх селах.

1)ше листопада в Калуші було справжнім величавим усенароднім
святом. Такого здвигу народу це місто, мабуть, ще не бачило. На
вістку про зрив, у місто хлинули маси народу з усіх поблизьких і
віддалених сіл. Усе місто, частинно вже відбудоване, потопало в
повіні синьо)жовтих прапорів. Аж дивно було, звідки добуто стільки
матерії, щоб виготовити оті прапори, адже ж тоді все ще відчувалася
дошкульно недостача текстильних виробів, спричинена війною.

В Калуші спонтанно – так само як спонтанно з’явилися маси народу
– виникло всенародне віче, з участю біля 25000 осіб. На вічу було теж і
жидівське населення, симпатії якого в той час – після страшних
переживань у період офензиви Керенського, – були на боці українців.
Сталося так не тільки тому, що жидівське й українське населення
однаковою мірою страждало від диких бешкетів московської
здеморалізованої солдатестки. Жиди симпатизували українцям ще й
тому, бо в обороні жидівського населення від насильств
зреволюціонізованих московських військових банд відважився
виступити ніхто інший, як саме парох м. Калуша, український патріот
о. Володимир Петрушевич. Цього священика, який обороняв зокрема
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жидівських дівчат від ґвалтів з боку московської дичі, бешкетники
побили так важко, що він незабаром помер. Численна жидівська
громада Калуша про це не забула і тепер відверто стала разом з
українцями в одному фронті. Зате ж польське населення міста зберігало
нейтральність, спостерігаючи все це з різних закутків.

Учасники віча мали змогу пізнати тоді в особі скромного
священика, о. Андрія Бандери, знаменитого промовця, який своїм
словом не тільки викликав ентузіазм у слухачів, а й ґрунтовно
роз’яснив їм важливість того історичного моменту та запалив їх до
важкого діла – побудови власної самостійної держави, від самих
основ, серед найбільш непригожих обставин. Це був направду
винятково талановитий промовець, що вмів поривати за собою маси,
і тому його виступ на вічу зробив найсильніше враження на слухачів,
дарма, що тоді промовляли ще й такі видатні промовці, як
Стебельський, Ткачук та ін. 

IV

Святкові дні проминули, прийшли будні державного будівництва.
І тоді о. Андрій Бандера подвоював і потроював свої зусилля, щоб
виконати ту роботу, яка впала на його не дуже то міцні плечі. Він
організує нові військові кадри для допомоги фронтові, бере участь у
зборах і засіданнях різних громадських установ та органів державної
влади, їздить на віча, де з’ясовує народові завдання і потреби дер)
жавного будівництва, стає представником Калущини в тимчасовому
парламенті ЗОУНР у Станиславові.

Пізніше, коли «встоятись не було сили», о. Андрій, як польовий
капелян Української Галицької Армії, з хрестом і мечем у руці, пішов з
тією армією за Збруч і разом з нею перебув усі її світлі та сумні
моменти, включно з Чотирикутником смерти.

По закінченні визвольних змагань 1918)1920 рр., о. Андрій
Бандера вернувся потаємно до свого села, Угринова Старого. Тому
потаємно, бо на чорному списку польської окупаційної влади ім’я о.
Андрія було одним з перших, з)поміж безлічі імен тих українців, що
були призначені на запроторення в концентраційні табори Домбє,
Берестя, Вадовіце, де каралися тисячі українських патріотів і масово
вмирали від тифу, голоду та інших недуг.



За деякий час польська поліція таки довідалася про таємне
перебування о. Бандери в Угринові Старому та сусідніх селах, проте
угринівці, бережничани та новичани спромоглися оберегти свого
улюбленого душпастиря від схоплення ворогом. Більше року
переховували вони у своїх хатах, стодолах та оборогах того, хто так
жертовно трудився, боровся і карався за всенародню справу. Щойно
пізніше, коли польський терор у Галичині дещо послаб, під впливом
інтервенцій та протестів з)за кордону, о. Андрій вийшов з своїх
конспіративних криївок. Але й тоді йому довелось зазнати ще чимало
всяких переслідувань з боку польського окупанта: конфінування,
перебування під постійним поліційним доглядом, арештування,
адміністративні покарання, слідження і списування на приходстві та
в селі протоколів про те, що «священик говорив у церкві на проповіді,
або на сходинах у читальні» і т. п. Інакше кажучи, о. А. Бандера мусів
багато терпіти внаслідок отих сумнозвісних практик польської
окупаційної буденщини в період між двома світовими війнами, отої
«моцарствової» політики, репрезентованої поліцією безконкурен)
ційно глупою, проте тим не менше дошкульною.

Всі ці переслідування не зламали твердого і гарячого українського
патріота, яким був о. Андрій, а навпаки – вони ще більше його за)
гартували. Не зламали цієї твердого характеру людини і важкі
родинні переживання: важке занедужання дружини, а відтак її
смерть у 1922 р. Тоді то о. Андрій, який залишився з сімома малими
дітьми, примушений був важко фізично працювати на господарстві,
щоб придбати необхідні матеріальні засоби для прогодування і
«виведення в люди» своїх дітей.

Дім о. А. Бандери в Угринові Старому мав свою гарну товариську
традицію, ще з часів старенького о. Ґлодзінського, попереднього
пароха Угринова Старого й Бережниці, батька дружини о. Андрія. В
той час цілюща атмосфера української патріотичної родини, вже не
згадуючи про красу підгірської околиці Угринова Старого, притягали
сюди не тільки священиків з сусідніх сіл, а й видатних українських
громадських та політичних діячів, як напр.: д)р Іван Куровець – посол
до львівського сейму, д)р Андрій Кос – посол від Калущини до
віденського парляменту, д)р Кость Левицький – український
парляментарний лідер, д)р Євген Олесницький – громадський діяч і
посол від Стрийщини, та багато інших. Усе це були провідні
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особистості й діячі тодішнього українського життя, добре вишколені
в парляментарній практиці Австро)Угорської монархії.

Боротьба, що її в той час провадила українська спільність у
Галичині проти політики австрійського уряду, яка в усьому потакала
польській великовласницькій шляхті, запалювала й поривала тоді
ще молодого о. Андрія до громадсько)політичної роботи на терені
Калущини та сусідніх повітів. Важкий матеріальний стан нашого
селянства на Підкарпатті, серед якого був великий відсоток
неграмотних, не знеохочував о. Андрія, а навпаки – був поштовхом до
ще наполегливішої праці в читальнях «Просвіти», в гуртках
«Сільського Господаря», в кооперативах. Помічним у цьому ділі були
для о. Андрія його тесть о. Ґлодзінський та син цього останнього,
учитель, який був водночас активним сільськогосподарським діячем
(він же ж автор фахового підручника з ділянки садівництва).

В гостинному домі о. Ґлодзінського і його зятя о. Андрія Бандери
часто перебували теж і представники нашої «богеми». Гостював там
не раз і відомий український композитор Денис Січинський, який
мав вдячних слухачів і поклонників свого таланту в особі
музикальних дочок о. Ґлодзінського та одного з його зятів – о. Євгена
Турули, так само відомого диригента й композитора. Бував тут
колись і Іван Франко та інші наші письменники.

Ця атмосфера висококультурного українського священичого дому
мала, очевидно, благородний вплив на село. Господарі й гості
приходства в Угринові Старому, просякнені й окрилені наро)
довецьким духом, ішли між народ і для нього жертовно працювали.

Перша світова війна, що принесла знищення Калущини,
відродження Української Держави, її упадок та польська окупація, а
далі смерть подружжя Ґлодзінських та їхньої дочки – дружини о.
Андрія, переслідування його польським окупантом, турбота з
приводу підростаючих дітей – усе це внесло великі зміни в дім о.
Андрія, який перебрав парохію по о. Ґлодзінським, як теж і в тон та
зміст розмов його гостей. Тепер багато дечого змінилося, не
змінилася тільки товариська гостинна атмосфера приходства в
Угринові Старому, що здавна притягала сюди і молодь і старших.
Двері дому о. Андрія були й надалі для всіх широко відкриті. Проте в
розмовах за столом, при праці та при інших нагодах тепер
переважала одна тема: українські визвольні змагання, світла й тіні



найновішої історії нашого народу, події недавньо минулого, що
забрали стільки жертв, причини нашої програної. В цьому домі
провадилися тепер безконечні розмови тих, які брали активну участь
у визвольних змаганнях, а до тих ветеранів зверталися так само
безконечні запитання з боку дітей, на чиїх очах відбувалися оті
недавні історичні події. Під впливом усього пережитого під час війни
та по її закінченні, оті діти раніше дозріли й тепер дивилися на світ
уже не зовсім дитячими очима.

З)поміж дітей о. Андрія найстаршим був Степан, тоді вже учень
стрийської гімназії, пластун. Під час вакацій дім о. Андрія роївся
молоддю – товаришами його синів і дочок. Отець Андрій любив
молодь, він неначе молодів і оживав та змінювався до невпізнання
при зустрічі з нею, а домашні турботи та журба тоді немовби
відходили в тінь. Він радо оповідав про недавнє минуле, про його
світлі й темні сторінки, як теж і про свої власні переживання. При
цьому не промовчував так само й важких помилок народніх
провідників, особливо ж тих, які свій соціялізм ставили вище
інтересів рідної держави. Зокрема радо розказував про хоробре
українське військо, що по)геройськи боролося, незважаючи на
недостатнє озброєння, відсутність ліків, а внаслідок цього –
здесяткування тифом. Розповідав, як у цій боротьбі український
народ був осамітненим, вказував на нерозумну політику альянтів, що
не вміли належно оцінити визвольної боротьби України. Отець
Андрій був великим прихильником і поклонником президента Євгена
Петрушевича, з обуренням оповідав про суд над генералом Мироном
Тарнавським за його нібито «зраду», боронив повоєнну політику
президента.

В такій атмосфері кристалізувалися й формувалися погляди отого
молодого покоління, що виростало в Пласті, серед дій УВО, культу
героїв Листопадового зриву, тиску з боку окупанта, що в свою чергу
зміцнювало дух спротиву ворогові. Оті розмови, дискусії, спогади,
критика на високому рівні, під проводом розумного о. Андрія, – були
наче університетським семінаром на тему визвольної політики
України, що витиснув на душах юних слухачів)учнів глибоку
нестерту печать, зокрема на найстарших синах Степанові й Олексі.
Колись це саме трапилося було з о. Андрієм, для якого своєрідним
високошкільним семінаром були розмови провідників народовець)
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кого руху, які збиралися часто в домі о. Ґлодзінського, вони запа)
лювали молодого душпастиря прагненням жертовно трудитися для
добра рідного народу. А Степан, тоді ще дитина, був мимовільним
свідком отих глибоких розмов українських провідних діячів і хоч був
тоді ще не спроможний їх зрозуміти, то в його дитячій свідомості вже
народжувалася безмежна любов до свого рідного народу, до своєї
поневоленої Батьківщини.

V

Молодь, яка приїздила у відвідини до своїх шкільних то)
варишів у гостинні кімнати нового великого будинку приходства
в Угринові Старому, не дармувала. З власного почину вона
помагала в господарюванні, а ввечері парохіяльний дім ставав
читальнею «Просвіти». Сюди приходила молодь Угринова Старого
та довколишніх сіл, щоб по важкій цілоденній праці відбути ще
пробу хору, аматорського драматичного гуртка, та разом із
дітьми о. Андрія і їхніми товаришами)студентами збільшувати й
поглиблювати свою освіту. Отець Андрій щиро радів, коли
спостерігав оте молоде кипуче життя, бо таке життя і він сам
гаряче любив ще змалку, воно ж бо було продовженням його
життєвої мети: самовідданої праці для добра рідного народу. Час
від часу він, розпромінений великою глибокою радістю, кидав
поглядом у кімнату, де стояли старенький фортепіян і
фісгармонія, що то на них грала колись давно його покійна
дружина, або Денис Січинський. Тепер же цими інструментами
користувалися Степан й Олекса, коли відбувалися проби
читальняного або церковного хорів. Отець Андрій був му)
зикальною і добре обізнаною з музичним мистецтвом людиною,
тож часом служив молодим диригентам і хористам своїми
порадами. 

VI

І так проминали літа – серед праці, буденних турбот і
переслідувань з боку поліції, що підозріло слідкувала за всім, що
діялося в селі, зокрема тоді, коли сини о. Андрія приїжджали додому.



На початку 30)их років о. Андрій примушений був виїхати зі свого
Угринова. Виїжджав з глибоким жалем у серці, бо в тому селі він
жертовно трудився від молодих літ. Його виїзд був спричинений
конфліктом між ним і частиною парохіян у с. Бережниця Шля)
хетська. В цьому селі, що належало до парохії о. Андрія, жила деяка
кількість т. зв. ходачкової шляхти, яка під’южена польською ад)
міністрацією виступила проти свого пароха. Ця шляхта по)
грожувала переходом на римо)католицизм, нібито на знак
протесту проти «візантійщини» в Богослуженнях, прихиль)
ником якої був о. Андрій. З цієї причини церковна влада пе)
ренесла його на іншу парохію, в Долинському повіті, де о.
Андрій перебував аж до вибуху другої світової війни.

І тут, на новому місці, довелось йому знову зазнати нових
важких ударів долі та випити гірку чашу аж до дна. Були це:
ув’язнення і засудження на смерть його сина Степана, а в
травні 1941 р. – запроторення його враз із дочкою в далекий
холодний Сибір – десь у Красноярський край, де і закінчив
життя цей Страдник за Бога й Україну, борець за кращшу долю
свого народу – незабутній отець Андрій Бандера.

До нього, мабуть, не дійшла страшна вістка про закатування
польськими опричниками його двох синів)соколів – Олекси і
Василя, в Освенцімському таборі смерти, влітку 1942 року. А
якщо і дійшла, то він напевно прийняв і цей жорстокий удар
долі так само, як приймав усі попередні: достойно, з хрис)
тиянським спокоєм і вірою, що шлях до визволення веде крізь
боротьбу й страждання.

І так само був би він прийняв і отой останній удар – трагічну
загибель улюбленого, найстаршого свого сина – Степана, добре
знаючи й твердо упевнений, що син цей загинув в ім’я України,
не зрадивши тих найвищих ідеалів, для яких він його ви)
ховував.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 2&4, Nr. 46 (299) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, November 15th 1959.
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ВОРОГ ШАЛІЄ – ЗМІЦНІМ ЗМАГ
Іван Вовчук, США

«Плоть нічтоже, дух животворить».
(Г. Сковорода)

15)го жовтня від підступно впорскнутої московської отрути впав Той,
хто знав і вірив, що «Москві не вдасться вбити в українців нескореного
духа боротьби зі злом і насильством за правду і волю». Боротьбі за
українську національну правду – проти зла і насильства окупантів
України посвятив усе своє життя Покійний. Хоч С. Бандера не жив поза
боротьбою і змагом за національне добро, але в ньому гармонійно
поєдналися прикмети Людини, Батька і Борця. Те, що звемо
особистими вигодами, існувало для нього остільки, оскільки вони були
необхідними для служіння високим ідеалам української державної волі.

На варшавському процесі, де Його засуджено на смерть, яку потім
замінено досмертним ув’язненням, молодий тоді ще націоналіст,
спростовуючи польського прокуратора, заявив, що обов’язком
кожного українця є підпорядкувати свої особисті справи і ціле життя
інтересам і добру нації. Таке становище ОУН. І боротьба за те добро
становила у Покійного ввесь зміст життя, була природною Його
прикметою. В отій вродженій енергії Покійного, поєднаній з великою
вірою в Україну і в її національну правду, лежить таємниця Його
многогранної політичної діяльности. В своїх міркуваннях проти
матеріялістів Г. Сковорода писав: «Бомба не чугуном небезпечна, але
порохом, або затаєним у поросі огнем». Люди такої життьової енергії,
з політичною спрямованістю, яку мав Покійний, кладуть свій
відбиток на цілі періоди в житті нації. Його печать як Голови Проводу
ОУН, що стоїть у безкомпромісовій боротьбі проти КПСС, з її
московським імперіялізмом, витавровано виразно і чітко на
останньому періоді нашої боротьби. Вже в роки голодової облоги
України Москвою Покійний з своїми побратимами стає на прю з
московським большевизмом по цей бік кордону. Переборюючи
совєтську диверсію в Галичині, ОУН розгортає протибольшевицькі
акції під час московсько)польського зближення. На московський
голодовий терор в Наддніпрянській Україні Організація, під Його
проводом, проголошує війну совєтському консулятові (атентат на
московського консуля у Львові).



Прийшло ув’язнення і згадуваний на початку гучний варшав)
ський процес. Польська прокуратура обвинувачує Покійного в тому,
що атентатом, мовляв, думалось зіпсути приязні польсько)совєтські
відносини. Покійний, тоді головний підсудний, у своєму слові)
відповіді на це обвинувачення дає засади політичної концепції ОУН,
на якій оформилась політична її діяльність. В акції проти Москви,
заявив Він, зовсім не бралось під увагу совєтсько)польську приязнь,
бо ОУН в своїй політичній програмі відкидає орієнтацію на будь)яку
чужу силу. Взаємини двох держав ніяк не можуть впливати на нашу
політичну дію. Нині це, мовби, аксіоматичне, хоч далеко ще не для
всіх. Розвиваючи свої думки, Покійний тоді кинув у вічі польській
політичній думці і опінії таке: Коли йдеться про Україну, то Польща з
Москвою завжди погодяться між собою. Якби оте знаття та було на
десяток років раніше, мабуть інший був би вислід нашої визвольної
війни. Це була чи не перша політична синтеза після нашої поразки у
визвольній війні, в якій не бракувало орієнтації то на Москву, то на
Варшаву.

Відкинувши орієнтацію на чужі сили у визвольній боротьбі, ОУН,
очолена Покійним на Другому Зборі, розгорнула широку політичну
працю в підготовці нації до катаклізму, який вже тоді зарисовувався.
У війні прийшов іспит ОУН, а з нею і цілої нації. Як би хто не ставився
до цього періоду діяльности Організації, ніколи не вдасться
заперечити того, що вона під керівництвом сл. пам. С. Бандери стала
всеукраїнською силою, яка знає чого хоче і як має те політичне «хочу»
здійснити в найважчих умовах. Політичною практикою концепції
власних сил було проголошення Акту відновлення української
державносги і організація Похідних Груп, завданням яких було
випереджувати німців і перед їхньою окупацією встановляти
українську владу на завойованих німцями землях. Такої постави
німці не сподівалися в Україні, бо в цілій Европі панував тоді дух
упокорення і перед бундючним гітлерівським мілітаризмом.

Прийшли арешти і намовлення Покійного відкликати Акт 31
червня 1941 року. На це Він гордо, як державний муж, знаючи, що за
цим прийде, відповів високому німецькому старшині, присланому з
гітлерівського штабу, що ОУН не на те проголосила Акт відновлення
державности, щоб його відкликати. На горду відповідь прийшло
трирічне ув’язнення в концентраційному таборі. Та воно не дало
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спокою, якого хотіли німці, навпаки, ОУН з посиленою енергією
розгорнула боротьбу; а ім’я в’язня)Борця стало прапором боротьби за
державну волю на всіх просторах України. В кінці війни гітлерівське
командування, попікшись на окупації України, зазнавши не раз
поразки від УПА, пропонує в’язневі спільну боротьбу проти
большевиків. Та й цього разу окупант України одержав горду, гідну
відповідь – Ні!

В роках так званого миру, а вірніше нескінченої війни, ОУН під
керівництвом С. Бандери живе і діє як велить стародавня мудрість,
що остерігає від погуби тих, які безупинно говорять про мир любою
ціною з ворогом людської свободи. ОУН під Його керівництвом не
тільки не склала політичної зброї в замрячених часах облудного
миру, а ще більше її усправнила, витончила. Організувавши спротив
в Україні, проти імперської системи уніфікації, а у вільному світі
переборюючи прояви політичної «шатости», дефетизму і
зміновіховства серед поодиноких течій на еміграції, і спираючись на
підтримку національної спільноти, Організація протиставляє
ворогам української волі національну правду.

Воюючи з українським націоналізмом, через спротив і боротьбу
якого і Україна випростовує крила, зміцнює в нації почуття
національної гордости, московська преса за останні роки багато
уваги приділяла Покійному і Організації, яку Він очолював.
Еміграція не надала цьому належного значення, не зуміла зробити
політичної всеукраїнської синтези, над якою так наполегливо з
притаманною Йому творчою енергією працював Покійний. Десь
кілька років тому, на одному неплідному засіданні, де так багато і
патріотично говорилось, Він, слухаючи, зауважив ніби між іншим:
«Та все діло в тому, чи зуміє наша спільнота знайти межу між
Харковом і Курськом». Коротко, але дуже промовисто. Якби її, оту
межу, пізнали всі, тоді б не треба було бити в розбиті консолідаційні
дзвони. Одностайна постава всіх до одвічного ворога нашої
Батьківщини найкраще об’єднає нас.

Тепер після трагедії в Мюнхені можна сміло сказати, що разом з
посиленою боротьбою в Україні проти українського націоналізму,
поведено було наступ і тут на Того, хто очолив українську визвольну
боротьбу, ставши її прапороносцем. Ціляючи в Провідника невгнутої
та нескореної України, Москва мала кілька завдань. Ім’я Бандери
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стало прапором і символом невгнутої боротьби з завойовниками і
окупантами. В усіх закутинах України Його знали і надіялись, що в
Пригожий час, стяг Його об’єднає всі чесні і неспокушені моск)
вофільством чи якимсь іншим «фільством» національні сили. Це без
сумніву добре розуміли в Кремлі і, ціляючи в Нього, думали
обезголовити рух, щоб поширити малоросійську «шатость», при)
щепити пошесть зневіри і зміновіховства.

Не вийшло. Мюнхенська трагедія ще міцніше об’єднала націо)
нально чесні сили навколо прапору безкомпромісової боротьби з
московізмом, що прикриваючись світовим комунізмом, накидає
московсько)большевицьку тиранію світові, розтліваючи перед тим в
холодній війні гордого духа свободи. Організація в скорбі визначила
достойного Наступника, утвердивши міцний Провід, який по)
становив вести визвольну боротьбу, не сходячи з того тернистого, але
вільного шляху, на якому впав революційний стратег, політик і
державний муж – Степан Бандера. Змаг триває і диявольські сили не
спинять перемоги національної правди над тиранією окупанта
України.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 18, Nr. 49 (302) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, December 6th 1959.

ВИЩЕ НАШ БОЙОВИЙ ПРАПОР!
Дмитро Штикало

Сорок днів минуло від злощасного 15)го жовтня, коли то так
раптово й трагічно обірвалося життя славної пам’яті Степана
Бандери, вбитого підступно нікчемним ворогом, смертельним
ворогом України – кровожадною варварською Москвою...

І хоч багато правди є в отій приповідці: «Час найкращий лікар, він
гоїть і найбільші рани», – то проте сьогодні, коли ми зібралися отут, у
цій залі, щоб вшанувати світлу пам’ять великого Сина України, наша
свідомість не спроможна сприйняти отієї потіхи)розради. Сорок
довгих днів і ночей по втраті Провідника не втишили нашого жалю,
ні не злагіднили болю, і нині наше серце кривавиться так само, як
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кривавилося воно тоді, коли вперше всіх нас поразила страшна,
жорстоко)невблаганна вістка про велику ненаправну втрату для
всього українського народу. Більше того, великість тієї втрати всі ми
відчуваємо й усвідомляємо собі тепер ще повніше й глибше, все
наново передумуючи й аналізуючи життєвий шлях сл. пам.
Провідника, його слова й діла, його мученицьку смерть.

І коли ми сьогодні виконуємо нашу християнську й національну
повинність, коли ми зібрались на оці поминки по сл. пам. Степанові
Бандері, перед нашими очима чітко вимальовується його світла постать
як людини у приватному житті, борця)революціонера, політичного
мужа, провідника української національно)визвольної революції.
Багато хто з)поміж нас знали його впродовж кількох десятків років,
більшість же знала його тільки як Провідника Організації Українських
Націоналістів, як того, хто стояв на передовому посту боротьби
української нації за свою незалежність і суверенність. Проте і одні і
другі, всі ми зібралися сьогодні разом, щоб ще раз засвідчити перед його
світлою пам’яттю нашу найглибшу до нього пошану, нашу незламну
вірність тій Ідеї, за яку він усе своє життя так жертовно боровся, за яку
по)мученицьки загинув. І ми знаємо, що в ці дні вшановує сл. пам.
Провідника вся українська національна спільнота по всьому широкому
світу, до його могили линуть думки всіх українських патріотів – тих, що
на Рідних Землях, і тих, що на далекій чужині.

Хто знав Степана Бандеру зблизька, хто мав змогу спостерігати
його у щоденному житті, того завжди полонила його стихійна
життєрадісність, сердечність і дружність, чинна любов до ближ)
нього, повсякчасна готовність помогти кожному, хто в потребі. Цієї
стихійної життєрадісности ніколи не змогли пригасити навіть
найважчі життєві удари, ні ті, що їх доводилось зазнавати йому
особисто, ні ті, що постигали його найближчу родину, бойових друзів
чи весь український народ. Скромний і безкорисний, коли йшлося
про його особисті потреби, суворий сам до себе, він був вели)
кодушний і вирозумілий для інших, не лише для друзів і однодумців,
але і для своїх особистих противників. Степан Бандера був людиною
чистого, прямолінійного, твердого характеру і високої моралі, що
випливала і базувалася на його глибокій релігійності.

Всі ці високі морально)духові приклади були притаманні
Степанові Бандері і як борцеві)революціонерові та політичному
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мужеві. Тверда й послідовна принципіяльність, динамічність, опертя
на власні сили нації, непохитна віра в єдиноправильність раз
обраного шляху та справедливість великої національної Справи, що
їй він усеціло себе присвятив, – ось так коротко можна
схарактеризувати визвольно)революційну боротьбу, політичну
діяльність сл. пам. Провідника. Безмежна жертовна любов до
Батьківщини була єдиною рушійною силою, найвищим критерієм і
провідною зорею в усіх його починах і ділах, на всіх етапах і в усіх
періодах його героїчного життєвого подвигу. Все життя його
позначене печаттю полум’яного жертовного патріотизму,
патріотизму соборницького, і його слова ніколи не розходилися з
його ділами. Степан Бандера пройшов свій життєвий шлях мужньо й
героїчно, під постійною загрозою смертельного удару від руки
жорстокого ворога.

Степан Бандера став символом нескореної Воюючої України,
уособленням тих високих ідеалів, якими живе і за які впродовж віків
бореться українська нація: ідеалів волі, правди, справедливости. І
тому так люто ненавиділа його дика Москва, що є уособленням
світового зла, і тому вона його вбила таким підступно)нікчемним
способом. Але лютий ворог помилився у своїх злочинних розрахунках
і сподіваннях, що, вбивши Степана Бандеру, завдасть смертельного
удару українському народові, українській національно)визвольній
революції. Ім’я Степана Бандери й далі є бойовим прапором
українського визвольного руху, воно й далі мобілізує українську
націю до боротьби за досягнення її найвищої Мети.

Шлях України до волі, у світле майбутнє – трудний, густо политий
кров’ю її найкращих синів і дочок, позначений могилами
безчисленних – знаних і незнаних – героїв, могилами, розсіяними по
всій Україні та чужині. Коли мова про чужину, то українській
національній спільноті – як кривава рана – постійно нагадуватимуть
про незакінчену боротьбу проти нашого відвічного ворога оті три
могили великих Провідників українського народу – сл. пам. Симона
Петлюри, Євгена Коновальця, Степана Бандери. Але хоч яким
важким ударом для українського народу є смерть його великих Синів,
проте оці могили не стали могилою нескореної свободолюбної
України, як цього прагнула і сподівалася Москва, Український народ
по кожному такому ударі, нанесеному ворогом, ще вище підіймав
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прапор визвольної боротьби, на місце загинулих борців приходили
нові лави лицарів і месників за нашу Правду.

Ми непохитно віримо в невичерпні сили української нації, твердо
віримо і знаємо: «Сотня поляже, тисячі натомість стануть до
боротьби!»... І тому в нашому серці немає місця ні для зневіри, ні для
розпачу, ми ще вище підносимо прапор української національно)
визвольної революції, ще тісніше згуртовуємо наші бойові когорти,
щоб виконати і завершити життєвий заповіт наших славних
хоробрих предків, наших великих Провідників, заповіт борців за
волю, славу і могутність нашої Батьківщини. Це наш святий
обов’язок перед рідним народом, перед світлою пам’яттю всіх
полеглих за Україну, і тільки через виконання їхнього заповіту ми
зможемо достойно вшанувати їхню жертву, складену на вівтарі
Батьківщини.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 7, Nr. 49 (302) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, December 6th 1959.

СИМВОЛ І ДОРОГОВКАЗ
Д�р Б. Стебельський, Канада

Коли недавно наші серця прошила стрілою вістка, що Провідник
визвольної боротьби українського народу – Степан Бандера впав на
своєму пості, як падали, падуть і будуть падати найкращі з воїнів за
українську державність, ми крім окликів болю, крім слів найглибшої
пошани Найкращому з Сильних, Великих і Хоробрих, мусимо
зробити звичайні, холодні висновки, щоб боротьбу за права нації,
якої символом став сл. пам. Провідник Степан Бандера, гідно вести
дальше та продовжувати аж до повної перемоги.

Степан Бандера вже вийшов поза межі часу, поза межі свого
покоління, поза межі організації і руху, який очолював і ним здійсняв
своє історичне післанництво Чину. Він став на п’єдестал таких висот
національної ієрархії, що буде дороговказом не лише для нас живих,
але і для тих, що ще не народжені. У його особі були сконденсовані
такі якості ідеї, характеру і дії українського Духа, які ясніють лиш у
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виїмкових століттях нашої історії понад горизонтом української
спільноти. Із матеріяльного проминаючого життя Степан Бандера
вступив у вічне життя Ідеї і Легенди, які не падають від куль, яких
отрута не досягає, яких знищити нікому не дано, хіба що власна
нація зневірилась би у власне післанництво і покинула б заповіді
Духа свого генія.

Українська нація впродовж своєї історії зазнавала багато ворожих
ударів, але ніколи не зрікалася своєї цілі – йти своєю дорогою до своєї
мети, щоб висловити себе, свій характер і зміст свого життя та
проявити його власним стилем. Як для одиниці це є важніше, ніж
саме фізичне існування, так для нації ще більшою мірою, а навіть
виключно – це зміст існування і його продовжування у вічність. Тому
можемо сміливо сказати за Шевченком: «Будеш, Батьку, панувати,
поки живуть люди!» Цей вислів стосується однаковою мірою Того, що
на сторожі нації поставив Слово, як і Того, що згідно зі Словом творив
Чин! Що саме Степан Бандера був символом Чину української нації в
нашу героїчно)трагічну епоху, свідчить неспірний факт визнання
його українським народом ще за його життя Провідником не лише
ОУН, не лише духовим дороговказом підпільно)визвольних
формацій, але натхненником боротьби цілого народу на всіх
просторах України і поза її територіями, де б частини українського
народу не появились, насильно чи добровільно розсіяні.

Однаково визнав його і ворог української самостійности та
державности, що в особі Бандери пізнав ту ж саму непримириму
Україну, яка воплотилась у постаті гетьмана Мазепи, а потім в імені
Головного Отамана Симона Петлюри. Ворог пов’язав з іменем
Бандери волю українського народу жити самостійним життям,
стремління творити правдиву українську державу, в якій рішав би
про себе, про своє життя і свою землю тільки український народ.
Вбити Степана Бандеру – це означає намагання ворога змінити долю
не лише наших сучасних поколінь, але і визначити долю майбутніх
нащадків української нації. Вбити носія волі української нації,
означає намагання викорінити навіть надію волі для українського
народу. Знищити Степана Бандеру – це вбити українця, якого
авторитет височів понад голови коронованих царів і вибираних
президентів, це вбити авторитет, який являється вартістю в собі, як
був ним авторитет Хмельницького, володаря нації козацької від ріки
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Висли аж по землі війська донського. Тої самої нації українсько)
козацької володарем був Степан Бандера, нації не лиш в Україні
сущої, але і на землях Кубані, Дону і Волги, по всьому Сибіру,
Казахських землях цілинних розсіяної, але незламної.

Вбиваючи українського національного Провідника – Степана
Бандеру, Москва намагається відсунути історичну неминучість
визволення українського народу, неминучість поділу московської
імперії, неминучість розвалу месіяністичних мрій московського
народу володіти світом.

Дивлячись під кутом історичного розвитку народів Сходу Европи
та Азії, під кутом майбутнього цілого світу і ролі в цьому майбутньому
московського та українського народів, – вбивство Степана Бандери
своїм заміром та вислідом є того формату та значення, що й
передчасна смерть Хмельницького у період його міжнародніх плянів
розгрому Москви, що смерть Мазепи в час великих плянів і
підготовки спинити ріст московської імперії.

І хоч яка болюча і важка в наслідках втрата, що її зазнав
український народ, ворог не досягнув своєї мети, він не поцілив і не
вбив того, що створило силу та велич імени Степана Бандери, того,
що вилонило Символ і Міт незнищимої сили українського народу. Він
не вбив і ніколи не вб’є волі українського народу бути собою, творити
власне життя у самостійній, від нікого незалежній державі. Навпаки,
удар Москви, смертоносна отрута, що вирвала з)поміж живих
Провідника національного визволення України, ще вище підняла
авторитет та ім’я Степана Бандери, і не тільки ім’я, – вона показала
нам і цілому світові та розкрила незамінну правду, що тільки Ідеї
українського націоналізму тільки його безкомпромісова боротьба,
якої символом був Степан Бандера, є страшні, є смертельні для
Москви, є єдино реальні, які Москва респектує, їх жахається і, не
перебираючи в засобах, намагається знищити їх. А це є власні сили –
моральні, ідейні та фізичні, які мобілізує український націоналізм в
українському народі і революційними шляхами веде його до
перемоги.

Постать Степана Бандери була від перших років його появи в
рядах творців революційного націоналістичного руху мобілізуючою,
а його чини пориваючі, його характер і постава між своїми і перед
ворогом лицарська і героїчна. З ним народжувалось нове покоління,
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яке творило новий реальний світ, що для затроєних рабством і
сервілізмом видавався «утопією». Народжувалося покоління Біласів і
Данилишинів, покоління Лемиків, що з десяток поширювалось на
сотні, а потім і в тисячі боєвиків ОУН і воїнів УПА, щоб перейти в
найширші маси мільйонів великого українського народу.

Замість програм дочасних інтересів людини український
націоналізм поставив ідеологічну програму і першу її точку:

«Здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї!»
Перед людиною українського визвольного руху український

націоналізм поставив у першу чергу обов’язок, а не право. Бо право
прийде аж тоді, коли виконаємо обов’язки. Для декого, можливо, це
право ніколи не прийде, а для багатьох обов’язок означав, означає і
буде означати: «...або згинеш у боротьбі за неї».

Український націоналізм – це вицвіт української державницької
традиції, світогляду української нації від первопочину її найкращих і
найсвітліших моментів історії, її ідеалістичної віри та шляхетного
розуму. Це християнська любов тих, що душу кладуть за друзів.

З цього ідеалістичного світогляду випливала практична політика
безкомпромісової боротьби. Ворог поступається тільки перед силою.
З ідейних принципів і моральних сил народжується організована
фізична сила. З рабами і капітулянтами та квіслінґами не рахується
ворог.

Український націоналізм і його організовані сили ОУН і УПА були,
всупереч усім «реальним» політикам, – і такими остаються, –
зорієнтованими на власні сили українського народу, пам’ятаючи
істину, висловлену геніяльною Лесею Українкою: 

«Хто визволиться сам, той буде вільний;
Хто визволить кого, в неволю візьме!»
Якими величними й морально чистими, якими єдино реальними

були і є шляхи, дороги і стежки, що ними ступав незрівнянної
чистоти серця, шляхетности характеру, далекозорого розуму і
глибокого досвіду ідеолог та організатор, політик та стратег –
Провідник Степан Бандера! Яким непохитним був Він у добу гіршої
Великої Руїни, в добу рівну хіба добі наїзду монголів, обрів та
печенігів... І поміж двома ордами стоячи, він не піддався під опіку ані
«королеві Річи Посполитої, ані Порті Оттоманській, ані цареві
православному», – жадній чужій силі не схиляючи прапору. Він гордо
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ніс прапор синьо)жовтий, щоб покласти його перед престолом
Володимирового Тризуба. 

«Ударте стрілами в поганих...
За українську землю, за рани Ігореві!»
Така відповідь наша мусить бути сьогодні, як була вона у наших

предків. 
І як би ми не були потрясені втратою Провідника нашого, мусимо

звернути рівночасно увагу на відтинок боротьби, мусимо зробити ті
висновки, які її ще більше скріплять, ще більше загострять, ще
тісніше об’єднають біля ідей, що їх ще сильніше, ще ясніше
символізує Дух Степана Бандери. 

Ще сильніше ми поставимо вимоги до нашого світогляду, до нас
самих, ще ясніше наголосимо наші ідеологічні напрямні, ще твердше
поведемо нашу боротьбу, ще більше посвяти віддасть кожен
націоналіст)революціонер визвольній боротьбі, ще більше уваги
зверне на отруту ворога, що не лише вбиває тіло Провідника, але
отруту, що нею ворог вбиває духа українського народу, українських
мас, української молоді, навіть українських націоналістів)ре)
волюціонерів і воїнів.

Ця отрута страшніша, бо вона вбиває духа, бо вона вбиває ідею
носія. Вона страшніша від іншої отрути тим, що заражений отрутою
духа – фізично живий, ходить, заражує інших, називає себе укра)
їнцем і, маючи кров в собі українську, входить як кінь троянський – у
спільноту українську і розкладає її ворожою отрутою, сам нею
просяклий і заражений.

Отрута ворожа має різні форми. Вона, спершу, критикує ідеологію
українського націоналізму в ім’я «добра українського народу»,
показує на «зайві жертви», на «безвиглядність боротьби», показує на
«реальну дійсність», на «інтереси і потреби сірої людини», вона
спочатку нагадує, що «мала» людина – крім обов’язків – має «свої
права», згодом відважніше твердить, що ці «потреби» і «права»
важніші, ніж визвольна боротьба, далі починає винуватити за
жертви боротьби не ворога, але провідників визвольного руху,
революційну організацію, вкінці проповідує війну визвольному
таборові у власному народі.

Ґрунт для ворожої отрути все існував, існує і буде існувати в
поневолених народів. Цьому пособляє клімат неволі, економічного
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збідніння народу, національно)культурного приниження, полі)
тичного гноблення, психічного почуття меншевартости, духової
деградації, викривлення національної свідомости, моральний
розклад, нащіплювання ворожих ідей, плеканих в дусі сервілізму та
рабства, матеріялізму, особистої наживи, пристосуванства і
вислужництва. І в добавок на користь ворожої отрути та її носіїв світ
охоплює ідея капітулянтства у формі коекзистенції – співжиття.
Проповідується ідеї співжиття добра зі злом, правди з брехнею,
свободи з неволею, християнства з поганством, Бога з дияволом,
людини зі звірем. Ця капітулянтська орієнтація налягає на сла)
бодухів тавром «сучасної дійсности», «реальних фактів», «реалітетів».
Для них видимий труп матерії є більше реальний, як невидимий знак
народженого Духа.

Ворог старається ширити ідеї золота, ідеї дочасного життя, ворог
намагається прищепити нам таке цінування дочасного, щоб ми не
мали відваги пожертвувати його, щоб злякалися ризикувати ним
навіть в його обороні, коли нас він нападе. Він хоче, щоб ради того
дочасного життя, хай і в найбільше ганебний спосіб прожитого, ми
віддали все, що людину підносить до Божого, щоб віддали своє
обличчя, свою вільну і непримушену творчість! Бо тільки тоді, і
тільки тоді, перемога за ним.

Помилився ворог, вщіплюючи отруту в тіло Степана Бандери,
помилився, коли думав приспати цим наш спокій і блаженний стан,
коли думав, що підемо «з хлібом до гною»!

Смерть Степана Бандери – це жертва Героя, що стала неспо)
діваним кормом нашого духа. Він вмер в одному тілі, щоб народитися
духом у мільйонах одиниць українського народу. Його смерть ще
виразніше роздерла світ на частини зла і добра і до скону кожному з
нас нагадувати буде, що хто не бореться зі злом, злу допомагає, що
немає особистого щастя поза щастям спільноти, індивідуальної волі
без свободи цілої нації, особистого вияву без голосу в нім нації, цього
миру хрещеного і його віри християнської, для якої жили і за славу
якої вмирали наші предки.

Москва не зламала української нації, коли злочинна рука післала
сім куль у тіло Головного Отамана Симона Петлюри. Його ідеї і чин
Його перейняв Полковник Євген Коновалець. І роттердамська
пекельна машина не вбила ідеї і чину Коновальця, бо підняв меча
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визвольного Степан Бандера. Не вбити в одиницях ідеї, хай і в
найкращих, коли носієм ідеї і боротьби стає народ!

Він вияснить нових борців, нових провідників, нових носіїв ідей
української держави, землі і нації.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 1, Nr. 50 (303) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, December 13th 1959.

«ХАЙ НАПЕРЕД ІДЕ ВАШ ПОХІД»
М. Чировський, США

«О, Ізраїлю, якби ти знав,
Чого в серці тім повно!
Якби знав, як люблю я тебе,
Як люблю невимовно!
Ти мій рід, ти дитина моя,
Ти вся честь моя й слава,
В тобі дух мій, будуче моє,
І краса, і держава.
Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав
У незломнім завзяттю.
Підеш ти у мандрівку століть
З мого духа печаттю.
О, Ізраїлю, не тям ти того
Богохульного слова:
«Я люблю тебе дужче, повніш,
Нім сам Бог наш Єгова».
Оці слова Франкового Мойсея чи не найкраще віддають пошану

сл. пам’яті Степана Бандери. Він полюбив і свій «Ізраїль» – Україну
всім своїм єством. Бо ж це «рід його, дитина його, вся честь його і
слава» ... Тому «Він весь вік свій, весь труд їй дав».

Смерть і трагедію втрати людини, яка стала символом виз)
вольного змагання останніх років, всі ми без ріжниці віри, полі)
тичних переконань і життєвих орієнтацій, сприйняли з великим
болем. Наш історичний ворог, Москва, продовжує свій наступ на
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Україну і цілить в провідних мужів, щоб обезголовити нашу боротьбу.
Пригадуються глибокодумні слова автора Історії Русів:

«Зостається тепер розмислити і посудити, що коли за словами
самого Спасителя, в Євангелії списаними, які суть незмінні і
непроминальні, – коли «всяка кров, пролита на землі, доправиться з
роду свого», то яке доправляння належиться за кров народу руського
(українського), пролиту від гетьмана Наливайка до сьогодні, і
пролиту великими потомками за те єдино, що прагнув він волі, або
ліпшого життя у власній землі своїй і мав про те задуми, всьому
людству властиві?»

Певно, що не всі можуть бути революціонерами, а провідним
революціонером треба вродитися. Розуміється, що не всі мусять
погоджуватися з революційними засобами і методами, але тільки
люди злої волі можуть не жаліти і не признати великого патріотизму
провідника ОУН, і не визнати його заслуг, припечатаних його
жертвою життя...

Не треба перелічувати окремих подій і даних із життя сл. пам. Ст.
Бандери, а тільки важно усвідомити собі вагу Його боротьби за ідеал
української державности.

Степан Бандера від своїх юних днів посвятився визвольно)
революційному змаганню. Дуже часто польська поліція арештову)
вала його в зв’язку з національними святами або подіями, в яких
яскраво віддзеркалювалася українська ідея. А коли польський терор
став нестерпним, тоді УВО)ОУН перейшли до активно)революційної
акції. Були тоді у Західній Україні і легальні політичні партії, які
легальними методами намагалися боронитися перед наступом
окупанта. Але ще ніколи і ніхто газетними статтями, дискусіями,
промовами і мирними шляхами та й півзасобами не оборонився
перед ворогом. Тільки акти боротьби були зрозумілі для поляків,
лякали їх. І тільки через революційну діяльність УВО)ОУН, що
впродовж кількох літ була одуховлена і ведена Степаном Бандерою, і
легальна акція інших західньо)українських політичних партій мала
деяку успішність.

У висліді атентату на польського міністра, польський суд засудив
Покійного на смерть, що була згодом замінена на кару досмертної
в’язниці. Ледве чи пересічний смертельник і може собі уявити
психічну напругу, в якій жив Степан Бандера на протязі року. Засуд
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смерти і виконання присуду мов меч Дамокля загрожували життю. А
воно кожній людині таке дороге і втрата його, чи можливість
втратити його, сподіваних з дня на день Степаном Бандерою, без
сумніву душевно роздратовували його і розшарпували його нерви.
Але він не заломився; хоч полякам страх хотілося його заломити, щоб
в цей спосіб здеморалізувати цілий рух. Про своє пережиття у
в’язниці Бандера казав таке на Варшавському процесі: «Живучи рік з
певністю, що втрачу життя, я знаю, що переживає людина, яка має
перед собою перспективи в найближчому часі оце своє життя
врятувати». Бо ж такі перспективи врятувати своє життя засобом
зради були йому підсувані польським правлінням. Яка тут сила волі і
беззастережна посвята ідеалам, що на них не кожна людина могла б
спромогтися. В німецьких тюрмах і концтаборах Бандері були
пропоновані німцями коляборантство і співпраця. Але він знов
вибрав вірність Україні, відкинувши будь)які форми компромісу з
катом, брунатною Німеччиною.

Рішучість, безкомпромісовість, послідовність і ідейна прямолі)
нійність відзначили індивідуальність Покійного. Він ніколи не
відступив із раз наміченого шляху, і ніщо не могло його змусити
поступитися з нього. Ворог його знищив, але не зломив.

Відкіля він, сл. пам. Степан Бандера, черпав оту силу духа?
Відповідь на це питання ми знайдемо в його ж словах, в одній з

його статей з 1957 р.:
«Віра найбільше скріплює силу душі. Через правдиву й глибоку

віру в Бога, Спасителя, кожна людина і цілий народ мають змогу
безупинно черпати з вічно живого джерела стільки сили, скільки їхня
душа спроможна сприймати. А особливо в найтяжчих життєвих
ситуаціях, великому нещасті, терпіннях і боротьбі віра в Христа дає
найсильнішу, часто єдину й певну поміч...

З цього джерела віри ми повинні зачерпнути найбільше сили, щоб
витримати на правильному шляху. Свідомість, що з нами Бог – це
найпевніша й найбільша поміч для всіх нас, зокрема для всіх борців і
страдників українського визвольного змагання».

І оцій силі духа Бандери, черпаній з глибокої віри в Бога,
українська спільнота завдячує успішність своєї боротьби з поляками.
Під гнітом і терором Варшави національна свідомість на Західній
Україні не ниділа, а росла і могутніла через акцію УВО)ОУН, що була
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під його проводом і командою. І знову ж таки, сам Степан Бандера
сказав на Варшавському процесі, що завдання ОУН не зосе)
реджувалися на революційно)терористичній акції, а на широко
закроєній праці для поширення національної свідомости, інтелек)
туального рівня і почуття національної гордости серед загалу
українського суспільства. Сл. пам. Провідник ОУН як слід розумів теж
небезпеку марксизму. Тому робота теж ішла в напрямі вивчення
згубних марксистських доктрин і боротьби з ними. У висліді цієї акції
було зломано в Галичині і на Волині совєтську інфільтрацію...

Зараз по другій світовій війні акція УПА перекреслила в 1946 році
большевицькі пляни нового штучного голоду в Україні. Дехто може
спротивитися і сказати, що УПА – це не Бандера. Наш ворог завжди
об’єктивно оцінював ядро українського резистансу і української
незалежної держави. Не припадково Москва створила терміни
«мазепинці», «петлюрівці» і «бандерівці», а поляки називали українських
борців «гайдамаками». І не без причин теж утотожнювали большевики
українську боротьбу і акцію УПА із ім’ям Бандери і його бійців.

Боротьба УПА на два фронти, проти німців і москалів, врятувала
честь нації перед світом, унеможливила спроби неґувати українську
проблематику. А капіталізуючи боротьбу УПА, українська еміграція
здобула собі в світі право громадянства. Степан Бандера став
символом і дороговказом для нас, а для бійців і друзів своїх – взірцем
поступування. Ще вчора багато його не розуміли, а сьогодні вже
більшість його визнає і боліє за ним.

Не оставив Степан Бандера якогось заповіту, останньої своєї волі.
Але його життєвий шлях, його смерть на стійці ясно висловлюють
все, чого він бажає від нас. Він не хоче, щоб ми розгубились, прибиті
великою втратою. Він бажає, щоб ми були вірні ідеалам боротьби за
державну волю нашої Батьківщини. Щоб ми не пристали і не охляли,
але щоб хоробро перетривали критичний момент і були готові до
великого діла визволення окупованої України.

Не дивлячись на велику втрату, ми найкраще виконаємо нашу
національну повинність, коли зміцнимо, насталимо і загартуємо
наші лави в боротьбі України з Москвою за свою національну правду
і людську свободу.

І знов словами Франкового Мойсея можна найкраще висловити
заповіт підступно вбитого Москвою державного мужа:
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«Там я буду лежать і до гір
Цих моавських глядіти. 
Аж за мною прийдете ви всі 
Як за мамою діти.
І пошлю свою тугу до вас,
Хай за поли вас миче, 
Як той пес, що на лови у степ 
Пана свойого кличе.
І я знаю: ви рушите всі, 
Наче повінь весною,
Та у славнім поході своїм
Не питайте за мною.
Наче бистрії ріки!
О, Ізраїлю, чадо моє,
Будь здоровий навіки.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3, Nr. 52 (305) 6th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, December 27th 1959.

ТАК ГАРТУВАВСЯ ВІН
Інж. Р. Руденський, Англія
Улітку 1931 року я мав щастя замешкати після ферій з сл. пам.

Степаном Бандерового в одній кімнатці селянської хати в місцевості
Дубляни біля Львова, де тоді знаходилася Висока Школа рільничого
факультету. Ми зразу пірнули з молодечим запалом у працю, з тією
лише ріжницею, що в той час, коли я присвятився суспільно)
громадській роботі, пориви Степана пішли іншим шляхом, який мені
під ту пору був незрозумілий і невідомий.

Під час нашого спільного перебування під одним дахом в Дублянах
я був наочним свідком справді спартанського, твердого, дуже
скромного життя мого друга. Підготовляючись до великих чинів і
майбутніх небезпек, він заправляв своє тіло й духа дуже суворими
засобами. Бувало взимку, коли Степан робив свою ранішню руханку,
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він часто вибігав в одних тільки купелевих штанятах на двір і
«купався» в глибокому снігу. А треба згадати, що він був прекрасно
збудований фізично й постійно дбав про зміцнення свого тіла.

Пригадую собі теж, як він кілька разів у моїй присутності бичував
свої плечі військовим ремінним поясом з залізною спряжкою,
приговорюючи при тому сам до себе:

– Якщо не поправишся, будеш знову битий, Степане! Ти собі
занадто вже розібрав!

Так він карав себе за свої дрібні провини.
Немов сьогодні бачу того 22)річного юнака, який затискав до

крови свої пальці, вклавши їх між двері й одвірки, або з допомогою
гранчастого олівця, що його він всував поміж пальці. Припікаючи
свої руки до скла нафтової лямпи, Степан кричав до себе:

– Признайся, Степане!
І тут же давав собі відповідь:
– Ні, не признаюся!
Все це він робив з великим завзяттям, яке позначувалося на його

рішуче стягненому обличчі. Свідомий того, що колись напевно
доведеться йому попасти до рук жорстокого ворога, який побоями
буде намагатися дістати від нього таємниці, молодий Степан
гартував своє тіло, робив його відпорним на біль знущання. Тому він
часто вправляв теж перед дзеркалом міміку лиця, змінюючи його до
непізнання, щоб колись обдурити своїх катів доброю грою вияву своїх
почувань. Пізніше я довідався, що він, перебраний за жінку, ходив
вулицями Львова, сповняючи важливу місію, і польська поліція не
пізнавала його. З цього приводу він мав псевдо «Баба». Знаю теж, що
друзі називали його «Лисом» і «Отаманом». Одного разу бачив я, як він
зібрав розлиту на долівці зупу й примусив себе з’їсти її.

– Їж, Степане, – заохочував він сам себе, – бо і таку юшку може ще
доведеться тобі колись їсти!

Не знаючи про те, що Степан уже тоді належав до Української
Військової Організації – УВО, а згодом до ОУН, ці його вчинки
видалися мені просто несамовитими і я ніяк не міг збагнути, чому він
це робить. Щойно пізніше я зрозумів, що так наказував йому твердий
закон українського революціонера, якого «ані просьби, ані грозьби, ні
тортури, ані смерть не приневолять зрадити тайни» – і тоді в мене
зродилася до мого друга велика пошана і респект. Бо це була людина
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великої посвяти, загартована до твердої майбутности, з сильною,
сталевою силою духа, великою витривалістю і непохитним ха)
рактером.

Крім фізичної заправи тіла, він старанно плекав і розвивав свій
дух, поширював своє знання, читаючи багато і студіюючи.

На приватні розмови з Степаном у нас було мало часу. Я вів
суспільно)громадську працю серед студентів)агрономів у нашому
«Кружку Студентів)Рільників» – «Крустурілло» та в спольщеному селі
Дублянах, а він кинувся у вир революційно)підпільної праці, де
швидко зайняв видатне місце.

Незабутній друг, сл. пам. Степан Бандера дуже любив свою
Батьківщину, любив теж палко і своє рідне село, назву якого він
вимовляв з притиском і гордістю, мовляв, він походить з Угринова
Старого біля Калуша. Але й його село відплачувалося йому такою
самою любов’ю. Розказували мені, що коли польська поліція
прийшла до села арештувати Степана, то під церкву біля приходства
збіглися всі селяни, обступили дім його батька, били в дзвони на
тривогу й кричали до поліції:

– Ми вам Степана не дамо!
Щойно тоді, коли на допомогу поліції приїхав викликаний відділ

польського війська, змогли насильники забрати з собою арешто)
ваного.

Коли ж Степан сидів у тюрмі, то навіть найбідніші селяни Угри)
нова прибігали до панотця Андрія Бандери і, складаючи йому свої
скромненькі, гірко запрацьовані, пожертви, просили:

– Оце візьміть, панотченьку, даємо Вам на оборону Вашого
Степана, щоб було чим оплатити адвокатів!

Таким був замолоду славної пам’яті Степан Бандера і таким Він
залишився протягом усього свого життя: вірним сином своєї рідної
Церкви, улюбленого Народу й дорогої Батьківщини. Він твердо вірив
у те, що лише безкопромісовою боротьбою з ворогами буде вирішена
доля нашої державности. Цю свою віру передавав іншим – своїм
послідовникам і співборцям, всьому українському народові.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3, Nr. 1�2 (306�307) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, January 10th 1960. (Christmas).
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ПЕРША І ОСТАННЯ ЗУСТРІЧ
М. Мінський, Італія

Було це ввечорі 15 жовтня 1959 р. о 8)ій год., коли саме, за
італійським звичаєм, починається вечеря, раптом тривожно
задзвонив телефон.

– Чи ви чули страшну вістку з Мюнхену?
– Ні...
– Нагло помер п. Степан Бандера. Здогадуюся, що це морд...
– Як ?.. – Це все, що я міг вимовити.
Оце була перша вістка того ж дня, коли не стало між живими

Великого Патріота України. Як і чому так сталося – раптова смерть –
не тяжко було припустити. Шлях кожного професійного
революціонера поза межами своїх земель однаковий: перемога або
геройська смерть.

В той пам’ятний вечір я не міг довго заспокоїтися... Пригадалися
інші часи жахіть, коли хуртовина другої світової війни запровадила
мене спочатку на фронт, боронити «родіну», а потім, після програних
перших боїв, коли німці легко розбивали оборону совєтської армії, я
не оминув долі сотень тисяч невільників Сталіна і потрапив у
тяжкий, жорстокий полон. Щастям (в нещасті) для мене було те, що
перші роки полону я перебував на рідних землях України, якої я до
війни не бачив...

Табор був недалеко Житомира. Працювали ми в лісі, завжди був
контакт з цивільними особами, мешканцями довколишніх сел.
Приятелем і однодумцем для мене був хлопець з Харкова, палкий
патріот)українець. Він був кадровим бійцем червоної армії, пройшов
всі стадії навчання і вишколу, як військового, так і політичного,
включно з «талмудом» Сталіна – «Історією ВКП(б)».

Але за ввесь час перебування з ним у таборі я ніколи не чув від
нього розмови по)московськи. В таборі полонених, за прояв будь)
якого патріотизму, німці карали своїм способом, відомим цілому
світові. Ніколи не знаєш, хто слухає і не знаєш, кому довіряти свої
глибокі душевні переживання. Не одного з нашої групи німці ранком
виводили на «прохід», з якого не було вороття...

Той хлопець до мене мав довір’я, рівнож і я до нього. Не одну нічку
темну ми проводили з ним у спогадах і розмовах про вільне життя. Не
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спалося нам часто. Велике було бажання вирватися на свободу. Жити
хотілося, але якось інакше. Наші молоді буйні голови не давали
спокою, але не могли ми на ніщо конкретне рішитися.

Мій друг був іншої думки про втечу. Він не раз мені казав:
«Знаєш, Михайле, якщо втікати з цього полону, то треба прямувати

не до Колпака)Унчана, а до того лісу, де є наші партизани, що мають
«мазепинки» на головах».

Тоді багато чого для мене було незрозумілим з його висловів і він
пояснював мені докладніше.

Дні пригноблення і нікчемне таборове існування минали нас
своєю ходою і відходили у вічність. Ми далі тяжко відробляли
панщину в лісі – норми були занадто великі. Атмосфера навколо була
досить цікава і тривожна. Часто підходили цивільні особи – зв’язкові
українських патріотичних груп. Не бракувало і просовєтських
агітаторів. Всі новини збиралися докупи і вечором, після перевірки,
пересмаковувалися, як кому хотілося. Це була хвилина, коли в очах у
кожного навіть живого трупа – «доходяги» ще з’являлася якась
іскорка вогню – ознака живої душі. Потім кожен мостився в «со)
лом’яне гніздо» і вкривався мрійливими думками про шматок хліба...
та про минувшину.

Ми з Василем (так звався мій друг) також переносилися в думках в
інше життя. Він жваво цікавився подіями українських партизанів,
мав певних зв’язкових з місцевого населення, які йому часто
переказували про все, що відбувалося в підпільній Україні. Знав про
українських партизанів в Карпатських лісах. Одного вечора він мені
тихо шепотів:

– Михайле, ти знаєш, в Галичині діють наші, українські партизани.
Як я хотів би там бути, між тими, що б’ються за Україну і носять назву
– бандерівці!

Питаю його:
– Василю, а що означає це слово?
– Степан Бандера... керівник українських збройних сил. Всі

відділи формуються в Карпатських горах. Ось до кого нам треба
тікати.

В ту ніч, я в уяві, вперше перекинувся до верховин Карпатського
краю, невідомого для мене. Десь там далеко б’ються за волю молоді
хлопці, збираються в силу, кличуть український народ... Таке це все
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свіже і для мене, насичене динамізмом. Молодість і фантазія несли,
мов на крилах, від щоденних злиднів і небезпеки.

Ім’я Бандери все частіше згадувалося в розмовах між полоненими,
тільки дехто називав його Остапом. Та це не важне. Іскра горіла в
серці кожного, хто солідаризувався з повстанським рухом, з ідеєю:
Україна для українців!

Було це влітку 1943 р. Тоді перший раз я почув це геройське ім’я,
перебуваючи за дротами...

Військові події на фронтах розгорталися не на користь німців і
полонених посували далі на захід, в запілля. Під час одного маршу
нас з Василем розлучили. Тяжко було пережити втрату вірного
товариша, який перший кинув українську зернину в моє серце і
зродив нове, романтичне, натхненне ім’я: Україна. В моїх почу)
ваннях постав зовсім відмінний комплекс думок про благодатний
соняшний край.

Мене, як німецького невільника і як «зрадника» радянської армії,
гнали далі на захід. Тяжкі переходи (до 85 км денно) знесилювали
фізично, але ота щаслива зернинка зростала буйним кущем в душі і
додавала моральних сил. Навесні 1944 р. ми «маршували» через
Буковину. Там в горах, таки вдалося мені з другим товаришем
«відскочити» від колони і заховатися в одному містечку. Вечірня
темна пора зберегла нас від смертної кулі.

Ніч. Невідома місцевість. Куди посунутись, кого запитати? В
околиці містечка відважно зголошуємось до одної хати. Двері
відкриває чоловік середніх літ. Питає по)українському, звідкіля і що
потрібно. Мій товариш був родом з Києва. Одразу заговорив з ним
чудовою українською мовою. Господар, після хвилинної розмови,
вводить нас досередини. Там бачимо кількох молодих озброєних
хлопців, одягнених напів по)советському, напів по)цивільному. Відразу
нас взяли в «перехресний вогонь» і після «перевірки» направили наш
настрій прихильним переконливим відношенням до нас.

Хлопці відходили на бойове завдання і, прощаючись, сказали:
– Ми – націоналісти, українські повстанці під проводом Степана

Бандери. Хочете до нас – будь ласка. Вам тут дадуть вказівки. До
побачення.

Я тільки подумав: Василю, де ж ти тепер? Ти так мріяв побачити
повстанців)бандерівців та приступити до загону...
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Та війна)війною – немає зупину і спокою. Ранком другого дня події,
чи доля, кинули нас в інші обставини і ми мусіли тікати вже від
совєтських танків. Кілька днів ішли між фронтами, одягнені в
німецьку уніформу і озброєні німецькою зброєю. Це все потрібно було
для самозахисту. Нагода була – завернути вправо, триматися
напрямку гір і вимріяних, як в казці, лісів, щоб здійснити задум, але
не було ніякої певности дістатися в «підпільну» Україну.

Весною минулого року я прибув до Мюнхену з концертом.
Відвідуючи українські установи, я вступив і до редакції «Шляху
Перемоги». По дорозі питаю особу, котра супроводила мене, чи не
можливо було б побачити їх, Ст. Бандеру. За кілька хвилин моє
бажання сповнюється: мене запроваджують до робочого кабінету
Провідника.

По дорозі до дверей питаю – як маю звернутися? У відповідь – лиш
погляд, мовляв, звертайтеся, як...

– Ну що ж, звернуся за православним звичаєм.
При відчинених дверях кабінету стоїть і чекає вже сам Степан

Андрійович і вітає мене по)дружньому, ніби ми вже бачилися не раз.
Пропонує сідати і починає розмову на тему мистецтва:

«Мало наших мистців, які відважуються виступати відкрито перед
чужинцями. Чув я капелю і ваш голос. Подобається мені як ви
співаєте й інтерпретуєте нашу пісню. Піду на ваш концерт...»

Десятихвилинна розмова промайнула швидко, а хотілося ще
слухати цінні завваги цієї людини. Скінчилася наша зустріч – тепла,
привітна, товариська. Перша і... остання. Шістнадцять років я носив
це ім’я в своїй уяві. Сповнилась моя мрія: побачив. Побачивши – далі
носитиму цей образ патріота. По)своєму.

Нехай ці скромні рядки спогадів будуть уявною «грудкою» землі
Рідного Краю на могилу Великого Патріота України!

Рим, 1959 р.
(За «Українською Думкою»)

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 7, Nr. 1�2 (306�307) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, January 10th 1960. (Christmas).
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НЕЗАБУТНІ ХВИЛИНИ
В СУМІВСЬКОМУ ТАБОРІ
Іван Щур

Багато радісних хвилин пережив я, як і сотні української молоді та
дітей, у сумівських літніх таборах, що річ)річно влаштовуються в
гірській підальпійській околиці, біля німецького містечка Шонгав.
Про деякі з цих переживань я і розкажу вам.

Це було влітку 1954 року. В тому році Крайовий Комітет СУМ)у,
спільно з Головною Управою УСХС, влаштував перший юнацький
відпочинковий табір «Чорний ліс» у Шонгав. У таборі мені доводилось
виконувати функцію бунчужного. А як знаєте, до обов’язків цієї
таборової «влади» належить також приймання гостей та відвідувачів,
що часто приїздять до табору.

Одного дня побачив я в таборі незнайомого мені чоловіка.
Його чомусь не вітали так, як це водилось за таборовим звичаєм.
Він розмовляв з комендантом табору, полк. Є. Реном, оглядав
різні об’єкти табору, цікавився життям і висловлював влучні
зауваження. Мене також втягнув комендант у розмову, але я і
дальше не знав, з ким маю честь розмовляти. Наш гість був
скромним, але я відчув, що це не звичайний собі гість. Нарешті
мені сказали довірочно, що це Провідник Степан Бандера. Я був
невимовно щасливий, що мав змогу бачити і говорити з
людиною, ім’я якої чув я малим хлопцем ще вдома, в Рідному
Краю. Це був той Бандера, прізвище якого було написане в нас, в
1941 році на кожному домі, на кожному паркані великими
буквами; про якого з глибокою пошаною згадував мій батько та
сусіди.

З цього пам’ятного 1954 року я мав змогу рік)річно переживати
радісні хвилини, коли до сумівського табору заїжджав сл. пам.
Степан Бандера. Ці зустрічі проходили завжди несподівано. Вони
були незамітні для загалу табору і юнацтво не знало, якого гостя має
між собою. Всіх визначних відвідувачів ми зустрічали з нарадою,
палкими і похвальними промовами, влаштовували для них короткі
пописи та ватри. Для Степана Бандери ми не могли висловити навіть
нашої подяки за привезені подарунки.

148

Степан Бандера – соборник святої волі



Пригадую собі юнацький табір в 1956 році. Провідник прибув
несподівано до табору в пору, коли в таборі панувала загальна
пообідня тиша.

Хоч був гарячий день, і діти, які звичайно бігали без дозволу
купатись, цим разом мов зачаровані лежали на своїх ліжках, і коли
Провідник з цікавости оглядав курені (шатра), в них була цілковита
тиша. Одні діти спали, інші читали книжки, ще інші спокійно писали
листи до своїх рідних.

«За те, що все так гарно влаштовано і всі юнаки такі чемні та
працьовиті, я привіз для них трохи овочів. Спочатку думав я про
цукорки, але вони в папірцях, які дуже засмітили б вам табір, тому я
рішився на інші лакоминки», – говорив жартівливо Провідник.

Коли ми підійшли до авта Провідника, то побачили кілька великих
скриньок з гарними яблуками і грушками.

На жаль, не всі діти та виховники в таборі знали, хто саме
привозив кожного року такі гарні подарунки. Особа Провідника була
така скромна, що не бажала турбувати дітей, щоб на збірці, як це
звичайно робили, висловлювали йому подяку за подарунок і кричали
тричі «Слава!».

Про перебування Провідника в таборі не знала також більшість
виховників. Лише пізніше, після від’їзду любого гостя, відважувалися
ті, що знали його, поділитися своїм враженням з іншими.

– Яка я щаслива, що прибула цього року до табору, – говорила одна
виховниця з північної Німеччини. – Якщо б я була сиділа вдома, не
побачила б ніколи такої видатної людини, як Степан Бандера.

А інший друг, виховник з Б., не хотів довго вірити, що в таборі був
Провідник:

– В нас в таборі для утікачів говорять, що Провідник їздить лише з
відділом озброєних скорострілами бойовиків, – твердив він.

Лише один раз мало можливість все юнацтво сумівського табору
побачити Провідника та почути Його голос. Це було в 1957 році. Майже
під кінець існування тритижневого табору прибули до нас в гості численні
громадські діячі з Англії, Австрії, Бельгії та навіть з Америки. Вони були в
Мюнхені і, почувши, що в Шонґав таборують юні сумівці, захотіли
поглянути на наш табір. З цієї нагоди вирішили ми влаштувати великі
сумівські вогні, привітати гостей у святочному настрої та показати, чого
ми навчились в СУМ)і та в таборі. Так склалось, що в той день загостив до
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нас також і Провідник. Як завжди, він прибув незамітно, ніхто з юнацтва
не знав про його присутність. Але ми відчули, що це єдина нагода, коли ми
могли б запізнатись з ним ближче. Тому ми звернулися до нього з
проханням, щоб він був гостем на нашій ватрі та запалив нам сумівські
сполоскипи. Ми ж знали, що Провідник живе разом з нами і радіє СУМ)
ом. Він завжди готовий нам допомогти, він радіє нашими успіхами. І
Провідник погодився запалити ватру. 

З великим піднесенням уставлялися ми тоді до урочистого запалення
вогнів. Слова, що їх виголосив Провідник до юнацтва та гостей, глибоко
запали нам в серце, залишилися дорогоцінним скарбом. А коли
закінчилась офіціяльна частина ватри, коли юнацтво розійшлося по
куренях, гості й виховники, а з ними Провідник, ще довго сиділи навколо
вогню, співаючи пісні, жартуючи та обмінюючись враженнями
величного дня. Ніколи не забуду цієї картини навколо догоряючого
вогню, мов з бронзи викуте, сіяло обличчя Провідника, а з наших грудей
лилась пісня, бадьоріша і могутніша, як ніколи раніше.

Опівночі треба було йти спати. Гостей ми примістили в баворській
стодолі. Там захотів також спати і Провідник. Треба було подбати про
варту. Це не була легка справа, бо кожний з нас і гостей хотів бути між
першими, кожний хотів тримати стійку біля великого сина української
нації. Влітку 1959 року члени Крайової Управи СУМ)у не тільки мали
багато праці у зв’язку з влаштуванням літнього табору, до якого
зголосилось було 230 учасників. На їхніх плечах лежала теж підготовка і
участь в демонстраціях з приводу комуністичного фестивалю у Відні. І тут
треба ствердити, що сл. пам. Провідник дуже багато свого часу присвятив
нам у підготовці табору і під час самого таборування. На одному з засідань
Таборової Комісії Провідник висловив багато цінних думок і порад щодо
виховної програми в таборі.

«На гутірках у таборі не починайте розказувати дітям від початку
нашої історії про «козаченьків». Вчіть дітей про нові часи, розказуйте
їм про бійців УПА. Вивчайте повстанські пісні, вправляйте спорт.
Старшій молоді розказуйте про головного нашого ворога Москву.
Звертайте головну увагу в таборі на чистоту і порядок. Привчайте
юнацтво до праці над собою і до дисципліни».

Провідника в тому році можна було бачити в таборі частіше. Він
помагав нам своїм таборовим досвідом в праці і вказував, що ще
потрібно зробити.
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Останній Крайовий З’їзд СУМ)у в Німеччині відбувся в таборі Шонґав.
Як приміщення для нарад використано баворську стодолу, закидану
обабіч сіном. Але як говорив голова КУ СУМ)у В. Леник, «хоч цей VIII.
Крайовий З’їзд не відбувається в кімнатах одного з мюнхенських готелів,
прикрашених люксусовими візерунками, то одначе ми маємо далеко
кращі осяги... Наша дворічна праця в КУ, численна кількість делегатів з
усіх закутин Німеччини, як теж приявність на наших нарадах
Провідника, є доказом, що ми виконуємо важливу для Батьківщини
роботу – виховуємо нове покоління борців за її свободу...».

Якраз два тижні до болючої для нас усіх смерти Провідника я мав
щастя говорити з ним. Провідник запитував, як іде виховна праця з
юнацтвом СУМ)у, які є успіхи з табору, та чи зроблено заходи в справі
придбання власного ґрунту під сумівську оселю.

Це були останні слова, які я чув від Провідника. Мені було приємно,
що він думає про нас, боліє нашими проблемами і думає вже про наш
наступний табір.

Цього року ми вже не зможемо зустрічати між куренями сумівського
табору нашого любого Провідника, не будемо чути його батьківських
порад. Але ми не забудемо тих палких слів, які він виголошував до нас,
запалюючи сумівські вогні. Тому першу ватру запалимо ми в цьому році
на честь сл. пам. Степана Бандери, нашого великого Сумівця.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 9, Nr. 1�2 (306�307) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, January 10th 1960. (Christmas).

СХОЖИЙ НА ВАС ЮНАК
П’ЯТОГО КУРЕНЯ
Маґістр Ярослав Рак, США

Цей, що на його пошану Паланка Загону «Червона Калина» 5)го
куреня українських пластових сеньйорів улаштувала 21)го
листопада 1959 року в місті Чікаґо «Останній Пластовий Апель»,
відійшов уже від нас до Вічної Ватри. Але колись він був таким, як ви,
друзі з «наймолодшої Калини», добрим пластовим юнаком.
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У 1922 році, коли я був гуртковим гуртка «Вовк» 5)го куреня ім.
Ярослава Осьмомисла у Стрию на західніх українських землях,
прийшов до нас ще один член. Невеликий ростом, з пластовим
найменням «Баба» або «Бабусь», він завжди стояв у лаві на кінці, як
найменший, але всі зразу полюбили його. На протязі кількох років був
він у гуртку, а далі в Курінній Команді скарбником, бо ми
переконалися, що «Бабусь» робив своє діло докладно й точно. Всі 14
точок пластового закону він не тільки знав, як ви, напам’ять, але й
виконував їх практично: був словний, совісний, точний, ощадний і т. д.

У школі він був дуже прикладним учнем. Талановитий, сам не
потребував витрачати багато часу на вивчення завданих лекцій, зате
відвідував дуже часто своїх шкільних друзів і, питаючи: «що вчишся?» –
пояснював їм трудні проблеми. А треба вам, друзі, знати, що після
програних українських змагань 1918)21 років і розподілу української
землі поміж чотирьох загарбників, шкільна політика ворожих держав
ішла в тому напрямі, щоб у шкільних підручниках і книжках, зокрема в
історії, українців принижувати й образливо писати про наших видатних
людей чи наше славне минуле й боротьбу. До наших шкіл приходили
учителі чужинці, які навчали історії, і свідомо ставили такі питання, на
які треба було відповідати з обуренням, наприклад, що гетьман
Хмельницький чи Мазепа – це були «авантюрники» і «шкідники» власного
народу, а то й «зрадники». Подібно навчали ті вчителі про наших славних
князів: Володимира Великого, Ярослава Мудрого й ін., мовляв, вони були
виявом «бунтівничого духа», притаманного всьому нашому народові. І
якраз на годині історії в Стрийській гімназії я пережив таку хвилину, що
немов живий образ ще й досі стоїть мені в очах:

Професор)чужинець сформулював питання так, щоб образливо
висловитися про національного героя України. До відповіді він
покликав нашого «Бабуся», учня 5)ої гімназіальної кляси. Замість
відповісти. «Бабусь», що сидів у другій лавці біля вікна на першому
поверсі, встав і почав мовчки дивитися крізь вікно. Професор
повторив питання, але відповіді не було. В клясі, де було 40 учнів, між
ними 4 учениці, запанувала напружена тиша. Професор погрозив,
що піде на скаргу до директора школи. Але відповіді не дочекався.
Спокійний, зрівноважений зір учня линув з височини на обрії міста.

Професор знав, що викликаний ним учень знає дуже добре його
предмет і не може не дати доброї відповіді, тож зрозумів свій поганий
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нетакт. Він почав питати інших, а наш друг простояв у мовчанці аж
до дзвінка на перерву. Тоді ми побачили, що він – це велика,
характерна особистість.

Треба було чималої відваги, як на 15)річного юнака, щоб таке
вчинити, бо за це грозила кара – викинення зі школи з «вовчим
квитком», себто повідомленням до всіх середніх шкіл, щоб такого
учня ніде не прийняли на дальшу науку. Але й ця загроза не
примусила «Бабуся» плямити історію українського народу.

Ми не раз опісля мали нагоду бачити цього юнака, як він ставав в
обороні покривдженого товариша, і в нас родилася повага до нього, а
в професорів пошана. Кожний крок, що його обмірковував наш друг,
був завершений, бо він не йшов на дешеву емоцію. Бувало,
наприклад, що деякі учителі давали питання «хто знає», щоб учні
підносили руки вгору й зголошувалися до відповіді. Він цього ніколи
не робив, хоч запитаний безпосередньо доводив професорові своїми
відповідями, що все знає. Коли в різних акціях, які треба було вести в
клясі, він не погоджувався з іншими, тоді ці акції звичайно не мали
успіху. Зате, коли він аргументами «за» і «проти» передумав якесь діло,
воно виходило добре. Він не вважав себе «героєм», коли йому щастило
чи вдавалося щось, ще й інших перестерігав перед такою назвою, але
з невдачі вмів втягнути висновок і бачити що треба було поправити.
Це найкраще виявлялося в пластових гутірках.

Мені пригадується одна гутірка, відбута кілька місяців тому в
Чікаґо з членами пластового гуртка «Ведмідь». Ми говорили тоді про
притаманності св. Юрія, Його боротьбу зі злом, а на цьому тлі – про
героїв. І коли я запитував кожного з членів гуртка, як він розуміє
геройство і посвяту себе для народу, а також, хто вишколює себе,
подібно, як герої, двох із гуртка звірилися щиро, що «так було колись,
а сьогодні життя «задороге», щоб його віддати за інших!»

В кінцевій клясі середньої школи, в якій ми вчилися у Стрию,
навчання закінчувалося «матурою», себто повторенням всього
матеріялу за час восьми років. І тут виявилась дружба нашого
«Бабуся», який мав непересічну пам’ять. Він заходив від одного
шкільного друга до другого, щоб пригадати йому матеріял навчання.
А в клясі він постійно помагав іншим. 

Помагати іншим, дбати про добро інших, про добро всього
українського народу, віддати своє життя Україні – це було неписаним
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законом для нашого юного друга з гуртка «Вовк» 5)го куреня ім.
Ярослава Осьмомисла, згодом члена Загону «Червона Калина»,
«Бабуся», справжнє ім’я якого було Степан Бандера. Цей закон Він
виконав з честю, як Провідник Організації Українських Націо)
налістів.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 9, Nr. 1�2 (306�307) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, January 10th 1960. (Christmas).

ПІСТОЛЬ ДЛЯ ПРОВІДНИКА
Т. М. Богдан

Було це Божого 1945 року. Я квартирував тоді на передмісті Нового
Радехова, у господарів, які мали синка Петруся, школяра другої кляси.
Це був дуже жвавий і цікавий хлопчина, який ніколи не пропустив
нагоди, щоб не довідатися чогось нового, не запитатися. До мене він мав
повне довір’я і завжди, прийшовши зі школи, забігав у мою схованку.

– Друже Яворе, а чому всіх наших повстанців називають русскі
«бандерівцями»? – запитав він мене одного разу. – Чи ви всі так
пишетеся?

Я засміявся.
– А тому, Петрусю, що наш Провідник називається Бандера. Він

керує цілою нашою боротьбою і хоче, щоб Україна була самостійною
державою, щоб не було чужих – ні москалів, ні поляків, ні німців...

– То тоді ми училися б по)українськи, – не вгавав Петрусь, – а не по)
московському, правда?

– Провідник хоче, щоб такі гарні хлопці, як ти, Петрусю, вчилися
лише по)українськи, української історії, не такої перекрученої, як
вчать вас большевики в школі, вчилися молитви, росли на славних
людей для нашої Батьківщини...

– Я большевикам і так не вірю, бо вони брешуть, – перебив мені
Петрусь. – А як той ваш провідник хоче, щоб я учився по)українськи,
то я також буду повстанцем, як ви всі.. Але чому большевики кажуть,
що всі бандерівці то великі бандити? Що вони мордують людей? А
кого ви, друже Яворе, вже замордували, га?
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Петрусь побачив усмішку на моїх устах і засоромився, мабуть, бо
схилив раптом голову, аж жмут ясного волоссячка спав йому на чоло.

– Та я знаю, що це неправда, – почав він, розтягаючи кожне слово,
але учитель казав, що... що...

З)під навислого волосся глянули на мене жваві очі хлопчини.
– Ви добрі і не мордуєте нікого. Перед вами у нас квартирували

друг Яструб і друг Степан і вони були дуже добрі для мене, завжди
помагали мені виробляти задачі і... і... – Петрусь раптом шморгнув
носом і я побачив, як по його дитячому личку котяться великі сльози.

Я легко погладив ясноволосу голівку.
– Чому плачеш, Петрусю? За тими друзями?
У відповідь хлопець тільки кивнув головою.
– Минулого року вони пішли від нас перед святами Різдва

Христового і мали квартиру в когось іншого. Але я бачив, як одного
разу вони вийшли увечорі й тоді над’їхало авто з большевиками.
Русскі хотіли зупинити друга Яструба і друга Степана, але вони
добули з)під поли автомати й почали стріляти до енкаведистів. Вони
забили п’ятьох большевиків, але русскі й собі стріляли і забили друга
Яструба, а друг Степан утік...

– Не плач, Петрусю, – розважав я свого маленького приятеля, –
друг Яструб згинув, як лицар...

Сльози ще тремтіли в кутках синіх очей Петруся, але його уста вже
розхилялися в ясну усмішку.

– А який є ваш провідник, друже Яворе? – цікавився він. – Він
напевно дуже)дуже великий і дуже завзятий, бо його так бояться
большевики. А чи має той Бандера пістоль? Чи не можна бачити
вашого провідника, га?

– Виростеш, Петрусю, то побачиш його, нашого Провідника
Степана Бандеру і він тоді буде твоїм провідником, – сказав я.

Петрусь задоволено кивнув головою.
Тиждень перед святами Різдва Христового прийшов до мене

Петрусь знову. Знати було, що прибіг просто зі школи, бо ще мав на
плечах торбину з книжками, а на пальцях сліди від чорнила.

– Ти сьогодні щось дуже веселий, Петрусю, – сказав я, – мабуть
добре пішла наука або написав задачу на відмінно, правда?

– Ні, задачі ми не писали, але я хочу вас щось запитати...
Петрусь присунувся до мене.
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– Нахиліться, то я вам щось скажу.
Я нахилився, Петрусь обняв мене за шию руками і шепнув до вуха:
– Я маю щось для Провідника Бандери і мушу його бачити, щоб це

йому подарувати...
Я звільнив свою шию від малих рученят і також шепотом відповів:
– Можеш передати через мене, Петрусю, бо до Провідника не

близька дорога, можна теж попасти в руки большевикам...
Петрусь пильно подивився мені в очі й хвилину намислювався.

Опісля він тремтячими руками відчинив свою торбину й витяг з неї
військовий пояс з кобурою. В кобурі стримів пістоль.

Здивований, я простягнув руку, щоб відібрати від хлопця зброю,
але Петрусь жваво стрибнув від мене й сказав:

– Ви мусите дати мені слово чести, що віддасьте пістоль тому, кому
я скажу, бо інакше я не дам вам його...

Постава Петруся спонукала мене дати своє вояцьке слово, що
віддам зброю тому, для кого вона призначена. Петрусь схвильовано
проковтнув слину й промовив якимсь святковим голосом:

– Тепер я вірю вам, друже Яворе, бо ви дали слово. Ви мусите
передати його вашому Провідникові і сказати, що то від мене.
Провідник потребує мати два пістолі. Якщо один йому загубиться або
зіпсується, то він візьме собі другий, мій... Я забрав його від одного
большевика ...

Минула добра хвилина, коли я здобувся на запитання:
– Від кого ти взяв цей пістоль, Петрусю? Кому потягнув, кажи?
Але будьте переконані, дорогі читачі, що й досі я не знаю, яким

способом той малий хлопчина дістав у свої руки військовий пістоль.
Я не міг довідатися. Петрусь пильно зберігав свою таємницю.

Довгий час носив я Петрусів дарунок для Провідника, навіть тоді я
мав його при собі, коли довелося іти рейдом у Німеччину. Але
Провідникові Бандері не передав його: на «вільному Заході» відібрали
нам усю зброю. Та я мав щастя побачити Провідника. Тоді я пригадав
собі, як мої друзі)вояки не раз говорили: «Може й прийдеться згинути
– це, одначе, не страшне. Бо згинемо за Україну. Але так хотілося б
бодай раз у своєму житті побачити нашого Провідника Степана
Бандеру!»

Я уявляв собі Провідника не таким, як мій приятель Петрусь –
«великим)великим та завзятим». На мою думку, він повинен був бути
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суворий. Та вже після першої зустрічі з Ним я знайшов у Ньому
справжнього батька. А коли ще раз довелося мені йти назад в Україну,
і я знав, що мене жде певна смерть, то Провідник болючіше
переживав наш відхід, ніж ми самі – Його воїни.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 9, Nr. 1�2 (306�307) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, January 10th 1960. (Christmas).

ЗУСТРІЧ З ПРОВІДНИКОМ
С. Мечник

Для широких кіл українського народу на Батьківщині й поза
кордонами ім’я Степана Бандери стало відоме під час т. зв.
Варшавського процесу, де він виступав як головний підсудний. Його
достойна поведінка, відповіді польському судові, невгнутість та
рішучість викликували в тих, що читали газетні звідомлення про
процес, велике захоплення і подив. Організація Українських
Націоналістів, яку він тоді в Краю очолював, здобувала собі великі
впливи серед народу й поповнювала свої лави новими членами.
Пригадую собі, коли кілька років пізніше, читаючи націоналістичний
журнал (на жаль, його назву я забув!), я знайшов таке місце: «Будеш
жити, Україно, якщо матимеш більше таких синів, як Бандера»,

В тому селі, де я жив, селяни, що передплачували різні українські
часописи зі Львова, з запертим віддихом слідкували за ходом процесу.
Сільська молодь вивчала напам’ять цитати з промови Провідника, його
відповіді суддям і шанувала їх, як Божі заповіді. Хоч всі ми були
переконані, що польський суд засудить Степана Бандеру на кару
смерти, ми не падали духом. Пізніша вістка, що цю кару замінено на
досмертну тюрму, принесла полегшення – все)таки була надія, що
колись Провідник зможе вийти на волю. Всі українці в районі мого села
були переконані, що тодішній президент Польщі І. Мосціцкий мусів за
законами підписати вирок смерти, але він не зробив цього зі страху
перед ОУН, щоб Організація не вбила його, як міністра Пєрацкого.

Після смерти сл. пам. полковника Коновальця, Степан Бандера
став беззастережним авторитетом не лише серед членства ОУН, але і
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серед найширших мас українського народу. Тодішний голова
Проводу ОУН жив за кордоном, боротьбу ж у Краю вів її Крайовий
Провідник. Почувши про Бандеру, загал українців говорив: «Таких, як
він, нам треба найбільше. Він не зрадить, не скривить душею!» Я був
в той час ще дуже молодий і, слухаючи розмов старших, мріяв, щоб
якнайшвидше стати членом ОУН, піти в лави тих, яким проводив
Степан Бандера, наш легендарний лицар. Але чи тільки я так мріяв?
Так думала майже вся тодішня молодь на західніх українських
землях. Напевно так думала б і молодь з східніх земель нашої
Батьківщини, якщо б вона мала змогу пізнати нашу боротьбу.

Минули роки і я став членом тієї Організації, про яку я мріяв,
читаючи про Варшавський процес. Вся Україна була тоді під
московським чоботом і мені доручено перейти німецько)
большевицький кордон та добитися до Кракова з групою інших
членів. Пробиваючись важко крізь большевицькі застави, колючі
дроти й засіки, я думав про Провідника, бажаючи бодай побачити
його.

У Кракові я кілька днів полагоджував організаційні справи з
людиною на прізвище Сенишин. Яке ж було моє вдоволення, коли
згодом я довідався, що цей «Сенишин» це славний Микола Лемик,
який з доручення Крайового Провідника ОУН виконав замах на
московсько)большовицького секретаря посольства Мануйлова у
Львові.

Через деякий час я пережив день великої радости. Було це в
місяці лютому 1941 року, в приміщенні при вулиці Вжесінського у
Кракові. В кімнаті зібралося нас чотирьох, які за кілька днів мали
повернутися через кордон на Батьківщину. Між нами був
довголітній член ОУН та колишній в’язень польських тюрем. Я не
знав його прізвища й з конспіративних оглядів навіть не питав
про нього. Несподівано в кімнату ввійшла невисока на зріст
людина, вдягнена в зелену куртку, штани, які ми звали
«пумпами», та лещетарські черевики. Я звернув на неї увагу аж
тоді, коли побачив, що наш довголітній член ОУН блискавично
зірвався з стільця і став на струнко. Тоді я зрозумів, що прибулий
є видатним членом Організації. За прикладом нашого друга ми
теж підвелися. Незнайомий з усмішкою на устах поздоровкався з
нами за чергою. Вітаючись з ним, ми подавали, як водилося, своє
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псевдо. Хоч я ще був віком молодий, але, мабуть, моє псевдо було
вже відоме серед провідних кіл Організації, бо незнайомий знову
прихильно посміхнувся і запитав, чи я прийшов з листопадовою
групою, та поцікавився провідником Крайової ОУН, Климовим)
Леґендою. Поговоривши коротко з нами, незнайомий відійшов.
При дверях він коротко затримався, ще раз поглянув на нас і,
склонюючи легко голову на прощання, вийшов. Щойно тоді
зрозумів я, що незнайомий це був Степан Бандера. Переконав
мене у цьому таємничий запит друга, чи я знаю, з ким я
розмовляв.

У квітні того ж року я знову був у тому самому приміщенні, бо там
відбувався ІІ)ий Вел. Збір ОУН. Тоді я краще придивився до
Провідника.

Перед своїм відходом в Україну я дістав доручення зайти на
помешкання Лемика, де мав дістати останні вказівки. Там я
зустрів несподівано Провідника, який весело привітався з нами й
зараз почав розмову про організаційні справи. Він запитав мого
друга «Гефайста» про стан його здоров’я, бо його обличчя було
марне й виснажене. «Гефайст», який мав разом зі мною іти до
Краю, був старший за мене й мав за собою довгі роки тюрми.
Побоюючись, що його не вишлють в Україну, друг «Гефайст» зачав
гаряче переконувати Провідника, мовляв, він цілковито здоровий
і почувається добре. Але Степан Бандера дуже делікатно підсунув
йому думку залишитися у Кракові й перебрати роботу, яка б не
виснажувала його. Та друг не здавався, а просив післати його з
дорученням на рідні землі.

Провідник запитав теж мене, як я почуваюся і я відважно відповів,
що не погано, біда тільки з кухнею. З моїм апетитом я ніяк не можу
вийти на лад, бо сума грошей, що їх ми діставали на прохарчування,
для мене не вистачає. Провідник засміявся і записав щось у своєму
записнику.

Слова Провідника Степана Бандери, який опісля довго
розмовляв з нами на тему нашої визвольної боротьби, давав
вказівки й поради, назавжди вбилися мені в пам’ять. Я зміцнений
духово пішов до Батьківщини й коли незабаром треба було
перейти гарячу пробу боротьби з двома окупантами, мене
супроводив у найважчі хвилини мого життя радісний, усміхнений
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погляд нашого незабутнього Провідника. Він сам сидів уже в
гітлерівській тюрмі, але сотні, тисячі нас, його воїнів ішло в бій під
звуки пісні: 

До перемоги і до слави 
Степан Бандера нас веде...
Це почування не опускає мене й досі, хоч улюбленого Провідника,

сл. пам. Степана Бандери немає вже між нами...
Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,

Page 3&4, Nr. 7 (312) 7th Year, Munchen (West Germany),
Sunday, February 14th 1960.

НАШ ПРОВІДНИК
Тиміш Морозенко

(Кілька спогадів і думок про вплив сили Провідника на дію членів ОУН)

Хід Варшавського процесу, на якому судили Провідника, сл. пам.
Степана Бандеру, я переживав всією своєю істотою. В той час мої
почування були, як ніколи раніше, роздвоєні. З одного боку, мені було
дуже боляче, що один з підсудних – мій добрий знайомий, якому я
вірив беззастережно, заламався після важких переслухань і при)
знався на процесі до «вини», і я шукав хоч частинного виправдання
для нього, усвідомлюючи собі ті страшні тортури, які знайомому
довелося витерпіти. З другого боку, в мене з кожним днем зростав
нечуваний подив до Крайового Провідника Степана Бандери. Тільки
такий міг бути справжнім провідником Організації Українських
Націоналістів, який посідав всі, Богом дані, позитивні притаманності
провідного революціонера. Тільки така людина могла побороти
слабощі тіла й душі і в обличчі смерти відважно, по)мужньому
поставити ціль ОУН, яка ніколи не зійде з наміченого шляху. Як
справжній державний муж з’ясував Провідник перед журналістами
тодішнього вільного світу мету, за яку боровся ввесь український
народ – самостійну державу, і від цього народу кинув в бік польських
суддів у їхній столиці оскарження. Він тримався гідно, як лицар, не
почуваючись до ніякої вини, навпаки, слушно оскаржуючи окупантів
України. Тому він став у моїх очах духовим велетнем, гідним
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наслідування, і ясним променем, дороговказом на моєму власному
тодішньому шляху в організаційній праці. Сила Провідника кріпила
мене, давала снагу до дії, я був гордий, що таких саме маємо
провідників, і цим я перемагав свій особистий страх.

Я боявся тоді за себе і переживав з того приводу жахливі години
мого евентуального арештування, слідства, побоїв, мук і мучився
непевністю, чи зможу витримати, чи не заламаюсь, не зраджу
організаційних таємниць. Але якийсь успокоюючий внутрішній
голос наказував мені: «не смієш іти іншим шляхом, ніж тим, що ним
іде Провідник. Не смієш заламатися, незважаючи ні нащо. Можна
загинути, але не вільно запродати чести...»

Я переконаний і сьогодні, що духова сила Провідника промі)
нювала на нас, членів Організації, так сильно, що ми ставали сильні
й неподатливі на ворожі намагання зламати нас. Відчуття цієї сили
стократно рекомпенсувало мені жаль з приводу того, що мій
знайомий не витримав під час Варшавського процесу.

Незабаром після Варшавського процесу я мав нагоду переко)
натися, що невидима сила, яка мала своє джерело в особі Провід)
ника, дала мені змогу витримати в тюрмі всі знущання польської
поліції. Я переміг свій підсвідомий страх і витримав тортури під час
слідства. Протягом кількох років, що їх мені довелося пережити в
тюрмі, я постійно леліяв думку побачити колись, хоча б через грати,
обличчя Провідника, як це я мав нагоду бачити деяких друзів з
Варшавського процесу. Але я не попав до тюрми в Берестю Ли)
товському, де в той час сидів Провідник. Щойно під час вибуху
(минулої війни, коли наша група в’язнів була в дорозі з Сєдлєц до
Львова, друг Мармаш)Куліба (Іван Климів) повідомив нас, що
Провідник щасливо вирвався з тюрми і з іншими простує на південь.
Як ми раділи тоді, годі собі уявити. Хай благословенна буде війна, яка
привернула волю тисячам українських націоналістів, очолених
Степаном Бандерою, за долю якого тривожилось стільки молодечих
українських сердець під час вибуху війни 1939 року.

Війна 1939 року змінила політичний і географічний уклад у
Середній Европі; Німеччина пересунула свої кордони на схід до Бугу,
а задрипанка)Москва завдяки Гітлерові теж поширила свої
володіння, загарбавши західні землі України. Багато членів ОУН, які
були розконспіровані політичними процесами за часів польської
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окупації, дістали, отже, доручення покинути рідні землі й виїхати до
«генерал)губернаторства». Між ними був теж я. З допливу свідомого
елементу з Галичини та Волині багато скористали Холмщина й
Лемківщина, які швидко національно відродилися. На цих землях
позначилися були глибокі сліди польонізації й українські діти в
багатьох випадках уже не вміли ні читати, ні писати українською
мовою.

Перебуваючи в «генеральній губернії», я деколи приїжджав до
Кракова, де зустрічався з провідними членами нашої Організації.
Одного разу мій друг Степан Г. завів мене до студентської харчівні. В
той час, коли ми розмовляли з ним, до кімнати зайшов невисокий,
убраний в зелену куртку й чоботи, чоловік. Він сів біля столика в
протилежному кутку кімнати й почав читати часопис.

– Приглянься йому, – сказав де мене друг, – це велика людина.
Крім скромности й безпретензійности, я нічого замітного не міг

побачити в новоприбулого. Але нараз мені мигнула думка, що це
може бути Провідник. З конспіративних причин я не розпитував
друга про прізвище незнайомого, але в мені чим раз сильніше
зростало переконання, що він є нашим Провідником. Рівночасно
виринав і сумнів, бо я ніяк не сподівався, щоб він міг прийти так
звичайно, як кожний з нас – без будь)якого почоту чи особистої
охорони.

Під кінець грудня 1939 року запропонував мені друг Климів дві
можливості: виїхати десь на південь і відпочити в теплішій країні та
підрятувати здоров’я, або піти в глибоке підпілля в Україні з окремим
дорученням. Я вибрав без найменшого вагання Україну і життя,
повне небезпек. Климів)Легенда був цим рішенням дуже задо)
волений, бо тільки посміхнувся і, поклепуючи мене безцеремонно по
плечах, розмалював всі страхіття, які ждуть мене під московською
окупацією.

Після коротких приготувань, вивчення інструкцій та передачі
своєї референтури в Грубешівському повіті, я виїхав до Кракова на
спеціяльну організаційну відправу. Щойно з Кракова стелилася мені
дорога в Україну, де ждало мене таємниче невідоме.

В Кракові я зустрівся ще з трьома друзями, призначеними до
виїзду на рідні землі, і нас швидко поєднала одна доля, одна назва і
одна велика Ідея. З кінцевих доручень ми зрозуміли, що треба
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сподіватися війни, тому нашим завданням було підготовляти ґрунт
до відновлення Української Держави. Все вже було готове до дороги,
але ми ще чекали. Друг Микола неспокійно ходив по кімнаті,
замислившись глибоко, а ми сиділи мовчки, дивуючись, чому нам не
кажуть вибиратися у дорогу. Нараз відчинилися двері кімнати й
хтось, за всіми організаційними приписами, зголосив прихід
Провідника. Я почув, як серце в моїх грудях забилося жвавіше. Ще
мить, і на порозі став незнайомий з студентської харчівні. Ми,
виструнчені, вже стояли в лаві і на наказ: «Вправо глянь!» затаїли
навіть віддих. Ясні, розумні очі, лагідна усмішка й скромна постава
Провідника прогнали моє зніяковіння і я з полегшею відчув велику
радість.

Провідник почав говорити про політичну ситуацію, про цілі ОУН,
зокрема про наші нелегкі й ризиковані завдання. Ще ніколи я не
слухав нікого з такою увагою і захопленням. Сила волі й бистрота
ума, які проявлялися у Провідника, якось не підходили до його
скромности, але це ще більше зміцнювало моє довір’я і мою пошану
до нього. В його словах були дружня порада і дружня любов. А
передусім – віра в святість нашої боротьби і віра в перемогу.

«Мусите бути приготовані на найбільші небезпеки, – говорив
Провідник, – труди, навіть і смерть. Мусите бути свідомі свого
завдання. Але я вірю, що ви не заведете покладених на вас моїх
надій...»

Дружній потиск руки і пильний, звернений просто в вічі погляд
Провідника наче додатково студіював кожного з нас зокрема, щоб
переконатися, чи сильні в нас характери.

«Слава Україні!» – пролунав привіт і тільки ясні, розумні очі та
тепла усмішка нашого Провідника залишилися у нашій пам’яті, коли
ми вирушили в дорогу. Цієї хвилини в моєму житті я не можу й досі
забути. І досі залишилося в моїй долоні тепло його руки. Вірю, що
таке враження переживали й інші наші друзі, яким доводилося
говорити та вітатися з Провідником. Бо його усмішка й дружній
потиск руки були сильніші, ніж найсуворіший наказ. Не було такого
доручення, якого ми, після зустрічі з Провідником, не завагалися б
негайно виконати. В цьому якраз була сила Провідника. Він розумів
нас, членів, наше прагнення, вмів підкреслити важливість і
доцільність нашого завдання і тому після того ніхто й ніщо не могло
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захитати в нас віри й нашої постанови. Захоплені великою ідеєю, ми
спокійно й рішуче ішли з наплечниками в обведену колючими
засіками нашу Батьківщину.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3&4, Nr. 8 (313) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, February 21th 1960.

«ПЕРША ПРОБОЄВА ГРУПА»
Тиміш Морозенко
(кілька спогадів і думок про вплив сили провідника на дію членів ОУН)

В малому селі недалеко Кристинополя над Бугом наша група, що її
Провідник назвав «Першою пробоєвою», вже нараховувала 12 людей.
Між ними було кількох моїх знайомих ще з польської тюрми. Про)
відником групи був мґр. Пшеничний, а охорону очолював Запі)
соцький. Добре озброєні ми вирушили на кордон.

В лісі поза кордоном ми натрапили на більші відділи больше)
вицького війська, яке надійшло день раніше і про що наша розвідка
вже не змогла нас повідомити. Після кількох важких боїв, коли
забракло набоїв та гранат, ми розсіялися. Пшеничний і Запісоцький
загинули в боях, інших схоплено.

Зайвим є описувати всі большевицькі знущання над нами.
Слідство було важке й болюче та тягнулося до вибуху війни. Одначе,
ніхто з членів групи не заламався. В найважчий час слідства я
особисто пригадував собі слова Провідника: «Вірю, що не заведете
моїх надій». Це мене тримало, додавало сил. Я вирішив радше
вмерти, але ніколи не розчарувати Провідника, який сам витерпів
муки і вірив у силу своїх членів. Пригадую собі такий критичний
момент, коли НКВД, дізнавшись про моє справжнє прізвище,
сподівалося заламати мене морально протягом однієї ночі. Згадана
ніч була просто жахлива. Я бачив, що слідчі направду знають моє
прізвище, бо ж вони поклали переді мною судові акти моєї справи за
польської окупації, мою знімку й інші документи. Я ніяк не міг
заперечувати цього, але все таки я вирішив пробувати, як довго
зможу ще витримати. Моя впертість і викликала в слідчих, двох
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полковників, скажену, лють. Щойно над раном я очуняв, відчув, що
ще живу й сиджу на кріслі мокрий від води, якою мене облили. Слідчі
видалися мені замрячені, немов би я дивився на них крізь густе сито.
Слова одного з них помалу, як каплі води, падали на мою свідомість:

– Ми не є польською поліцією, – говорив він, – будемо тримати тебе
десять років і не дамо тобі ні вмерти, ні жити. Поволі витягнемо з тебе
кишки і ти скажеш нам усе: що знаєш, і чого не знаєш, А опісля
закопаємо десь під плотом, де росте кропива, і тільки часом собака
прибіжить... на твою могилу. Ти не Коновалець, ані Бандера, щоб по
твоїй смерті дзвонили дзвони по всій Україні. Ти дурень, бо завтра вся
твоя родина буде тут у цій кімнаті і хіба вони не будуть такі вперті, як
ти, щоб не пізнати тебе...

Останній аргумент був дуже переконливий і я признався до свого
справжнього прізвища, щоб заощадити родині терпінь. Тоді мене
кинули на спецвідділ при вулиці Лонцького у Львові. Кати хотіли
довідатися, хто і пощо висилав мене в Україну. На щастя, мої
попередні зізнання були так укладені, що я притримувався їх в
основному до кінця, дарма, що прізвище вже було змінене.

Мучила мене лише одна думка, слова НКВД)иста: «... Ти не
Коновалець, ані Бандера, щоб по твоїй смерті дзвонили дзвони...».
Дзвони дзвонили після смерти сл. пам. полковника Коновальця, але
чи можливе, що вони дзвонили вже по Степанові Бандері?
Непевність томила мене до розпуки. Чи це був тільки підступ НКБД,
чи ненароком слідчий сказав правду? Ця непевність про життя
Провідника мучила мене гірше за большевицькі катування.

Я переконаний, що вже в той час наш Провідник знаходив таку
любов і відданість серед сотень рядових членів Організації і кожний з
моїх друзів думав так, як я. А український патріотичний загал міцнів
тоді вже самим словом: «Бандера». Мені доводилося зустрічатись у
тюрмі з багатьома людьми, старішими й молодшими віком селянами,
і я переконався, що всі вони покладали великі надії і віру на кращу
майбутність тільки на Провідника ОУН, Степана Бандеру. Він ще за
свого життя був героєм в їхніх очах. Направду, треба було мати
великі, Богом дані, притаманності, щоб ще в молодому віці
привернути до себе таку велику увагу українського загалу.

Приблизно в місяці травні 1941 р. до моєї камери кинули новака,
Дмитра, який походив з Равщини. Новини, які він розказав мені,
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дуже мене врадували, бо я переконався, що слідчі тільки лякали
мене, а Провідник жив і був повний сил та здоров’я. Разом із
зникненням сумнівів появилася в мене нова сила й я ішов на
слідство, не лякаючись ніяких тортур. Навпаки, я вірив, що вийду на
волю і ще колись знову зустрінуся з нашим Провідником.

Дмитро з Равщини був добре поінформований, коли твердив, що
німці приготовляються до війни. Не пройшов і місяць часу, як на
світанку однієї неділі мурами львівської тюрми Бригідок потрясли
вибухи бомб. Серед в’язнів зродилися нові надії, прийшла радість. На
блідих обличчях появилися рум’янці. Перед нами виразно
зарисувалася постать вимріяної протягом місяців волі. Це
найдорожче слово, бо за нього люди віддають своє життя.

Смерть так щільно накрила своїми могутніми й невблаганно
жорстокими крилами цілу тюрму, що ні одна її жертва не мала
найменшої надії вирватися з)під них. Ці жертви танули швидше, ніж
весняний сніг. На камерах залишається все менше людей. Кілько ж то
властиво днів? П’ять, шість, сьогодні сьомий. Про воду чи харчі зайво
й думати. Та й не потрібно їх; друзі постійно відходять у підвалля,
звідкіля вже не повертається ніхто.

Яка велика наша камера, що аж страшно! Було нас либонь чи не
95, а залишилося всього дванадцять. Сім днів пройшло в
гарячковому манячінні. Навіть тих, що зійшли з ума, забрали у
підвал.

Сидимо під стінами серед мовчанки, страшнішої за громовицю.
Тільки наші очі говорять своїм хворобливим полиском. Ждемо.
Ждемо, що знову відчиняться двері камери й викличуть нас усіх –
дванадцять. Та чи вистачить сил зійти на подвір’я? Але ще в останню
хвилину треба боротися, треба ризикувати, кидатися на мур, щоб
видряпатися на нього і втекти. Може, кулі не прошиють знеможеного
тіла!

Що робити далі? Ох, забув... була добра думка, та її обірвало виття
бомб, що летять понад містом кудись на схід. І літак своїм гуркотом
перешкоджає, майже заглядає у вікна... А щось таке цікаве було на
мислі... Ага, пригадав... конечно треба ще зустрітися з Провідником,
хай знає, що хоч я доручень не виконав, але не завів. Ніхто з першої
пробоєвої групи не завів... Стало легше...

Кумедні люди! Поспішають, кажуть забирати свої речі й виходити.
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А всі такі прихильні, обличчя в них суворо)заклопотані, в руках
пістолі... Ці підпільники багато не говорять. Переводять нас малими
гуртками через дорогу, щоб не зустрітися з якоюсь большевицькою
червоною частиною війська. Тягну свій клуночок і ще помагаю
хворому на ногу другові Клебанові. Де ж у мене стільки сили взялося?
Ось вже «Єзуїтський город», а далі св. Юр. Ця духова твердиня
прийняла під свій захист і нас врятованих з тюрми.

Грозила велика небезпека для всіх мешканців св. Юра, приймати
до будинку кого)небудь незголошеного на НКВД, але Митрополит Кир
Андрей, на запит, що робити з нами, відповів:

– Цих людей треба обов’язково прийняти, без огляду на наслідки.
Вони терпіли за народ і велику справу, тож поділимо з ними спільну
долю!

Опісля нам відправлено в каплиці Службу Божу й ми дякували
Богові за порятунок. Я молився до Пречистої, Якій поручив себе ще в
тюрмі. Тільки Вона мене врятувала.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly, Page 3,
Nr.10 (315) 7th Year, Munchen (West Germany), Sunday, March 6th

1960.

ФРОНТ БАНДЕРИ ЖИВЕ!
А. Фурман

На протязі п’яти років жив я, німець, разом з українцями у
концентраційних таборах Воркути. Властиво, зайвим є згадувати
слово «Воркута». Бо, коли я говорю «з українцями», то «автоматично»
під цим треба розуміти теж Воркуту. Або Кинґір, Норильськ, Колиму,
чи як називаються всі ці провінції каторжників. В дійсності кожна з
тих каторжанських провінцій була українською провінцією.

Я мав змогу спостерігати – спершу з великим здивуванням, опісля
з насмішливим розумінням, – як москалі, чекісти або в’язні, боялися
українців. Так, єдиним ставленням москалів до українців був страх і
ненависть. І вони мали теж всі причини, щоб боятися українців.
Неповторним в історії людства є факт, що нарід, хоч поневолений вже
майже три сотні років, завжди знаходить подостатком духових і
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політичних сил, щоб вести боротьбу за своє визволення. Боротьба
українського народу проти його гнобителя триває уже майже триста
років, ця боротьба має багато фронтів, але засадничим фронтом є
фронт проти одного ворога: проти Москви, що претендує бути «Третім
Римом», а яка в дійсності не має найменшої схожости ані на
стародавній Рим Юлія Цезаря, ані на християнську Візантію.

Було б теж образою для татарів, якщо б ми хотіли назвати Москву
їхньою Москвою. Бо гордість татарина не дозволяє на порівняння з
невільницьким духом московського народу! Ні, «Третій Рим» є
відверненням усіх римських і візантійських вартостей. Москва є
найогиднішою купою гною в історії, джерелом моральної гнилі і
зіпсованости! Було б краще для Европи, для людства, якщо б 1380
року на Куликівських полях перемогли були не москалі, а татари...

Одначе, Московія не обійде своєї долі. Московське ярмо не вічне.
Його скинуть ті, що носять його тепер на своїх шиях. Людина
прийшла на світ не для неволі. Це Божа воля. А тим самим і воля
людей.

Сьогодні це московське ярмо носить на собі велетень; велетень
тілом і душею, велетень, що має багато імен – Україна, Латвія,
Білорусь, Грузія, Мадярщина, – і вони всі мають той самий звук...
революція!.. Велетень свідомий цього. Москва свідома цього. 

Революція прийде, бо велетень зветься теж – Україною. Те, що
сталося поміж 1917 і 1921 рр. і що фальшиво означується як
«російська громадянська війна», буде комедією у порівнянні з тим, що
чекає усіх нас – у порівнянні з революцією проти московського ярма.

Мої п’ятирічні переживання у Воркуті були нічим іншим, як
епізодом революції, яка наближається. Епізодом, що його можна б
назвати: «З Бандерою у Воркуті!». Бо коли ми говорили про боротьбу,
то завжди – раніше чи пізніше – звучало ім’я Бандери. Коли ж ми
розмовляли про революцію, про відплатний похід, зразу виринало
його ім’я. Коли ми вели розмови про батьківщину, про ліси, в яких ще
боролися друзі, завжди згадувано ім’я: Бандера. Він був завжди з
нами, в наших думках, в наших сподіванках, в наших присягах, у
наших кулаках і зброї! Степан Бандера був завжди присутний, коли
ми виступали до наступу проти поневолювачів.

Бандера був Україною. Бандера є Україною. І так довго, як довго
існують українці – в Україні, на чужині, на засланнях, в підпіллі, в
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концентраційних таборах, в лавах УПА, – так довго житиме Бандера.
Він належить до тих людей, які чинами свого життя тріюмфують і
після смерти. Такої людини, як Бандера, не можна знищити – на свій
час і свій народ він наклав нестерту печать і знак цієї печаті ми
мусимо передати тим, що прийдуть після нас. Бандера є не тільки
національним героєм, Бандера є живою ідеєю свободи українського
народу.

Напевно наївними видаються мої слова, коли я по)щирому
признаюся, що після свого повороту до Німеччини у 1956 році я був
спершу переконаний, начебто українці на чужині були всі без
винятку націоналістами. Але я мусів так думати після того всього, що
я пережив, у Воркуті. Бо кожний українець, що сидів у Воркуті, був
націоналістом. А кожний націоналіст був оунівцем, чи записаний, чи
ні, він був членом ОУН. Кожний українець був бандерівцем! З
цілковитою відповідальністю тверджу: мільйони українських
чоловіків і жінок, що сиділи поза колючими дротами під закидом
«збройної контрреволюційної діяльности з доручення зрадника
Бандери», були бандерівцями!

Це незаперечний факт. Там ніхто не говорив: ти українець. Але
говорив: ти – бандерівець. Українцем був він тому, бо був
бандерівцем! Коли ж я повернувся додому, мене навчено чогось
іншого... Гірким, дуже гірким було для мене переконання, що поміж
українцями на чужині, на жаль, немає того великого спаяного
фронту всіх українських націоналістів революціонерів, який ще й
сьогодні існує на засланні та в московській неволі. Там, по той бік
залізної заслони не було ніяких «фракцій» або «партій». На протязі
п’яти років без милосердної боротьби у підпіллі та на фронті
відкритого повстання ані один раз не чув я з уст якого)небудь
українця таких слів: «я ліберал)демократ», або «я соціял)демократ»,
або «я націонал)комуніст»» – а вже ніколи не чув я такого: «я є
сучасником...». Я чув завжди і всюди, від кожного лише це речення: «я
є бандерівцем!».

Тут на чужині, на жаль, інакше. Тут є партії і партійки – і деколи ці
«партії» складаються лише з своїх основників... І мені соромно перед
моїми українськими друзями з Воркути. Сподіваюся тільки, що вони
ще й досі не довідалися, що діється між їхніми земляками на чужині.
І з усього серця бажаю собі, щоб вони далі боролися з тією вірою, що
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й на чужині теж існує лише один)єдиний фронт: фронт націоналістів
революціонерів, що не знають ніякого компромісу!

Все)таки, щоб не минатися з правдою, треба сказати, що справа з
моїми українськими друзями на чужині не є ще найгіршою. Ні, було б
неправдою, якщо б я хотів твердити, неначебто немає ніяких
реальних підстав, ніяких конкретних виглядів на створення великого
фронту українських патріотів тут на Заході. Підстави є.

Кожний з нас знає, що переважаюча кількість українців на чужині
належить до фронту Бандери. Поза цим фронтом стоїть тільки
маленька частинка, хоч би не знати як вона намагалася голосно
звертати на себе увагу. Цих, що стоять осторонь або навіть проти
фронту Бандери, ми не можемо примусити, щоб вони змінили свою
думку. Можемо з ними полемізувати, але це замало. Можемо
відкликатися до їхнього сумління, до сумління українця, можемо
конфронтувати їх з реальною дійсністю та подіями, що говорять самі
за себе, – при цьому я маю на увазі рух революційного націоналізму,
який міцнішає з кожним днем та потрясає усім світом! Я
переконаний, що всі, які думають, мовляв, шлях національної
революції – в дусі Бандери – є фальшивим, застарілим шляхом, будуть
примушені одного дня виправдуватися. Виправдуватися не перед
нами, але перед нашими братами по той бік залізної заслони, що
освятили своєю кров’ю цей єдино правильний шлях. Колись для всіх
прихованих і явних противників Бандери виб’є година обрахунку і
покути.

День 15 жовтня є днем жалоби. Можливо, що це взагалі
найжалобніший, найсумнішйй день в новішій історії українського
народу, в цьому такому багатому на жахіття сторіччі... Від року у
проводі ОУН, у проводі Воюючої України не стоїть більше Степан
Бандера. У наших серцях панує жахливий біль. Але біль і смуток не
сміють примусити нас стати на коліна. Навколішках не можна
боротись! Навколішках можна тільки молитися. Але опісля повстати!

У Воркуті пізнав я кількох бандерівців, які, дарма, що були глибоко
віруючими християнами, ніколи не брали участи у таємних
Богослуженнях, відправлюваних у шахті. Богослуження з
молитвами, співами, священиками, кадилом... цілком як на
батьківщині. Але ці українці ніколи не були на них! Я здивовано
питав про причину цього. І один з них відповів мені:
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«Знаю, Бог є всюди, навіть у Воркуті. Але я можу молитися до Бога
тільки на українській землі! Мені бракує чогось. Я не знаю, чого. Мені
здається, немов би Бог говорив до мене, що я щойно тоді матиму
право хвалити його, коли виконаю свої обов’язки!.. А цих обов’язків я
ще не виконав, бо Україна ще не є свобідною... Я ще замало боровся і
жертвувався за свій народ. Тому я присягнув перед Богом, що коли у
Києві, нашому вільному, щасливому Дневі ввійду до храму св. Софії,
тоді щойно впаду на коліна і помолюся Йому – не скорше!»

Бандера згинув. Його діло, його організація, що є більше ніж
організацією, його армія – живуть! Я був уже у Воркуті, коли до нас
прийшла вістка про геройську смерть Чупринки. Тоді ми були у
жалобі – як сьогодні. Але ми не зламалися. Не скапітулювали. Ми
боролися ще сильніше! Чим більший біль після втрати над усе
улюбленого провідника, тим сильніший святий гнів і прагнення
справедливо покарати тих, які заподіяли його смерть! Фронт
Бандери живе. Перемога мусить бути нашою.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3, Nr.42 (347) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 16th 1960.

ПІД ЙОГО ПРАПОРОМ
Д�р Микола Климишин, США

Цього року минуло 20)річчя з того часу, коли постав Революційний
Провід Організації Українських Націоналістів – ОУН, що його очолив
сл. пам. Степан Бандера. Подія ця мала далекосягле значення не
тільки для самої Організації, але для всієї визвольно)революційної
боротьби українського народу, тому варта, бодай коротко, зупи)
нитися на ній.

У підготовці згаданого виступу брали участь провідні члени ОУН,
які в пізнішому засвідчили ділом, що вони добре знають свою мету і
які своєю геройською смертю потвердили, що добро визвольної
боротьби українського народу ставлять понад своє життя. Дуже
багато цих членів згинуло вже геройською смертю. Згадати б тільки –
крім сл. пам. Провідника – Романа Шухевича, Олексу Гасина, Дмитра
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Мирона, Лева Зацного, Юрка Тимчія)Лопатинського, Дмитра Грицая,
Ярослава Старуха, Івана Ґабрусевича і ін.

Згадані провідні члени (та багато інших) створили у 1940 році
(10.2.). Революційний Провід ОУН під керівництвом Степана
Бандери. ОУН під проводом Степана Бандери була силою, що стояла
за самостійність України і за самостійницьку політику української
визвольної боротьби проти двох найбільших в той час потуг світу, які
зударилися на полях України. Український народ став народом
героєм, що сміливо сказав своє тверде «ні» тому, перед яким
капітулювали в той час народи Европи.

Вслід за створенням Революційного Проводу відбулися події, які
заповнюють найновіші картки історії України. Проголошення
відновлення самостійної Української Держави та створення героїчної
Української Повстанської Армії – це найголовніші з)поміж тих
численних чинів, які звершила ОУН.

Коли сьогодні, з перспективи 20 літ, розцінюємо виступ Степана
Бандери у 1940 році, мусимо сказати, що цей виступ був історичною
конечністю. Він мусів статися і якщо не в 1940 р., то найдалі в 1942
р., з огляду на брутальну, безоглядну політику винищення, що її вів
гітлерівський режим в Україні, і з огляду на ту настанову, яку
виробила ОУН у свого членства і всього українського народу. Але
виступ у 1942 р. був би куди слабший, бо не було б часу на ту докладну
та плянову підготовку дії, що її, ще до вибуху німецько)совєтської
війни, випрацював Провід, очолений Степаном Бандерою.

Прецизійна машина протинімецької дії, що її пустив у рух Степан
Бандера ще до вибуху війни, і яка діяла раніше, ніж німці вспіли
опанувати терен України, була незнищимою та витримувала найважчі
удари. Руху ОУН не послабило арештування Провідника 25 червня 1941
р., арештування прем’єра новоствореного уряду Української Держави
Ярослава  Стецька і багатьох провідних членів Організації.

Найкращим виразником тодішньої підготовки і плянів ОУН були
три Похідні Групи, що складались з сотень добре вишколених членів
ОУН, які без затримки пішли на східні землі України і там виконали
доручення краще, ніж можна було сподіватися. Похідних Груп не
задержали ніякі перешкоди, ніякі арештування. На місце
арештованого чи полеглого провідника Групи ставав інший. Група
приходила в нові терени України, хоч здесяткована, але зміцнена

172

Степан Бандера – соборник святої волі



досвідом та овіяна німбом переслідування за правду. Її зустрічав
український народ з повним довір’ям. З цієї причини большевицьке
підпілля не мало змоги діяти там, де з’являлися члени Похідних Груп,
українські націоналісти)бандерівці. І це є той грандіозний аспект
виступу Степана Бандери, який у вирішальний момент вчасно
захопив широкі маси населення східньої України, підриваючи цим
способом ґрунт під ногами підготовлюваного московсько)
большевицького підпілля в Україні.

Робітничі маси Донбасу, які – здавалось – будуть вірні больше)
вицькому режимові, майже всеціло перейшли на бік націоналістів,
основно перекреслюючи розрахунки Москви на той, як вона вірила, її
найсильніший бастіон в Україні.

Наслідком швидкої і плянової дії ОУН під проводом Степана
Бандери було те, що поки розшалівся в 1942 році німецький терор до
своїх найжорстокіших меж, Україна була покрита мережею клітин
ОУН. Коли ж у згаданому році український народ виступив збройно,
створюючи свою повстанську армію, німцям уже ніколи не вдалося
придушити полум’я збройної боротьби. Випускаючи у 1944 році з
концентраційного табору Степана Бандеру та пропонуючи йому
стати зі збройними силами УПА на їхній бік, німці виявили свою
першу (за часів Гітлера) капітуляцію перед представником Воюючої
України. Цього добився своєю невгнутою і непримиримою поставою
Степан Бандера.

Степан Бандера вів Організацію Українських Націоналістів та
ввесь український народ, правда, найважчим шляхом, але шляхом
лицарської чесноти, гідної постави, шляхом самостійности, ні від
кого незалежної політики і боротьби за Самостійну Соборну
Українську Державу, власними силами і власними засобами. Тому ті,
що за ним ішли, не збивались зі шляху, не вкрилися соромом, ніколи
не знайшлися в безвихідному становищі, ніколи в минулому і
майбутньому не будуть жалувати, що за ним пішли. Вони і ввійдуть,
хоч без нього, без свого Провідника, але під його прапором,
тріюмфальним походом до вільного, замаєного блакитно)жовтими
прапорами Києва, столиці вільної Української Держави.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3, Nr.42 (347) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 16th 1960.
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РЕВОЛЮЦІОНЕР, ХРИСТИЯНИН,
ЛЮДИНА
А. Микулин

Ім’я Провідника ОУН сл. пам. Ст. Бандери, підступно вбитого
московсько)большевицькою агентурою, безконечно дороге
українському націоналістичному підпіллю, воякам Української
Повстанської Армії, масам українського народу на Рідних Землях і на
еміграції. Ім’я Великого Сина українського народу стало не тільки
символом визвольної боротьби за перемогу української правди над
неправдою загарбників України, але й взірцем людської
шляхетности, прикладом глибокого розуміння духової настанови
людей.

«Бандера мав якусь внутрішню силу, що привертає до нього серця
й симпатії навіть не українців», – говорив один чужинець в приватній
розмові з автором цієї статті. – «Я його не знаю і, напевно, ніколи не
буду бачити, але, на мою думку, Бандера був народжений для
української національної революції, для непохитної боротьби з
большевицькою Москвою».

І це – правда! Визволенню українського народу від московської
імперіялістично)большевицької неволі, боротьбі за самостійність і
суверенність Української Держави, за щастя українського народу
Степан Бандера віддав не тільки усі свої сили, але навіть й життя.

Провідник ОУН глибоко й твердо вірив у творчі сили української
нації, а ця віра живила, живить тепер й далі буде живити Організацію
Українських Націоналістів, українську революційно)визвольну
боротьбу, до якої залучуються все ширші маси українського народу.

На протязі свого короткого життя С. Бандера був незрівняним
прикладом самовідданої праці для добра і поневоленої України та
Організації Українських Націоналістів, кожночасно керуючи її
діяльністю на головному шляху боротьби, щоб осягнути ту мету, яку
поставила перед собою Українська Революція. Без «свободи народам і
людині» Бандера іншої Української Держави не мислив, а його
глибоке розуміння внутрішнього змісту кожної події, уміння
передбачати майбутнє, цілеспрямованість у розв’язанні най)
складніших питань і подиву гідна працездатність створили своє)
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рідний, так би мовити «бандерівський» стиль праці ОУН. Цей стиль
полягає в тому, що ОУН неухильно і безкомпромісово простує тільки
вперед, не терпить зашкарублости й рутини, наснажує кожного
члена революційною діловитістю, має завжди ясність перспективи.

Одначе, вічної пам’яти Провідник ОУН живе у пам’яті українського
суспільства не тільки як незламний керманич українського
націоналізму на його сучасних етапах розвитку, але й як щира і
скромна людина, людина душевної шляхетности, глибокої
релігійности, невичерпного оптимізму і товариськости. Бандера був
доступний і зрозумілий кожній людині, що хоч один раз з ним
зустрічалася і розмовляла. Чутливість, тактовність, зрозуміння
особистих прикмет кожної людини – ось такі були риси його
шляхетної душі, великого доброго серця.

«...Пишете до мене, що дуже тяжко жити на чужині, в чужому
оточенні. Розумію Вас, багато думаю про це і роблю всі заходи,
щоб допомогти Вам, – писав С. Бандера в листі до одного
українця, який в ті часи перебував далеко від Европи, за океаном.
– Відшукайте в собі твердість і силу для переборювання всіх
труднощів. З глибокої християнської віри черпайте силу для душі
і серця, черпайте її в молитвах і я переконаний, що Господь
підтримає Вас на дусі в найтяжчі години життя... Пишете, що
працюєте, працюєте, але не бачите і не помічаєте вислідів
власної праці. Воно так буває, що полеш, полеш ниву, а слідом
бур’ян росте... Але не складаймо рук, бур’ян треба виполоти, хоч і
невдячна така праця».

«Розумію і серцем уболіваю за Ваше тяжке пережиття в
минулому. Не легші вони і в сучасному. Залишили й залишають
далі ті пережиття глибокі рани у Вашому серці і лікувати їх
направду тяжко. Все, що від моєї особи залежить, допоможу, і вже
тепер вишукую шляхів та середників... Пишете, що зневірились в
людях, зневірились у самому собі. Таке буває! Але в кожній
людині відшукуйте її шляхетні риси, відшукуйте в своїй особі,
запитайте себе наодинці: «що доброго потрібно зробити людині?»
– учиніть добро, а це Вам багато допоможе перебороти зневіру. Я
не вірю, що кожна чесна людина є втіленням зла, а не добра.
Творець Всесвіту наділив український народ добрим серцем,
глибоким відчуттям робити добро. Я ніколи не вірив і не можу
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повірити, щоб національно свідомий українець свідомо заподіяв
кривду іншому українцеві. Та й таке буває і тут потрібно
відшукати причини, які до того його спонукали. Чи наслідок
неправильного виховання, що завжди можна виправити, чи
наслідок довгочасного перебування під ворожим займанством,
що теж дається направити. Людині, Дорогий Друже, потрібно
вірити, а ворогів України ненавидіти і не застановлятися над
потребою їх знищення. Як ворог нас не жалує, так не повинні й
ми його жалувати. Це закон боротьби кожної нації за її духове і
фізичне існування... Треба здати собі справу ясно – ідея
справедливости оборони української нації і визволення її від
большевицької неволі не суперечить з християнським вченням.
Наша боротьба не є неетичною, коли ми боронимо українську
націю і всі поневолені неросійські народи перед злочинним
наїзником – московсько)большевицьким безбожництвом...»

«Пишете, що дуже тужите за втраченою родиною, фізично
знищеною большевиками. І тут знаходьте в собі сили перебороти цю
велику трагедію Вашого життя, хоч як її перебореш!? Яку дати Вам
розраду і пораду? На власному прикладі знаю, як тяжко людині
втратити родину. Але я знаходив для себе розраду і підтримку в
щирих молитвах, у яких просив Господа охороняти мою дружину і
дітей, а це заспокоювало мою душу і сумління та запалювало мене
вогнем надій і сподівань...»

«...Нехай Вам Бог допоможе у тяжкому і невідрадному житті на
чужині! На мене і мою допомогу розраховуйте завжди...»

Навіть наведені тут винятки з особистого листа сл. пам. С.
Бандери найліпше свідчать, якою релігійною, зрозумілою для
кожного і скромною людиною був в своєму житті покійний Провідник
ОУН!

Щирий християнин, незламний революціонер, людина – таким
залишається для нас Великий Син України, сл. пам. С. Бандера,
перед тінями якого і його могилою клонимо у великому смутку свої
голови в річницю трагічної його смерти!

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3&4, Nr.42 (347) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 16th 1960.
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«МАЛЕНЬКИЙ ПАН»
Тиміш Морозенко

– Смерть сл. пам. Степана Бандери залишила в моїй душі глибоку
рану, яку важко залікувати навіть такому лікареві, як час.

Марта зітхнула.
– Вже добігає рік від дня трагедії, Марто!
– Так, Тимоше. І чим далі від дня трагедії, тим більше відчувається

втрата. Часом я забуваюся і мені здасться, що його смерть – це тільки
поганий кошмар. Але коли усвідомлю собі, що вона є дійсністю, то
серце защемить болюче. Так відчувати можна тільки страту великої і
заразом близької нам, дорогої людини.

«Українські націоналісти впевнені в перемозі України. Непохитну
певність дає нам віра – віра в Бога, віра в українську націю, в її правду.
Вірність ідеї українського націоналізму – це найбільша сила
української визвольної революції, якої жадними способами не може
зламати теж такий ворог, як большевицька Москва».

– У Вас, Марто, напевно багато спогадів про Ваші зустрічі з
Провідником?

Марта пожвавішала, очі запалилися промінчиками. Вона глянула
на мене, кивнула головою, опісля перевела погляд на вікно, немовби
думками перенеслася далеко поза моря і чужі країни до рідної землі.

– Мене втягнули до юнацтва ОУН ще гімназисткою, у 1929 році. Я
часто забігала до своєї провідниці Орисі, що працювала у «Просвіті».
Одного разу я застала у неї молодого, низького ростом і щуплого
студента, який передавав моїй подрузі якісь документи. Мені зразу
прийшла думка, що цей студент напевно теж працює в Організації.

Усмішка Марти була тепла, немовби на її обличчя впало проміння
сонця літнього дня у далекому Львові.

– Одного разу Орися сказала мені, щоб я була точно о годині 3.15
на головній пошті і тоді до мене підійде той «маленький пан», що його
я бачила у «Просвіті».

Було так, як сказала Орися: в будинку головної пошти приступив
до Марти молодий студент, чемно привітався; попросив позичити
йому перо, щоб заадресувати листа. Опісля вони разом вийшли з
будинку і пішли Сикстуською вулицею. По дорозі, під час розмови про
різні буденні справи незнайомий поставив Марті кілька невинних
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питань та поцікавився її оточенням у гімназії і поза школою. Він
відпровадив Марту аж до її хати і попрощався. 

Хто не знав у колі львівських українських студентів «Маленького
Пана»? Невеликий ростом, енергійний, бистроумний і веселий, він
був улюбленцем серед студентської братії. В довіренішому і
законспірованому колі кликали його «Бабою». Деякі члени ОУН знали
його, як референта пропаганди Крайової Екзекутиви. Юнацтво ОУН
називало його між собою «Маленьким Паном». Під такою назвою
пізнала його і Марта.

«Маленьким Паном» був ніхто інший, як Степан Бандера. Де він
появлявся, там ставало весело і радісно і праця йшла жвавіше. Для
кожного він мав жартівливе слово, кожного розрадив і потішив. В
гурті молодих проявляв він безжурність і веселість. Інакше було в
організаційному житті. Гумор і жарти зникали і на перше місце
висувалася праця та повага.

Після першої зустрічі Марти з «Маленьким Паном» провідниця
дала їй машину до писання і казала вправлятися. Згодом Марта
дістала кличку, визначений час і місце організаційної зустрічі. Це
була її перша зустріч з невідомою людиною, тому вона йшла з
тремтінням серця, поспішаючи, щоб не спізнитися.

Точно в означений час біля Марти несподівано появився
«Маленький Пан» і подав тихим голосом кличку. Під час того його очі
бистро розглядали терен. Обоє пішли в напрямі Академічної вулиці.
Кілька веселих, голосних слів для того, щоб не звернути уваги
евентуального прохожого аґента, і супутник Марти приступив до
ділових справ.

– Подруго Марто, – почав він поважно, – Провід ОУН вирішив
доручити Вам працю організаційної секретарки. Вашим
завданням буде переписувати організаційні доручення, інструкції
і статті до підпільних видань. Підкреслюю, що Вас суворо
зобов’язують засади конспірації і дискретність. Особливо мусите
пам’ятати про шосту точку Декалогу: «Про справу не говори з ким
можна, тільки з ким треба!» Мусите теж приготувати себе на
найгірше у випадку арештування. Але я вірю, що Ви вив’яжетесь
зі своїх завдань!

«Маленький Пан» з усмішкою потиснув руку Марті і побажав
успіхів.
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Хто з провідних членів ОУН не знав малого білого дому за рогачкою
при Личаківській вулиці? Два входи, як звичайно у кожному домі,
тільки в тому домі ніхто не вживав «парадного» входу, а всі заходили
дверима від подвір’я. З подвір’я зайшла і Марта. Господиня Дозя
призначила їй кімнату з машиною, на якій Марта почала своє
урядування.

«Парадним» входом входив до хати пропаґандивний референт КЕ
ОУН, відомий Марті як «Маленький Пан» або «Баба». Одначе, ніхто з
присутніх у домі не знав, коли він заходив до хати. Знала про це
тільки господиня Дозя. Пропаґандивний референт мав у домі свою
окрему кімнату, в якій міг спокійно працювати.

До кімнати Марти деколи відчинялися тихенько двері і на порозі
ставав усміхнений і привітний пропаґандивний референт,
передаючи папери до переписування. Найбільше праці було при
висилці «Сурми» та іншої підпільної літератури. Тоді до цієї роботи
ставало кілька дівчат і навіть сама господиня Дозя. Часто помагав їм
«Маленький Пан». Дівчата подивляли його дбайливість і сприт у
пакуванні. З)під його рук виходив і найкращий пакет, при чому
«Баба» говорив: «А тут дамо ручку» і спритно закручував з шнурка
вигідну ручку, що можна було нести пакет.

Пропаґандивний референт КЕ був завжди точний, тому можна
собі уявити розчарування Марти, коли одного разу він не
з’явився на умовлену зустріч. Тиждень пізніше Марта мала знову
зустріч з «Маленьким Паном». Він з’явився дуже точно,
привітався і в відповідний момент передав Марті клішу з
фотографією Біласа та Данилишина з допискою для поміщення у
підпільних виданнях. В розмові Марта заголосно сказала слово
«Данилишин» і її супутник рішуче домагався, щоб вона в
майбутньому була обережнішою на організаційних стрічах.
Вистачає одне голосне слово, щоб поліційний аґент мав причину
прослідити саму стрічу. Марта ніяк не могла забути про те, що
попередня її зустріч з «Маленьким Паном» не відбулася, тому в
свою чергу кинула докір:

– А я попереднього разу так довго чекала на Вас і Ви не прийшли!
– Дуже прошу вибачити мені, але напередодні тієї зустрічі мене

притримала поліція і я на протязі кількох днів пересидів на
Казимирівській. Опісля я забув перед Вами оправдатись.
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Марті було прикро, що дала причину до цього оправдання, але
запам’ятала собі науку, як треба поводитися у таких випадках навіть
з підлеглими членами.

Незабаром Марта мала зустріч з іншим молодим членом ОУН, що
спізнився 10 хвилин. Трохи поіритована дівчина домагалася в нього
оправдання, але юнак легковажно відкинув її домагання.

– А все)таки ви повинні оправдати своє спізнення, якщо до цього
була причина. Дивіться, навіть «Маленький Пан», який не явився на
зустріч, бо його арештували, уважав опісля за відповідне
оправдатися і перепросити.

У відділі пропаґанди було дуже багато роботи, тому дівчата писали
ночами, в неділі і свята, і в кожну вільну від науки годину. Друг «Баба»
вимагав від машиністок багато праці і звільняв їх тільки у важливих
випадках, але кожного без виїмку звільняв тоді, коли той ішов до
церкви на Службу Божу. Тож дівчата уважали його за глибоко
релігійного, який ніколи не пропускав нагоди бути на Службі Божій.

Дівчата, як звичайно, зайняті в домі Дозі. Несподівано увечорі
появився «Маленький Пан» і весело, але рішуче запропонував, чи
радше дав наказ:

– На сьогодні вистачить роботи, підемо всі до кіна! Треба ж знайти
час і на розвагу.

За кілька хвилин веселе товариство дівчат у супроводі двох
мужчин мандрувало Личаківською вулицею до центру міста.
«Маленький Пан» швидко зорієнтувався, що за ними йде поліційний
«хатрак» (аґент) і звернув іншим увагу, щоб були обережні в розмові.

Виходячи з кіна, друг «Баба» знову запримітив того самого аґента.
Тому він несподівано зупинився перед виставовим вікном
фотографічного закладу, ніби щоб розглянути знімки. Ціле
товариство і собі зупинилося, а за ним підсунувся аґент, який теж
виявляв велику «цікавість» знімками. «Маленький Пан» раптом
відвернувся до аґента і рішуче крикнув:

– Марш звідсіля, геть!
Аґент, як збитий собака, скулився і без слова відійшов та вже не

показався (Закінчення буде).
Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,

Page 4, Nr.42 (347) 7th Year, Munchen (West Germany),
Sunday, October 16th 1960.
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ЛЮДИНА
Петро Кізко

Тільки люті вороги національно)визвольних змагань українського
народу намагалися чи намагаються зобразити постать Бандери як
людину і жорстоку й немилосердну. Насправді він був дуже доброю
людиною, надзвичайно товариською, чуйною до запитів і потреб
своїх друзів, до кожного українця, якщо цей не ставав на шляхи
зради своїй Батьківщині. Він мав надзвичайно чуйне й тепле серце
та вирозуміння до кожного, хто мав якісь свої особисті чи громадські
або ж і політичні труднощі.

На все життя в моїй пам’яті залишиться одна зустріч)розмова з
славної пам’яти Провідником Степаном Бандерою.

В горезвісні дні розколу в ЗЧ ОУН 1954)го року, внаслідок
підривної діяльности т. зв. двійки, Провід ЗЧ залишився фактично
без свого пресового органу. Треба було видавати нову газету і треба
було редакторів. А їх, нема де правди діти, й до того було не густо, а в
дні розколу майже не було кому редагувати часопису. Силою
обставин на мою долю випало бути і головним редактором, і
випусковим, і коректором, і дописувачем. З допомогою інших друзів,
спільними силами вдалося заснувати й розбудувати новий часопис
ЗЧ – «Шлях Перемоги». Признаюся, писати я писав у своєму житті
багато, як багато теж правив рукописи інших авторів газет і
журналів. Але я ніколи не був у своєму житті головним чи, як ще
кажуть, начальним редактором, бо з природи не мав «начальст)
вуючих» прикмет. І тому бути довший час у ролі головного редактора
«Шляху Перемоги» мені було важко. Я почав подумувати, як мені
«зрезиґнувати» з мого посту. Розуміючи, яка то була важлива і
відповідальна ділянка праці на той переломовий час, я попросту не
наважувався «вголос» висловити свої думки про резиґнацію. А крім
того, правду кажучи, я думав: «Що мені скаже Провід ЗЧ, особливо ж
Провідник Степан Андрійович Бандера?» Знав, що розмови з
Провідником у цій справі мені не оминути, а признатися одверто,
небагато мені доводилося з ним і говорити, тому зрозуміла була моя
нерішучість. І все)таки я одного разу сказав Провідникові, що добре
було б, якби замість мене поставити на головного редактора «Шляху
Перемоги» кого іншого.
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Тоді, власне, я вперше пізнав, яким чулим і визрозумілим був
Бандера. Про дисципліну в Організації я знав не лише з присяги і
програми, але й багато чув від старих крайовиків)революціонерів, і для
мене слово «наказ» видавалося отим початком і кінцем, поза які я не мав
права ступнути й кроку. І що ж, – думав я, – скаже мені Провідник на мою
заяву про уступлення? Закине боязнь, непевність у свої сили, або й ще
гірше – небажання в такий скрутний час бути на відповідальному пості?

Ні того, ні іншого мені Провідник не закинув. Він пильно вислухав
мої слова й, трохи подумавши, сказав:

– Я вас добре розумію.... нам важко. Але зрозумійте, ми зараз не
маємо іншої кандидатури.

Ми обоє помовчали. І в ту хвилину, коли ми мовчали, я подумав:
«Які ж невігласи і просто негідники могли клеветати на Бандеру про
його якусь жорстокість у поступуванні до людей, коли він так, цілком
по)дружньому, навіть по)батьківському говорить зі мною? А він же
керував цілою революційною боротьбою в Україні!»

По павзі Степан Андрійович Бандера мені сказав:
– Добре, ми підшукаємо іншого редактора. Але заки це станеться,

Вам доведеться попрацювати. Для полегшення ми Вам дамо людей.
Можете самі підшукати кого.

Навіть людина з черствим, «прозовим» серцем не може не відчути
в тих сказаних Бандерою словах незвичайно чулого, теплого,
людяного ставлення до рядового і нерядового членства, як теж і до
кожного українця)патріота.

Але таким був Бандера не тільки в особистих стосунках з окремими
людьми. Прагнення знайти ключ до розв’язання того чи того, малого чи
великого, менш чи більш складного питання шляхом обопільних
порозумінь – це була прикмета великости Людини, всім єством якої
керувала не амбітність провідництва чи вождівства, лише загальне
добро української справи, своїх людей українців, цілого народу. В тому
відношенні цілком несправедливі закиди Бандері в його двох
поступуваннях: відмовленні від посту Голови Проводу всієї ОУН та
намагання домовитися з розкольниками)двійкарями. В обох випадках
ним керувало прагнення зробити все можливе, щоб покласти край
внутрішнім роздорам та всім спільно, єдиною силою допомагати
погнобленій Україні визволитися з)під важкого московського гніту. В тих
поступуваннях Бандери була ота його незмірна людяність, велика
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добрість, такі притаманні високогуманній українській нації, прикмети,
що він їх з народнього джерела ввібрав у себе сповна. Звичайно ж,
добрість – це не слабість. Це прикмета, властива кожному справжньому
вождеві – провідникові своєї нації, найхоробрішому і найбезстраш)
нішому в боротьбі проти всіх її ворогів.

Бандера жив для інших – не для себе. Він не рахувався сам з собою,
з своїм особистим життям, бо жив для народу. Для нього не могли
бути приманкою жадні найвищі пости в політичному житті, які
давали б йому насолоду слави і добробуту, як то є в багатьох
славолюбів і кар’єристів. З того приводу я також ніколи не забуду слів
Провідника, які він залишив нам у добру спадщину в його листі)
зверненні до друзів націоналістів за кордоном:

«...Кожна праця, виконувана з ідейних мотивів, дбайливо і совісно,
найкраще, за своїми силами і вмінням – є вартісною і почесною... Для
мене особисто є важне те, щоб кожночасно, за своїми силами,
якнайбільше і якнайкраще працювати в Організації для визвольної
справи. А оцінка того, у якій функції я буду найкорисніший, зглядно,
де мене Організація тепер потребує – належить до Організації і я
прийму до виконання кожне її рішення».

Нічого не залишається до цього сказати, як побажати кожному з
вас бути у всьому і скрізь таким, як був наш великий, незабутній
Провідник Степан Бандера!

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 4, Nr.42 (347) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 16th 1960.

ЗУСТРІЧ

У ці дні приходять до мене спогади. Спогади про наш український
ліс, друзів, вояків Української Повстанської Армії, з якими
доводилось мені жити і боротися на протязі років. Пригадуються і
наші розмови під час постоїв. Такі звичайні, вояцькі розмови,
переплітані жартами і сміхом, замаєні турботою і тихим жалем за
тими друзями, що погинули, розмови, в яких часто ми згадували
нашого Провідника. Признаюся щиро: нічого так ми не бажали у
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своєму житті, як хоч раз побачити його на власні очі. Після того ми
готові були зараз же другого дня скласти у бою свої голови.

Але таких щасливців, які побачили Провідника і могли з ним
говорити, було небагато між моїми друзями. Не знаю, за що Бог
післав мені таку ласку, що зберіг моє життя, до того ж дозволив, щоб
сповнилася моя мрія. Діставшись з наказу нашого Головного
Командування на Захід, наш відділ УПА знайшов сердечну опіку.
Коли я трохи відпочав та прийшов до сил, дістав через одного лікаря
повідомлення піти на зустріч з людиною, яка бажає поговорити зі
мною про різні справи. Сподіваючись, що хтось з українців на чужині
цікавиться новинами з нашої Батьківщини, я почав пригадувати собі
пережите, щоб розповісти докладно все те, що могло б бути потрібне
для мого співрозмовця.

Десь біля шостої години вечора прийшов до мене зв’язковий, щоб
завести мене на стрічу. Тому, що я перебував тоді у лікарні, не мав я
убрання. Я пішов до магазину, але завідувач не хотів мені його
видати, щойно, коли в справу втрутився зв’язковий, сказав
завідуючому кілька слів і подав гасло, я швидко дістав свою одежу. Це
мене підбадьорило, бо я був переконаний, що тут на еміграції все так
гарно зорганізоване, як у нас в Краю.

Коли я зі зв’язковим прийшов до одного дому поза містом, на наш
стукіт у двері появилася на порозі невелика постать людини, що
приязно запросила нас зайти до помешкання. Зв’язковий непомітно
для мене зник і я сам увійшов до кімнати. Людина, що відчинила нам
двері, подала мені руку та зарекомендувалася:

– Називаюсь Степан Бандера.
Почувши ці слова, я не знав, що робити: кричати з радости, чи

звітувати по)військовому. Виручив мене Провідник, який з усмішкою
сказав:

– А тепер почоломкаємося по)козацьки!
Він обняв мене та поцілував і мушу признатися, що я в тих обіймах

заплакав, як мала дитина, бо мені здавалося, що після довгих років
боротьби і поневірянь та горя я зустрівся зі своїм рідним батьком.

Заспокоївшись трохи, я почав розмову з Провідником. Він
цікавився навіть найдрібнішими речами, всіми подіями у Краю,
кожним відтинком нашої організаційної мережі, настановою
населення до нашої боротьби і т. п. Найбільше цікавився він
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українською молоддю, як вона сприймає наші гасла, нашу боротьбу
чи має охоту вступати в лави УПА, як живе. Розмова затягнулася і
коли я пізно вніч покинув свого Провідника і повертався до лікарні, я
на хвилину зупинився і глянув на схід. Я хотів поділитися своєю
радістю з друзями, що залишилися на Батьківщині, хотів сказати їм,
що я дуже бажаю, щоб їхня мрія – побачити бодай раз у житті нашого
Провідника – сповнилася, як сповнилося моє бажання.

Т.М. Богдан
Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,

Page 5, Nr.42 (347) 7th Year, Munchen (West Germany),
Sunday, October 16th 1960.

ЗАГАДКОВИЙ НЕЗНАЙОМИЙ
(Спомин про сл. пам. С. Бандеру)

Пан Н. розповів мені одного разу про таку свою цікаву, хоч і
випадкову, зустріч із «загадковим незнайомим»:

Я ходив по горах Німеччини і шукав відповідного місця, де можна
було б влаштувати літній табір для молоді. Бажав я знайти таке
догідне місце, де були б і ліс, і вода, і площа для спорту. Та це була не
легка справа. Околиця була мені незнана, і тому я звернувся за
дотичними інформаціями до якогось німецького селянина. Той зразу
помітив, що я не німець, і порадив мені звернутися до одного
«авслендера» (чужинця), до того ще й «руссе», який напевно добре знає
тутешню околицю. Він, мовляв, не раз бачив, як у неділі та свята той
чужинець проходжується з дітьми по горах.

Якось не маю охоти йти до того «руссе» за інформаціями, але не
бачу кращого способу і таки йду до вказаної мені хати.

«Авслендер» вітає мене з деякою резервою в рухах і голосі, бачно
мені приглядається, видно, хоче розгадати хто я насправді такий.
Коли ж довідується, що я українець, то його ставлення до мене
відразу міняється. Він радіє, що може поговорити з українцем, бо й
він так само українець.

Приглядаюся краянові, який збуджує в мене якесь дивне враження.
Постать невелика, скромні рухи, скромно одягнений, хоч це святковий
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день. Погляд очей доброзичливий, видно, що ця людина вірить людям і
вважає їх добрими. Того погляду не забуду до кінця мого життя.

Господар просить мене сідати, жалкує, що не має в хаті цигарок, бо
сам не курить, відсилає доні до другої кімнати, щоб ми могли свобідно
говорити. Бачу жалісну міну гарних маленьких донь і хочу
опонувати, та вони скоро виходять, мабуть, до того привикли.

Починаємо розмову на тему виховання дітей. Що довше слухаю
мого співрозмовника, тим більше йому дивуюся. Починаю відкривати,
що це незвичайна людина. Це, мабуть, якийсь дуже заавансований
політичний діяч або високий військовий старшина, який мусить
переховуватися в горах. Мій співрозмовник заторкує різні проблеми з
такою певністю і фаховістю та, що найважливіше, в такому аспекті, як
це може робити лише державний муж. Кожне його слово ваговите
своїм змістом, і мені здається, що він говорить не до мене, а до якогось
поважного зібрання вчених людей, чи через радіо. Найцікавіше
говорить про виховання молоді і хоч зазначає, що сам не є вчителем, то
з його слів пробивається глибоке педагогічне знання. Маю таке
враження, що сиджу не в скромній хатині перед незнайомою мені
людиною, а в кабінеті якогось високого достойника.

Розмова пливе так жваво, що я не помічаю, як швидко минає час.
Аж господар нагадує, що добре було б пройтися і побачити місце під
майбутній табір, бо незабаром почне вже смеркати.

Чомусь мені жалко покидати хату дивного господаря.
Йдемо самі лісом поміж горами. Дивуюся, що такий – як при)

пускаю, – видатний політичний діяч так беззастережно довіряє мені,
будь)що)будь зовсім чужій йому людині.

Врешті оглядаємо пропоноване ним місце під табір. Мій провідник
турбується кожною подробицею майбутнього табору, розглядає всякі
можливості, хоче, щоб це було ідеальне місце для відпочинку і
виховання нашої молоді. Напевно він дуже любить дітей.

Час не стоїть на місці, надворі темніє, «сонні гори» починає
вкривати ніч. Дякую сердечно господареві і хочу вже, хоч і з жалем,
розпрощатися. Але він ще відпроваджує мене до того місця, звідкіля
вже певно можу сам дійти до залізничної станції.

Щиро дякую ще раз за все і так кортить запитати, хто він такий, проте
чемність на це не дозволяє, коли він сам цього не виявив. У поїзді ввесь
час роздумую його глибокі слова про нашу молодь – наше майбутнє. Бачу
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його добрі, ласкаві очі, з яких пробивається любов до дітей і журба про
їхню долю, і то не лише своїх власних, але й усього народу.

Багато років минуло з часу тієї незабутньої зустрічі, і аж тепер
страшна вістка про вбивство большевицькими агентами Степана
Бандери та його знімки в часописах розкрили мені таємницю
«загадкового незнайомого». Це був Степан Бандера.

Пригадуючи собі оту зустріч, я тим повніше усвідомлюю собі, чому
Степан Бандера був такий грізний для Москви, і чому вона його
вбила. Але їй не вдалося вбити його ідеї, ані знищити його діла. Діла
таких людей ніколи марне не пропадуть.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 5, Nr.42 (347) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 16th 1960.

«МАЛЕНЬКИЙ ПАН»
Тиміш Морозенко
(Закінчення)

У 1933 році для Марти й взагалі для цілого пропаґандивного
апарату зайшли великі зміни. Одного дня до дому на Личакові
прийшов «Маленький Пан» у товаристві Я. С., познайомив його з
усіми присутніми та передав йому свої ділові справи пропаґандивної
референтури. Дівчата довго не знали, що сталося і чому вони дістали
нового зверхника, заспокоїлися щойно тоді, коли довідалися, що
«Маленький Пан» перебрав пост Крайового Провідника.

Роботи все більше приспорювалось; Марта діставала до
переписування нові доручення, інструкції, накази для бойових акцій.
Всі відчули, що Організацію очолила енергійна і бойова людина.

У зв’язку з посиленою акцією ОУН, польська поліція повела широкі
протизаходи. Часті арештування членів з оточення Марти
занепокоїли дівчину, бо здавалося, що хтось «сипав». Референтура
Служби Безпеки, що просліджувала справу, переслухала теж і Марту.
Дівчині до сліз було боляче, що підозрівають навіть її, і тому
пожалілася перед референтом СБ. Як не намагався цей референт
розважити її, він не зумів заспокоїти дівчини.
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Через кілька днів Марту викликали на зустріч і вона з великою
радістю побачила, що до неї вийшов Крайовий Провідник.
Довідавшись від референта СБ про неспокій Марти, провідник
уважав за відповідне поговорити з нею особисто. Ця зустріч, на якій
Провідник виявив стільки зрозуміння і батьківської любови,
заспокоїла Марту і вона досі не забула про неї. Провідник говорив у
той час:

– Так буває у революційній організації, що обережність треба
класти на першому місці. Шукаємо причини арештувань, тому
мусимо перевірити всіх членів з даного оточення. Може бути й таке,
що референт Служби Безпеки звернеться до мене, щоб переслухати.
Це не мусить бути зараз виявом недовір’я чи підозріння дотичної
особи, але просто – шукання шляху до головної причини. Тому, будьте
спокійною, я запевняю Вас, що настанова Проводу до Вас ніяк не
змінилася.

Після якогось часу Марта завважила, що за нею все частіше
ходять поліційні аґенти. Тому Провідник дав їй доручення виїхати до
Кракова, де була зорганізована станиця ОУН. У Кракові перебували
тоді Березовський – Муха, Климишин, Карпинець і кожний з них мав
відповідне зайняття. Березовський редаґував підпільні видання.
Микола втримував і відповідав за закордонні зв’язки, а Карпинець
удосконалював свою хемічну лабораторію, з якої вийшла не одна
добра бомба.

– Їдьте туди, Марто, – говорив Провідник, – там Березовський
потребує доброї і певної секретарки. Зможете теж свобідніше діяти
серед польського населення, одначе обережним треба бути не менш,
ніж тут у Львові. Своєю поведінкою поза хатою не смієте відрізнятися
від тамошнього населення. На вулиці не вільно вести ніяких
організаційних розмов. В хаті треба деколи забавитися з огляду на
сусідів. То ж буде доцільно, якщо візьмете з собою гітару. Заграйте
часом і повеселіться, це відвертатиме від хати підозріння. Я загляну
деколи до Вас.

У Кракові при вул. Дембнікі ч. 5, на партері, мешкав Карпинець і в
його помешканні містилася не тільки таємна хемічна лабораторія,
але теж станиця ОУН з усім персоналом. Микола мав клопоти і багато
труду з перекидуванням деяких членів ОУН закордон до Чехо)
Словаччини, тому часто виїжджав; Березовський, як редактор
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підпільних видань, найменше показувався на Божий світ, а тому все
був блідий та постійно зайнятий своїми «шпарґалами»; Карпинець
виглядав як циган – чорний, присадкуватий і сильний. Він як
господар хати часто виходив на місто за різними орудками та
матеріялами для своєї лабораторії. Повернувшись з міста, він зникав
за паперовою перегородкою і там опрацьовував свої «рецепти» –
калійний хльорат, напоєний нафтою (10%) зі звичайним
детонатором, нітроцелюльоза – нітрована вата – піроксиліна плюс
детонатор. Це були, як він говорив, дитячі забавки. Скомпліктованіші
«рецепти» «Циган» тримав у таємниці.

До хати входилося за умовленим знаком – потрійний стукіт.
Незабаром, одначе, треба було цей знак змінити, бо подібним
способом стукали й поліційні аґенти, які, переодягнені за жебраків,
нібито просили милостині, а при тому дуже хотіли побачити, що
діється в хаті.

На квартирі Карпинця ставало веселіше, коли приїжджали
зв’язкові зі Львова. Та найкращий настрій викликувало прибуття
Крайового Провідника. Після ділової контролі і розмов, у хаті все
оживало. За веселими жартами товариство забувало навіть про
голодну кухню. А коли вже й ішли на зупу, то друзі постійно
пам’ятали про те, що треба щадити організаційний гріш. Тому не
дивно, що «Муха», «Щепко», «Тонько» і «Пітолько» аж примарніли і
Провідник звернув на це увагу та просив, щоб не заморювати себе,
бо Організації потрібно здорових людей. Атракцією були розповіді
Миколи – «Чорної панчохи», про його пригоди після повороту з
Чехо)Словаччини. Та веселі хвилини швидко минали і товариство
знову поверталося до важкої і відповідальної праці, а Марта
просто не мала змоги випростувати плечей за працею на
писальній машині.

Прийшов червень 1934 року і після замаху на польського міністра
Пєрацкого поліція виарештувала багато членів ОУН у Краю. Не
поминула вона теж наших друзів з вул. Дембнікі ч. 5. У 1936 році
Марту вивезено до концентраційного табору у Березі Картузькій.

Вибух польсько)німецької війни звільнив в’язнів з Берези
Картузької та інших тюрем. Марта поверталася додому з невеличкою
групою, в якій був теж Дмитро Грицай)Перебийніс. Він поспішав до
Берестя Литовського з метою звільнити з тамошньої тюрми
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Провідника Степана Бандеру. Але Грицай прийшов запізно, тюрма
вже була порожня. Зібрані інформації вказували, що Бандера пішов у
напрямі Львова.

Марта з іншими пробивалася поліськими селами на південь.
Вістка про те, що большевики займають західні землі України, дуже
прибила дівчину.

На залізничній станції у Раві Руській ждала Марта терпеливо, хоч
безнадійно на поїзд, який нібито мав їхати до Львова. Несподівано
хтось закликав її:

– Марто!
Марта обернулася і зраділа:
– Баба!
– Пст, називам сен Стефан Ясінські, – поправив Провідник Марту,

нагадуючи про засади конспірації, навіть тоді, коли вже польська
держава не існувала.

Провідник був у цивільному убранні з тирольським капелюхом на
голові. Хоч на обличчі були сліди пережитого лиха, він був в доброму
настрої та жартівливий. У розмові висловив свою думку щодо
міжнародньої ситуації, а зокрема про становище західніх
українських земель та нові методи боротьби ОУН з московським
окупантом.

– Може, доведеться нам ще зустрінутись, сказав він мені тоді. – І ми
зустрілися. Він знову очолював ОУН у боротьбі. А тепер його немає. І
тому так важко погодитися з тією страшною думкою, що Степана
Бандеру нікчемно вбило московське МГБ...

Очі Марти заясніли краплинами сліз. Я не хотів її турбувати
дальшими спогадами, тому сказав:

– Дякую Вам, Марто, за спогади, які пригадали мені молоді роки,
проведені в боротьбі на тому ж фронті, де були й Ви. Жаль, що наші
діти не мають щастя зазнати чару боротьби з ворогом на Рідних
Землях.

– Дав би Бог, Тимоше, щоб наші діти помстили смерть Великого
Сина України

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 3, Nr.43 (348) 7th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 23rd 1960.

190

Степан Бандера – соборник святої волі



В ТІРОЛЬСЬКИХ ГОРАХ
Т. Морозенко, США
(Спогад про славної пам’яти Провідника Степана Бандеру)

В той час, коли валилася гітлерівська Німеччина, я з групою
членів ОУН був у Цель ам Ціллер. Після капітуляції мережа ОУН
швидко розгорнула свою дію у Німеччині і Австрії. У знищеному
літниськовому готелі, на 1400)метровій височині тірольських гір, в
неотоплених залях відбулася перша теренова конференція провідних
членів ОУН в Австрії. Зима в тірольських горах 1946 року була
прекрасна, чи бушував морозний вітер, чи соняшне проміння
іскрилося в срібних кришталиках снігу. Нас було 6 родин та самітний
проф. Данкевич, що вчив французької мови в українській ґімназії в
Інзбруці і був заразом добрим диригентом. Завдав він собі чимало
труду, щоб з випадкових людей зробити хор, який повинен був
відспівати у місцевій каплиці різдвяну Службу Божу. До цього ми
поробили всі потрібні заходи. З тірольських долів обіцявся прийти о.
Григорій Брездень.

На Різдво виглядало так: отець з дяком при вівтарі, а ввесь «народ»
на хорах, – всі мусіли співати, навіть діти. Радісно стало на душі, коли
в маленькій тірольській каплиці вперше залунала українська
стародавня коляда «Бог Предвічний».

Отець Брездень гостив у нашому готелі, де ми ще довго співали
колядок. В перерві підійшов до мене ред. Лев Сенишин і запитав, чи
бачив я під час Богослуження, на долі, під хорами церкви якогось
чоловіка.

– Я присягнув би, – говорив Левко, – що цей чоловік цілком схожий
на Степана Бандеру.

Але я не вірив, щоб це був Провідник, може, це якийсь німець,
може, схожий на нього.

У день святого Степана ми з дружиною зайшли у вечірні години до
панства К. в гостину. Вітаючися з панею дому та кількарічною
донечкою, я зауважив, як з крісла підвівся невисокий ростом
мужчина. Коли прийшла черга привітатися з ним, я не міг повірити
своїм очам – це був Провідник. Спершу я завагався, думаючи, що я
помилився, але сумнів швидко розвіявся: усміх і потиск руки були ті
самі, як колись у Кракові.
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– Я дуже радий, що вас бачу, – були перші слова Провідника.
А я був трохи збентежений, бо не знав, як поводитись у

присутності такої високопоставленої у визвольному русі людини.
Людини, про яку вже широко лунали народні пісні в Україні під час
другої світової війни. Одначе, невимушена і дружня поведінка
Провідника заспокоїла мене, і розмова швидко розгорнулася. Я
намагався не дати пізнати перед присутніми, що знаю Провідника,
щоб його евентуально не розконспірувати.

Провідник з увагою слухав про новини, які я подавав йому:
становище українських втікачів в Австрії, початки організованого і
культурного життя громад тощо. Він давав свої зауваги та
висловлював погляд до окремих питань, і того вечора я ніколи не
забуду. Тоді я пізнав Провідника як людину, друга, і батька родини.

Було вже пізно, коли ми попрощалися. Перші вийшли панство
Бандери, а незабаром ми подякували господарям за гарну гостину.

Сніг скрипів під ногами, а довкола панувала така тиша, що на душі
аж лячно ставало. Ми поспішали, бо 5 кілометрів дороги додому
тірольськими горами було не легко пройти.

– А знаєш, що цей пан цілком подібний до Василя Бандери, –
порушила тишу моя дружина.

– Нічого дивного, – була моя відповідь, – бо це рідний його брат.
– Степан? – якось дуже тихо запитала дружина.
Вона докоряла мені, чому я не сказав їй про це в домі панства К.,

була б хоч краще приглянулася йому. Тоді я пригадав собі, що це були
іменини Провідника, бо ж третій день Різдва – Степана.

Після пам’ятної зустрічі я, як мені здається, з ще більшим запалом
взявся до організаційної праці.

На одному засіданні Теренового Проводу в Австрії котрийсь із
референтів звітував про безпеку Провідника. Здавалося, що його
квартира була дуже добре законспірована, та все ж виявилося, що
Провідника випадково зустріла людина, яка не користувалася
повним довір’ям ширших кіл українського громадянства, була
запеклим противником ОУН. Довелося, отже, негайно змінювати
квартиру Провідника, бо ж усі ми незвичайно високо цінили і
дорожили людиною, яка була найкращою серед провідних членів.

Пригадую собі, як ще перед війною, коли ми сиділи в польській
тюрмі, не раз заторкували проблеми на різні теми, між ними і
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питання про духову величину відомих нам провідних членів ОУН.
Коли при цьому згадувалось ім’я Бандери, то всі друзі вимовляли його
з такою пошаною, немовби говорили про святощі. Це не був
випадковий Провідник ОУН, це була людина, що посідала Богом дані
найкращі прикмети національного провідника. Це була людина
великого духу, незламної волі, ясного розуму, ріщучости в дії та
послідовности у реалізуванні революційної ідеї визволення України.
Дружність у стосунку до інших, вирозумілість і толерантність до своїх
політичних противників, – це були притаманні риси Провідника. Не
важним є, чи всі члени ОУН знали Провідника особисто, – багато його
в житті не бачило, але важним є, що всі вони цікавилися кожним його
рішенням, залюбки читали його звернення, бо відчували в них
духовий зв’язок та одність думки. Те, що нуртувало у підсвідомості
члена, чого він деколи не міг собі усвідомити, – і все це уточнював та
зводив до конкретности Провідник у своїх писаннях. Провідник
відчував прагнення народу і вказував йому шлях, яким треба йти до
вимріяної мети. Тому народ ішов, бо бачив у Провідникові втілення
свого духа.

Таким був наш Провідник, а ми – його воїни.
Я мав нагоду ближче пізнати Провідника в організаційній роботі.

Говорив він коротко, ясно і речево. Постанови приймав швидко і
рішуче. Для української визвольної справи віддавав себе сповна. До
себе самого стосував тверді життєві закони, слабощі інших розумів,
одначе, вимагав невгнутости і послідовности.

Деякі його співробітники знали велич Провідника, і тому в них
почала зростати заздрість за його небувалий авторитет не тільки в
ОУН, а й у цілому народі. Заздрість породила бунт і призвела до того,
що ці одиниці кинулися підривати цей високий авторитет. Але нічого
не допомогло. Речі світлі і шляхетні мають вічну вартість, скільки б
болота на них не кидати. А велич Провідника не мала меж у
просторах. Його ім’я давало снагу мільйонам людей до боротьби у
сибірських тайгах, давало силу безіменним героям по)лицарськи
вмирати за ідею.

Його ім’я наводило страх на ворогів і вони думали, що у вбивстві
Провідника лежить вся розв’язка. Та помилилися московські аґенти)
вбивники. Бо скільки ж уже згинуло провідних одиниць ще перед
смертю Провідника, а чи це дало ворогам розв’язку? Ні, смерть героїв
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посилювала духа живучих воїнів. Злочини і скритовбивства ворога
ведуть його до остаточної загибелі.

Ми дуже жаліємо, що не можемо більше побачити обличчя, почути
голосу нашого Провідника. Але чи ми не відчуваємо його в собі? Чи не
промовляють нам у серці, хоч беззвучно, колишні його доручення і
накази? Вони ж такі свіжі і на часі! Тільки більше доброї волі та
завзяття, – і виконаємо його заповіт:

«Я вірю, що ви не заведете моїх надій і гідно виконаєте наказ!»
Боже, поможи виконати найвищий наказ Провідника! Тоді відновимо
Твої святі, але збезчещені храми на нашій Рідній Землі і помолимося
гарячими сльозами вдячности до Твого Новонародженого Сина.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 5, Nr.1�2 (358�359), 8th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 23rd 1960.

«ЧИГИРИН» ЩЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ!
Михайло Когут, США
(Спогад)

У незабутньому для 1931 року я одержав доручення з Районового
Проводу ОУН прийти вечором на залізничну станцію Підвисока і там
зустрітися з чоловіком, який приїде з Ходорова, та провести його на
місце збірки. Тому, що до станції було десять кілометрів дороги, я
вийшов з дому завчасу, щоб не лише встигнути на час до поїзда, а й
щоб добре роздивитися, чи «повітря чисте», себто, чи немає
підозрілих осіб, які вказували б на небезпеку зустрічі.

О годині 9,30 приїхав поїзд і я подався на те місце, де до мене
повинен був підійти приїжджий. За кілька хвилин незнайомий
підійшов до мене і я, пізнавши його з опису, обмінявся з ним кличкою.
Ми негайно покинули станцію і, не розмовляючи з собою, пішли
польовими дорогами до села Курян. Після якогось часу мій супутник
запитав, чому ми йдемо польовими стежками, а не битим шляхом.
Одержавши від мене відповідь, що так безпечніше, він підсміхнувся,
немовби висловлював задоволення з конспіративної дисципліни
Бережанського району.
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Тому, що мовчанка мене втомлювала, я з)під ока почав
приглядатися до незнайомого. Це була невисока, молода й здорова
людина, з бистрим поглядом очей та енергійним виразом обличчя.
Ми ішли досить швидко і я почав знемагати. Мій незнайомий друг
уповільнив ходу й почав розпитувати мене про гору Лисоню,
стрілецький цвинтар у Посухові та про село Вільхівець, про дівчину з
якого було складено в українському війську пісню. Мене здивували ці
запитання, бо мій друг був, на мою думку, ще замолодий, щоб так
цікавитися згаданими місцевостями. Я мав охоту запитати його, хто
він, але вчасно стримався, пам’ятаючи про конспірацію.

На призначене місце сходин ми прийшли перші. Старенька
церковця в лісі немовби додавала святощів розкішній українській
ночі. Мій новий друг став на коліна й щиро помолився.

За кілька хвилин появилися інші друзі. Сходини тривали до
пізньої ночі. Звідтіля ми пішли до села Раю на відпочинок в хаті друга
Стаха. Тут я знову одержав наказ бути товаришем незнайомому аж
до відклику.

Село Вільхівець, що його незнайомий так хотів побачити, було
дуже мальовниче, нагадуючи своїм виглядом прекрасні куліси до
сценічної вистави п’єси «Наталка Полтавка». Ми вийшли на гору
Семенівку, обійшли вздовж і впоперек вириті, зарослі вже, але для
мого друга «свіжі руїни нашої України» – рови, в яких Січові Стрільці
змагалися з москалями. Глянув я на друга, а в нього очі ненавистю до
ворогів світяться. «Такий молодий, – думаю, – а так дуже відчуває
бездолля України!»

З гори Семенівки ми пішли до села Посухова, славного з боїв та
цвинтаря героїв з Семенівки. При вході до цвинтаря незнайомий
навколішках помолився за спокій душ поляглих, а опісля помалу
почав обходити могили. Біля кожної могили зупинявся і наголос
читав написи. Найдовше він був біля могил невідомих героїв, на яких
не було написів.

Входова брама на кладовище, що була побудована у вигляді
тризуба, зробила на мого гостя помітне враження і він забажав
поговорити з кимось із села, щоб подякувати селянам за їхній труд
над упорядкуванням могил. Друг В. Курило докладно розповів про
працю над брамою, гордістю села Посухова й додав, як польський
староста наказав розвалити цю браму, але село рішуче спротивилося
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наказові. Мій «мандрівник по Бережанщині» ще раз обійшов браму,
подякував за інформації та підкреслив, що село Посухів справді має
чим гордитися.

Опісля ми пішли на гору Лисоню. Пристали біля розритої могили й
дивилися на порозкидані по ланах кості героїв. На обличчі мого друга
появився страшний гнів. Навіть моє запевнення, що за кілька днів
могила знову буде висипана, бо поляки не перший раз вчинили таке
нехристиянське діло, та ненависть до ворогів не погасала. Очі
незнайомого запевняли мене, що «час порахунку ще прийде»...

Ми повернулися до села Раю і наступного дня подалися до села
Лапшин. По дорозі друг висловив признання активним членам ОУН
Бережанського району. Я досі чую його слова: «Це добрий район...
така золота праця... тут почуваюся щасливим, сильним...».

У Лапшині ми перебули до вечора, а тоді пішли на районові
сходини.

Розкинені сьогодні по чужих землях учасники тодішніх
сходин, що мали назву «Чигирин», напевно, як і я, не забули їх
досі. Три тисячі нас, членів ОУН, з гордістю привітали тоді мого
гостя сл. пам. Степана Бандеру, що був членом Проводу ОУН,
величним: «Слава Україні!». А його полум’яні слова промови
зміцнювали наше завзяття, додавали охоти до дії, до змагу з во)
рогами Батьківщини. Після «Чигирина» ми подалися до Підгаєць,
де нами заопікувався бл. пам. Дмитро Миськів. Звідтіля знову
повернулися в Бережанщину до села  Криве, а там до Вівся, Це)
нева, Конюх, Бишок, Лапшина, Вербова й Нараїва. Всі ці міс)
цевості тоді загоювали страшні рани, завдані їм від польських
банд «пацифікаторів». Села являли собою руїну: вікна по)
вибивані, стріхи пороздирані, читальні поруйновані, товари в
кооперативах знищені, облиті нафтою, чоловіки побиті до кро)
ви... Ворог шалів, боячись зриву.

Опісля ми зайшли ще до Поморян, а звідтіля до Золочева й
Ожидова, де я розпрощався з сл. пам. Провідником. 

Нехай ця моя скромна згадка додасть нам сили відплатитись ворогам
за біль та смерть нашого Провідника. «Чигирин» ще повернеться!

Шлях перемоги («The Way to Victory»), ukrainian weekly,
Page 4&6, Nr.46 (403), 8th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, November 12th 1961.
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В ЗЕЛЕНІ СВЯТА – ПОКЛІН ГЕРОЯМ!
Іван Шевчук

Хто є герої? Це ті, «що спільним чином свого життя створили
найкращу легенду нації – легенду збройної боротьби нації за своє
право жити вільно і державно незалежно, що найдорожчим скарбом
крови і праці засвідчили відданість батьківщині, що зв’язали її
величне минуле з світлим майбутнім.

«Герої – це ті, що життям своїм заплатили за свою віру і заслужили
право на те, щоб стати незабутніми в історії України».

Ці слова можна віднести, насамперед, до їх автора, українського
національного героя, нашого улюбленого Головного Отамана Симона
Петлюри, того, що очолив боротьбу української нації за державність
та вивів Україну на міжнародню арену.

Коли на процесі Спілки Визволення України прокурор запитав
Людмилу Старицьку)Черняхівську, чому вона, культурна жінка,
ходила на панахиду по Петлюрі, бо ж, мовляв, Петлюра бандит,
Старицька відповіла: «Для нас Петлюра не бандит. Ми шануємо
Петлюру, як державного прапороносця і втілення вільної України».

Ось два погляди на українських національних героїв, а на Отамана
Петлюру зокрема.

Вороги України зненавиділи і прокляли Симона Петлюру, а
українська нація полюбила його як свого обранця і благословила.
Та не лише вороги зненавиділи Петлюру. Волелюбний Захід теж
знеславлює його пам’ять ганебними фільмами й карикатурами,
ображуючи нашого національного героя, колишнього голову
Української Держави. Видно, що безсмертний дух Петлюри
турбує їх. Вони бояться його ідеї – ідеї незалежної України. Їм
вигідніша одна московська імперія, щоб лише не комуністична,
ніж ряд незалежних національних держав на теперішній
території СССР.

Після смерти овіяного славою Головного Отамана С. Петлюри
визвольно)революційні змагання українського народу проти
окупантів очолює полковник Євген Коновалець – творець нових форм
визвольної боротьби, а саме: революційного підпілля. Головною
заслугою полк. Є. Коновальця супроти української нації є те, що в
період між двома світовими війнами він підготовляв українську
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революцію, очоливши тих, що поклялися здобути українську дер)
жаву або згинути в боротьбі за неї.

У дні Зелених Свят ми згадуємо тих, що свою любов до України
перетворили в чини, і своїми ділами, посвятою та жертовністю
перевищували всіх інших і стали керівниками дальшої боротьби. Це
насамперед Степан Бандера і Роман Шухевич.

Легендарний Тарас Чупринка – Роман Шухевич – це той муж, що,
натхнений своїм великим провідником, власними силами й засобами
українського народу організував таку боротьбу, якою була боротьба
Української Повстанської Армії. Він був керманичем воюючої
України і основоположником єдиного фронту поневолених Москвою
народів, був справді великим генералом.

Точно 12 років після трагедії в Парижі прийшов Роттердам і смерть
полк, Євгена Коновальця, ще 12 років пізніше – Білогорща і смерть
генерал)хорунжого Тараса Чупринки)Шухевича. Дев’ять років
пізніше згинув смертю героя Степан Бандера. Всі чотири провідники
української визвольної боротьби загинули з руки того самого ворога –
аґентів підступної Москви. І лише один з них, Шухевич, мав щастя
вмерти в безпосередній боротьбі зі зброєю в руках і то на рідній землі.
Не знаємо, де його могила, але кров його зросила не бруки чужих міст,
а український чорнозем. А це з’єднує націю з її проводом і робить ідею
українського націоналізму непереможною.

Це дуже добре розумів Провідник Степан Бандера, тому зараз
після виходу з гітлерівського концтабору хотів повертатися на рідні
землі. Та рішучий спротив його бойових друзів з Краю і на чужині
приневолив його залишитися на чужині і звідси керувати цілістю
боротьби. І він став символом боротьби України, любимцем широких
народніх мас, а ім’я його стало відоме по всіх просторах широкої
большевицької імперії, лякаючи ворогів. Учасник похоронів сл. пам.
Ст. Бандери, інж. Михайло Кравців, прощаючи Провідника від його
друзів з УВО, сказав такі знаменні слова:

«Своєму Синові Бог дав силу будити до життя мертвих. Тебе ж,
Великий Сину України, обрав Господь, щоб будити до життя сонних,
приспаних земляків Твоїх на чужині і притуплених злиднями
земляків в Україні та спонукувати їх до чину».

Це зміст життя і роля Степана Бандери, патріота з професії, як
його назвав американський журнал «Таймс».
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Большевики вбили згаданих провідників напередодні вирі)
шальних в той час подій в Україні і в вільному світі, бо боялися їх і
їхнього впливу серед українського народу. Адже ж без чину Головного
Отамана Симона Петлюри, в період визвольних змагань,
український народ ледве чи був би продерся крізь туман брехливих
та згубних для нас соціялістичних гасел і комуністичних теорій. І
якраз це є головною заслугою Петлюри, що він зразу, послідовно і
чітко, відділив національне від соціяльного і головним та першим
ворогом України визнав Москву.

Інші тодішні політики усвідомили собі цю правду щойно за
кілька десятків років, після гіркого досвіду, а дехто з теперішніх
політиків і науковців ще й сьогодні цього не бачить і не хоче
розуміти. Вони йдуть на концепцію непередрішенства, спів)
працюють з ворогом в наукових інститутах, шукають «спільних
інтересів» України з Москвою. Під час визвольних змагань ми
втратили незалежну державу не так через мілітарну програну, як
через те, що багато з нас впало жертвою облудних ідей. Тепер
знову деякі з)поміж нас підсувають фальшиві ідеї: боротьби за
зміну режиму, безплідні переговори з ворогом, сторонні сили,
еволюції і т. п. та «практичні шляхи» визволення, шляхи, що ними
ніколи не дійдемо до своєї державности, бо вони згубні й
фальшиві.

Шлях до самостійности й державности України вказали нам
згадані герої і мільйони їхніх воїнів, що про них ми згадуємо в
найглибшій пошані в дні Зелених Свят. Це важкий і тернистий шлях,
як шлях на Голготу, але він певний і єдиноправильний, бо це шлях
боротьби.

І якщо ми щиро бажаємо щастя для нашого народу й волі для нього
і для України, то борімося так, як боровся Симон Петлюра – з
Москвою, як боровся Євген Коновалець – шляхом української
національної революції, як боровся Роман Шухевич – власними
силами, як боровся Степан Бандера – не за зміну режиму, а за
Самостійну Соборну Українську Державу.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), Ukrainian weekly,
Page 4, Nr.24 (433), 9th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, June 17th 1962.

199

Степан Бандера – соборник святої волі



ЗАВЖДИ УСМІХНЕНИЙ
Петро Кізко

Відтоді як я пізнав Провідника у видавництві «Український
Самостійник» на Дахауерштрассе 9/ІІ, а це було десь у 1949)50)х
роках, – мені доводилося бачити його часто, а деколи й розмовляти. І
з тих усіх побачень та балачок у мене витворився певний образ цієї
справді незвичайної людини. Бандера поєднував у собі багато
людських рис, які, здавалося, несполучні одна з одною. Він був
простий і, водночас, вибагливий, лагідний – і разом з тим суворий,
добрий – і, в хвилини ворожих виступів або атак, лихий. Він теж був
чуйний і пильний, чесний і самоздисциплінований, рішучий і
твердий. Був меткий і рухливий, його очі завжди горіли вогнем
запалу і завзяття до праці й боротьби.

Я ніколи не бачив Бандеру зажуреним чи сумним, хоч у нього
серце таке ж, як і в усіх людей, хоч і він мав свої особисті жалі та болі,
турботи і клопоти. Саме в тому полягала велич навіки незабутнього
нам Провідника ОУН Бандери –  він своєю поставою, твердістю й
рішучістю характеру, усміхом своїм і радісним блиском очей
прикривав, затамовував журбу та горе сотень і тисяч українців, для
яких чужина стала незносним тягарем, а воля України –
благословенною надією.

Я бачив Бандеру завжди усміхненим. Він мав звичку час від часу
обійти бюра установ Визвольного Руху на Цеппелінштрассе в
Мюнхені, і подивитися, як іде праця, вислухати думки та
побажання працівників. Авторитет Бандери був такий великий, що
коли він заходив до котрогось бюра, то всі буквально відрухово
підіймалися з місць і віталися з ним. І при кожних цих зустрічах
Провідник усміхався, був дуже лагідний та вирозумілий, чуйний до
запитів людей. На цьому місці мені аж проситься думка, щоб її
висловити, а саме: Бандера супроти працівників установ
Визвольного Руху ніколи не був, як то кажуть, «командуючим».
Принаймні, на своєму власному досвіді я переконався, що він
завжди йшов на поступки кожному моєму проханню. Я був;
здивований, коли одного разу на моє прохання виїхати за кордон
Німеччини він, у присутності інших членів Проводу ЗЧ, сказав: – Як
хочете, ми вас затримувати не можемо, але хотілося б, що б ви були
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разом з нами. Нічого вам багато не обіцяємо, будете ділити долю
разом з нами, якщо заживитеся тут.

Я тоді відчув, що це говорить не тільки Провідник, але й людина в
повному розумінні того слова. Добра, вирозуміла й дбайлива людина.
Може, ця Провідникова щирість та одвертість у розмові зі мною
справила на мене більше враження, ніж звичайний наказ лишитися
мені в Німеччині.

Згадую це не для красивости цього спогаду, лише для того,
щоб спростувати всі ті жалюгідні наклепи з боку ворога й «своїх
земляків», які впродовж років, до смерти і після смерти
Бандери, силкуються схарактеризувати славної пам’яти
Провідника як «шорстку» й «жорстоку» людину. Очевидно,
можна лише було радіти, коли у відношенні до всіх ворогів
української свободи й незалежности – з якого б гнізда ті вороги
не походили – Степан Бандера був справді нещадним. Але теж і
в тому була його величезна сила – вороги України малювали
Провідника страшним, бо боялися, падали ниць перед величчю
його національно)визвольних ідей, могутністю його світлого
духа.

На все життя залишиться останній образ дорогого Провідника з
побачення із ним буквально за два)три дні перед його трагічною
смертю, на Штіґельмаєрпляц у Мюнхені. Це було вечором, коли
баварська столиця була освітлена різнокольоровими вогнями. Я з
двома друзями ішов, щоб виконати певне доручення Теренового
Проводу ЗЧ ОУН на Німеччину. Без сумніву, про ту нашу акцію знав і
Провідник Бандера. На самому центрі згаданого майдану ми почули
знайомий голос вітання. Ми повернули голови в бік і побачили поруч
усміхненого, як завжди, Провідника. Він щиро з нами привітався й
доброзичливим поглядом немов сказав: – Щасливого вам виконання
завдання!

Ми ще довго дивилися в той бік, куди пішов Провідник у супроводі
одного охоронця.

Я тоді подумав: – Як він так безпечно ходить! Адже ж якби на
випадок чого, то й охоронець його не вбереже в таку вечірню пору...

Це було, можливо, десь 12)13 жовтня 1959 року, а вже 15 жовтня
ми всі були приголомшені жахливою, потрясальною вісткою:
«Бандера не живе!»
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...Минуло відтоді три роки, а й тепер, коли пишуться ці рядки,
важко відігнати гіркі сльози, затамувати біль серця, вгамувати свої
стривожені чуття.

І тільки, знову таки, як у колишні роки праці за життя всім нам
дорогої й невіджалуваної людини, – вічно живий, вічно веселий і
бадьорий, життєрадісний усміх Бандери отрясає нас од невимовної
туги і кличе бути такими самими, як був Він, що своє життя віддав за
життя свого народу.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), Ukrainian weekly,
Page 2, Nr.43 (452), 9th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 14th 1962.

МІЙ НЕЗАБУТНІЙ БАТЬКО
(Слово Наталки Бандери на процесі в Карльсруге 15.Х. 1962)

Наталка Бандера, дочка сл. пам. Провідника Степана Бандери,
мала змогу виступити на процесі в Карльсруге, після промов
прокурорів і адвокатів'співобвинувачів. Вона виголосила своє слово
15'го жовтня 1962 р., і саме в третю річницю смерти свого Батька.
Нижче подаємо її слово в українському перекладі.

Високий Суде!
Дозвольте мені, як членові родини мого замордованого

Батька Степана Бандери, в заступстві моєї Мами Ярослави
Бандери, висловити Високому Сенатові подяку за уділення мені
слова. З уваги на твердження обвинуваченого в його зізнаннях,
що він під час своєї діяльности в КҐБ був переконаний, начебто
мій Батько був зрадником України, я хотіла б представити мого
Батька таким, яким я його ношу в глибині мого серця.

Якраз сьогодні минає три роки, коли мій Батько помер в
дорозі до лікарні. За свідченням підсудного, мій  покійний
Батько був підступно замордований з допомогою отруйної
зброї.

Це не перший і не єдиний морд у нашій родині. Майже вся
родина мого покійного Батька і моєї Матері загинула з руки
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ворога. Мої батьки походять з української греко)католицької
священичої родини. Саме в той час головно священики та
учителі розбуджували національну свідомість українського
народу, передусім же селянства. Батько моєї Мами, о. Василь
Опарівський, був польовим священиком української армії під
час першої світової війни і загинув в бою проти поляків. Моя
бабуся, тоді ледве 20)річна, залишилася сама з двома дітьми –
моєю Мамою Ярославою і її братом Левом – та мусіла як
учителька пробиватися крізь життя. Як учителька вона також
причинилася до повного національного усвідомлення
українського селянства.

І моя бабуся і мій дядько Лев загинули під час другої світової
війни. У зв’язку з викриттям одного атентату, поляки після
довшого в’язнення розстріляли мого невинного дядька. Ми
ніколи не довідалися, серед яких обставин загинула моя
бабуся; ми знаємо тільки те, що її замордовано, коли вона
повернулася з Польщі до свого рідного села.

Мій покійний Батько так само походив із священичої
родини. Він мав трьох братів і три сестри. Його мама, а моя
бабуся, померла молодою на чахотку і залишила свого чоловіка,
а мого дідуся, о. Андрія Бандеру з 7 дітьми. Мій дідусь о. Андрій
Бандера виховав своїх дітей в релігійному і національному дусі,
так що вони вже як студенти включилися в боротьбу за
визволення України. 

Двох братів мого Батька (Василя і Олексу Бандерів)
закатовано під час другої світової війни в концтаборі Авшвіці, а
мого дідуся з його найстаршою донькою вивезли большевики
на Сибір.

Після ув’язнення мого Батька в кацеті Захсенгавзен, моя
Мама восени 1941 р. приїхала зі мною (тримісячною дитиною)
до Берліну, щоб бути недалеко свого мужа. Наша родина жила в
дуже важких обставинах, що сильно послабило нерви моєї
Мами. Від часу, коли мого Батька німці випустили з кацету і він
почав організувати Закордонні Частини ОУН, ми мусіли
постійно ховатися, щоб не викрито місця нашого замешкання.
Місцями нашого перебування в Німеччині й Австрії до 1948 р.
були Берлін, Іннсбрук, Зефельд, потім Мюнхен, Гільдесгайм,
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врешті самотня хата в лісі поблизу Штарнберґу.
В самотній хаті в лісі наша родина (в 1947 р. нас було вже

троє дітей) жила стиснена в одній кімнаті, де не було навіть
електрики. В той час ми діти довго хворіли на коклюш і кір та
були недоживлені. Я ходила тоді до сільської школи в Зекінг і,
маючи лише шість років, мусіла щоденно відбувати шість
кілометрів дороги через ліс.

В 1948)1950 роках ми жили, без нашого Батька, під
прибраним прізвищем в таборі для українських утікачів біля
Міттенвальду. Батько відвідував нас кілька разів на рік. Я
пригадую собі, що одного разу, важко хворіючи на запалення
середнього вуха, я запитала Маму, хто є цей чужий пан, який
схилився над моїм ліжком і гладить мене, я цілковито забула
свого Батька.

В 1950)1954 роках ми жили в малому селі Брайтбрун над
Аммерзее, і мій Батько відвідував нас уже частіше, а згодом
бував удома майже кожного дня. Проте моя Мати постійно
побоювалася за життя нашого Батька, на яке чигали
большевики; так само переслідувала її думка, що він може
загинути в нещасливому випадку під час їзди додому. Все ж
таки ці чотири роки були найспокійніші та найщасливші в
житті моєї Матері, яка добре почувалася між мешканцями села
і зжилася з ними. Щойно пізніше я зрозуміла, що на нас
полювали совєтсько)московські репатріаційні комісії та
агенти.

Рік 1952 був особливо небезпечний для нас, і ми з Батьком
переховувалися впродовж кількох місяців у маленькому селі
Оберав біля Ґарміш)Партенкірхен. Нещастя хотіло, що всі троє
дітей захворіли на запалення залоз і мусіли впродовж двох
місяців лежати в ліжку.

Під час тих чотирьох років ми були цілковито відірвані від
українців, а це загрожувало нам, дітям, повним відчуженням
від українства. Але мій батько, незважаючи на свою
відповідальну і виснажливу працю, знаходив ще досить часу
для того, щоб мене вчити української історії, географії та
літератури, як теж спонукував мене до читання українських
книжок. Мій брат і сестра, ще заки пішли до німецької
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народньої школи, маючи 5 чи 4 років, уже навчилися читати і
писати по)українськи.

В той час я ще не знала, ким був мій Батько, хоч і не могла
собі пояснити, чому ми змінили наше прізвище; але я не
відважилася запитати про це Батька.

В 1954 р. ми переїхали до Мюнхену, головно тому, щоб
заощадити Батькові щоденної небезпечної їзди (80 км), як теж
тому, що тут для дітей кращі можливості вчитися.

Маючи тринадцять років, я почала читати українські газети
і читала багато про Степана Бандеру. З бігом часу, на підставі
різних обсервацій, постійної зміни прізвища, як теж через
факт, що навколо мого Батька завжди було багато людей, в мене
виникли певні здогади. Коли раз один знайомий проговорився,
то я вже була певна, що Бандера – це мій Батько. Вже тоді я собі
усвідомила, що я не смію прозрадити цього моїм молодшим
сестрі та братові; було б дуже небезпечно, якщо б малі діти
через свою наївність у чомусь проговорилися.

Від 1954 до 1960 р. ще рік по смерті мого Батька, жили в
Мюнхені.

Мій покійний Батько був утомлений постійною охороною і
деколи був необережний. Він твердо вірив, що стоїть під
особливою Божою охороною, і говорив: якщо мене хочуть
спрятати зі світу, то знайдуть спосіб зліквідувати мене разом з
охороною. Він їздив своїм автом до української католицької
церкви, де підсудний вперше його побачив.

Підсудний твердить, що через вагання і докори совісти він не
виконав скритовбивства в травні 1959 р. В той час було відомо,
що мій Батько особливо загрожений, і тому зміцнено його
охорону. Сьогодні, в три роки по смерті мого Батька, я говорю в
першу чергу від імени моєї Мами, яка віддала свою молодість
моєму Батькові та своїм дітям.

Я хочу ще повернутися до зізнань підсудного, де він
говорить, яким цинічним способом Сєрґєй його заспокоював,
кажучи, що діти Бандери будуть йому ще «вдячні» за цей
вчинок. Ця цинічна заввага вказує на те, що КҐБ плянувало
схопити нас дітей, вивезти нас до Совєтського Союзу, зламати
наш опір жахливими засобами, що там сьогодні прак)
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тикуються, і зробити з нас комуністів, щоб ми засуджували
нашого рідного Батька. Саме таким способом пробувано
виховати на комуніста сина генерала Тараса Чупринки,
Головного Командира УПА, який загинув у 1950 р. в Білогорщі,
в Західній Україні. Сєрґєєві мусіло бути ясно, що це єдиний
спосіб допровадити нас дітей до такого ставлення.

Мій незабутній Батько виховав нас в любові до Бога й
України. Він був глибоко віруючим християнином і загинув за
Бога та незалежну вільну Україну – за свободу всього світу.

Мій блаженної пам’яти Батько, який уосіблював цей великий
ідеал, залишиться провідною зіркою всього мого життя, так
само життя мого брата і моєї сестри та української молоді.

Шлях перемоги («The Way to Victory»), Ukrainian weekly,
Page 2, Nr.45 (454), 9th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, October 21th 1962.

ЙОГО ПЕРЕМОГА
Данило Чайковський

Три роки тому... як і сьогодні, стояла печальна осінь, у
розпачі шарпала вітром свої золоті коси, голосила тужно, без
сліз, без крику... Три роки тому було нас тут, на цьому
скорбному місці, не як сьогодні – кілька десятків, а сотні,
тисячі. І Він був ще з нами, перший і останній раз загордівши,
відходив, покидав нас самих, забираючи зі собою лише
грудочку української землі і кілька краплин води з українського
моря.

Тоді небо бралося червінню, багровою, як пролита кров з
Його серця, хмари ваготіли на небі, як наш біль безмежний,
скорбота люта, так що хотілося кинути страшний проклін
смерті, своїй долі, самому небові...

Жалобним мотивом плакали похоронні співи, никли вниз
прапори і грудки свіжої землі глухо стукотіли об віко труни.
Біль переливався через вінця душі, німе ридання розривало
груди:
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«Ой, леле, серце вірити не звикне 
Цій божевільній істині ніколи»
(О. Лубська)
Ні, наше серце не могло і досі не може вірити тій жахливій

правді, що Його – найкращого і найліпшого, воїна без плями,
лицаря з шляхетною душею, нашого Друга і Провідника вже
немає... Що Він відійшов туди, де на Нього ждали, поляглі в
боях, когорти Його друзів, борців, Його велика Армія.

Серце не могло вірити, не хотіло і луснути з болю. Воно
завмирало в німому горю...

А коли:
«Перестав мигтіти заступ, 
На горбик поклали вінок із клена, 
А в узголів’я вінок сосновий. 
Зідхнуло сонце. Повіяв подих 
Тиші великої...»
(В. Свідзінський)
І серед тієї тиші почала надходити ніч. Ніч темна, пітьма

страшна, яку, здавалося, виригнуло з своїх челюстей пекло.
Насувалася темрява з далекої півночі і вела зі собою, як у
Гоголівському «Вію», усю диявольську нечисть. Ті, що вбили
Його, готувалися до відьомського сабату, радіючи:

«Ось, ми знищили Його підступно, скрито, а тепер ударимо
на тих, що були з Ним. І вони розбіжуться, як вівці без пастиря,
зникнуть, як дим!» 

Майже протягом трьох років лютувала горобина ніч,
впродовж трьох довгих років диявольська нечисть Москви люто
вела свій наступ на бастіон тих, що носять Його ім’я, на
Організацію Українських Націоналістів, на бандерівців.
Витягаючи з свого арсеналу всю гидь брехні, наклепів,
фальшів, скаженого крику й провокацій, ця нечисть цинічно
очорнювала українську визвольно)революційну боротьбу,
ганьбила чисте ім’я її Провідника. А в її тон підтягали теж свої
таки підголоски – там в Україні, і тут на чужині, щоб
оплюгавити болотом святу пам’ять великого Борця, принизити
Його світлу постать, вбити віру й захитати мужністю в серцях
Його борців, в серці всього народу.
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Москва не вагалася навіть витягнути з в’язничних льохів
напівзамучених тортурами, позбавлених власної волі, колишніх
борців і пекельними муками заставила їх знеславлювати все
величне і святе, в що вони колись вірили, за що боролися,
знеславлювати Того, який раніше був їхнім Провідником. Для своїх
нікчемних затій Москва знайшла на чужині добровільних
помічників, людей з марненькою душею, роздертою сумнівами, які
шептали нам усім до вух: «Даремно боротися, Москва сильніша.
Дивіться реально на нашу сучасність, на той стан, який є в Україні.
Не будьте романтиками, не осмішуйте себе ідеалізмом. Найбільші
потуги світу вважають доцільним переговорювати з Совєтським
Союзом, а ви? Як безумні, далі мрієте про підпілля, про
революцію!..»

Але якраз у той час, коли, здавалося, що не було просвітку, темряву
ворожої ночі роздер перший промінь. Спаяні ряди українських
націоналістів не розгубилися, не подалися перед скаженим наступом
Москви, а на удар відповіли протиударом. І не було, як сподівалися
вороги і власні недруги, жадного розколу, жадних вагань, ні хитань,
жадного розпачу і безнадії. Ті, що їх Він очолював колись,
залишилися вірні Його ідеї, Його наказам, вірні Його боротьбі.
Стійкою залишилася і вся українська спільнота.

Ворог лютував і серед тієї люті чим раз більше заплутувався
у власну сіть, сплетену з брехні, наклепів і провокацій. Темрява
густішала, але все частіше пронизували її гострі блискавиці,
чимраз більше роз’яснювався небозвід.

Аж сталося те, чого не може збагнути людський розум, у що
може вірити лише той, хто має віру. Викрито найманця Москви,
скритовбивника. І коли минулого року один колишній воїн УПА
сказав: «Я вірю, що розкриття московського вбивці, який
замордував Провідника, – це Божа ласка», – то він дійшов до
суті таїни. Розгадав ту таємницю, яка перед многими була
закрита аж до сьогоднішньої майже хвилини: таємницю, що
наша боротьба – свята, і що пекельні вороги Москви не
переможуть нашого народу, нашої України. По її боці стоїть сам
Бог, Його незбагненна правда.

Бо чи ж не здається вищою ласкою, надприроднім явищем той
факт, що якраз тепер, у найлютіші хвилини жорстоких терпінь
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нашого народу, Москва одержала такий жахливий удар, якого не
зазнавала ніколи протягом останніх десятиріч. Той, кого вона
підступно, по)варварськи знищила руками свого нікчемного
найманця, переміг її по своїй смерті. Ніякі досі зусилля всієї
української спільноти, жадні протести, ні зовнішньополітичні
виступи не могли добитися того, щоб вільний світ зважився
натаврувати московських людоморів, щоб одверто кинути їм у вічі
правду: ви – розбійники і злочинці! Щойно процес у Карльсруге
довів до того, що розвіялися московські брехні і одверто
стверджено: український народ бореться за свою волю і
незалежність, а в тій боротьбі його веде Степан Бандера, світла
постать якого ясніє, як крила архангела. Авангардом цієї боротьби
є ті найкращі сини і доньки великого народу, які досі серед
неймовірно важких обставин большевицько)московської неволі
борються за волю рідного краю, – є Організація Українських
Націоналістів, друзі і воїни Ст. Бандери.

Сьогодні ніхто ще, мабуть, не годен повністю збагнути всієї
важливости і політичного значення того удару, якого зазнала
тепер Москва. Але пройде час і навіть ті, хто сумнівався, хто
ухилявся від боротьби, зрозуміє її вагу: Москва люто поранена –
добиваймо її!

«Злочинці і вбивники сидять у Москві. Совєтський уряд
планував, організовував і наказав морд над провідником
української визвольно)революційної боротьби», – завирокував
німецький незалежний суд у Карльсруге і цими словами створив
стан, усіх політичних наслідків якого годі поки що передбачити.
Але одне є сьогодні певне: Москва довго зализуватиме рану, а ми
переходимо до наступу!

Ми не просили у чужих суддів милосердя для злочинців і
душогубів, і не сумуймо, що московський наймит, ім’я якого
прокляв увесь наш народ, одержав лагідну кару. Бо коли наш
американський приятель конгресмен Керстен не вагається
заявляти прилюдно перед чужинецькими журналістами, що: «ми
плянуємо обвинуватити Хрущова перед комісією для людських
прав при ООН за морд і домагатися від совєтського уряду
відшкодування перед міжнароднім судом у Гаазі», – то тим більше
ми, українці, мусимо твердо вірити, що вже незабаром усіх
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виродків, усіх каїнів і злочинців, усіх ворогів судитиме український
народ. Той суд буде суворий, але справедливий, буде вироком Божої
волі і в ті дні покарання кривавими сльозами заплаче навіть
каміння злочинної Москви, коли його очищуватиме від усіх, віками
вчинених, лиходійств святий вогонь всенароднього суду.

Сьогодні, як і три роки тому, скорботна осінь шелестить золотом
своїх шат, голосить тужно, без сліз і нарікань... Кров її калини
капає на наше серце і пронизує його болем, роз’ятрює давні рани.
А душу нашу ще завжди сповиває смуток, жалоба. Але сьогодні Він
є тут між нами, розважає нас і ми чуємо Його слова:

«Віра найбільше скріплює сили душі. Через правдиву і глибоку
віру в Бога, Спасителя, кожна людина і цілий народ мають змогу
безупинно черпати з вічно живого джерела стільки сили, скільки
їхня душа спроможна сприйняти. Особливо ж в найтяжчих
життєвих ситуаціях, великому нещасті, терпіннях і боротьбі, віра в
Христа дає найсильнішу, часто єдину і певну поміч. В тому напрямі
мусимо найперше звернути наші думки і серця, коли думаємо про
допомогу нашому народові в його важкому, але благородному
змаганні за правду і волю.

«З цього джерела віри ми повинні зачерпнути найбільше сили,
щоб витримати на правильному шляху. Свідомість того, що з нами
Бог – це найпевніша і найбільша поміч для нас усіх, зокрема для
всіх борців і страдників українського визвольного змагання».

Так, свідомість, що з нами Бог і світлий Дух нашого Провідника
Степана Бандери, повинна давати нам силу до перемоги – над
своїми людськими слабостями, своїми мимовільними сумнівами,
своїми прагненнями спокою. Бо ми – Його воїни, наслідники і
переємці Його ідеї, Його боротьби, виконавці Його наказу:
Здобудеш Українську Державу, або згинеш у боротьбі за неї!

У ці радісні дні Його посмертної перемоги над лютим ворогом
нашої України – Москвою сповнімо ваші серця великою надією і
твердою вірою, що коли залишимося вірними Йому, то ми
судитимемо Москву нашим воєнним судом!

Шлях перемоги («The Way to Victory»), Ukrainian weekly,
Page 3, Nr.47 (456), 9th Year, Munchen (West Germany),

Sunday, November 4th 1962.
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Степан Бандера – соборник святої волі
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Пам’ятник Степанові Бандері біля Львівського аграрного
університету в Дублянах, де він навчався у юнацькі роки.
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Пам’ятні листівки, випущені музеєм Степана Бандери при Львівському
державному аграрному університеті.
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Пам’ятна листівка, випущена музеєм Степана Бандери при Львів'
ському державному аграрному університеті.

Львівський державний аграрний університет в Дублянах.
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Марки підпільної пошти України, присвячені Степанові Бандері.
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Марки підпільної пошти України, присвячені Степанові Бандері.
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Марки підпільної пошти України, присвячені Степанові Бандері.
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Матеріали періодичної преси про вбивство Степана Бандери.
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Дані про друковані матеріали,
зібрані з різних країн світу,

про вбивство Степана Бандери
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Вручення збірки музеєві Степана
Бандери в Старому Угринові.
Праворуч – заступник директора
музею Степан Лесів. 3 травня
2003 р.

Вручення збірки в
Інституті історії

України НАН
України. Зліва

направо академік
Олександр Реєнт,

директор
Інституту

Валерій Смолій,
Нестор Мизак.

Київ, 20 травня
2003 р.

Вручення збірки музеєві Степана
Бандери у Львівському державному
арарному університеті в Дублянах.
Зліва  директор музею, поет Петро
Гоць, праворуч – Нестор Мизак. 
24 квітня 2003 р.
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Вручення 10 томної збірки про вбивство Степана Бандери Чернівецькому
національному університету. Зліва направо Нестор Мизак, доцент Василь
Карпо, декан ф'ту історії політології та міжнародних відносин, професор
Олександр Добржанський. 7 квітня 2003 р.
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Будинок історико'меморіального музею Степана Бандери у Старому
Угринові.

Біля пам’ятника
Степанові Бандері
у Старому
Угринові. Зліва
направо: Нестор
Мизак, Степан
Лесів. 3 травня
2003 р.
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Пам’ятник
Степанові Бандері
у с. Старий
Угринів
Калуського р'ну
Івано'
Франківської обл.
Скульптори:
Любомир Яремчук, 
Микола Пасікірі,
архітектор
Зиновій Давидюк.



Дмитро Гулей
фінансував
видання цієї
української
книги
«Степан Бандера – 
соборник святої волі»
у пам’ять покійної
дружини Марії.

Торонто,
Канада, 2011 р.



На прохання мецената цієї книги Дмитра Гулея пере�
друковуємо його спогади та публікації «З Ходорівщини через
Канаду – в Україну», які віддзеркалюють складний життєвий
шлях автора, що прослався з Ходорівщини на Львівщині у
Канаду.

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
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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
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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.
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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,



260

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

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.



261

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

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.



289

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

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
1000�ЛІТТЯ 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 УКРАЇНСЬКО�ЄВРЕЙСЬКИХ 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 1000�ЛІТТЯ 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, щоб
нашу державу зберегти й оборонити, підтримувати з сусідами добрі
стосунки. Треба розбудувати сильну армію, яка б відлякувала кожного
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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.

Кажуть, що теперішня війна в Югославії частково також має
релігійне підґрунтя. Серби і хорвати (християни) вбивають боснійців
(мусульман). Звідки взялися в християнській Сербії мусульмани?
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Микола Бараболяк у статті в газеті “Свобода” пояснив, що коли турки
завоювали Балкани, то через кілька століть навернули в мусульманство
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. Залишилася єдина
організація ОУН, яка мусіла піти в підпілля і продовжувала українську
роботу серед народу. Така праця вимагала великої напруги, само#
пожертви і посвяти. Але першої заповіді українського націоналіста
“Здобудеш Українську Державу, або 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.
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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
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
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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.

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”.
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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.
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.
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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 німецької крові
(можливо тому, що він жив в період австрійської 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
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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 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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Пожертву для видання цієї книги, 
у пам’ять свого чоловіка Михайла, склала також Ярослава

Татарнюк (Ванкувер, Канада). Вихідці із с. Озеряни
Борщівського р�ну Тернопільської обл.

Ìèõàéëî
Òàòàðíþê

ßðîñëàâà
Òàòàðíþê-Ñóëÿòèöüêà



306

ЗМІСТ

Стратег нації (від укладача)...........................................................5 

СИМВОЛ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ
Життєвий шлях Степана Бандери ..............................................17
Проводять в останню дорогу .......................................................21
Поховали... в сиру землю глибоко................................................27
Останній наказ............................................................................30
Звернення Проводу Закордонних Частин Організації
Українських Націоналістів до членів ОУН
та до всього Українського народу ................................................35
Вічна слава героєві!.....................................................................39
Дні скорби і протесту...................................................................48
Прапороносець волі, правди, справедливости ............................53

ПРАПОР УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Ім’я#Символ – Степан Бандера ....................................................65
Діло Бандери переможе ...............................................................69
Хто був Бандера? .........................................................................71
Хто був Бандера? (закінчення) .....................................................76
Доля одного народу .....................................................................80
Доля одного народу (закінчення)..................................................84
Смерть Степана Бандери – пересторога вільному світові............88
Смерть Степана Бандери – 
пересторога вільному світові (закінчення) ...................................92
Степан Бандера –символ волі народу ..........................................95
Процес у Карльсруге розпочався .................................................98



307

Сташинський признається .......................................................101
«Чоловік з Москви» .....................................................................105

СВІТЛИЙ ДУХ СТРАТЕГА
Борець за Бога й Батьківщину...................................................115
Ворог шаліє – зміцнім змаг ........................................................125
Вище наш бойовий прапор!.......................................................128
Символ і дороговказ ..................................................................131
«Хай наперед іде ваш похід».......................................................137
Так гартувався Він.....................................................................141
Перша і остання зустріч ............................................................144
Незабутні хвилини в сумівському таборі...................................148
Схожий на вас юнак п’ятого куреня ..........................................151
Пістоль для Провідника.............................................................154
Зустріч з Провідником...............................................................157
Наш Провідник..........................................................................160
«Перша пробоєва група» ............................................................164
Фронт Бандери живе! ................................................................167
Під його прапором .....................................................................171
Революціонер, християнин, людина..........................................174
«Маленький Пан» .......................................................................177
Людина......................................................................................181
Зустріч.......................................................................................183
Загадковий незнайомий............................................................185
«Маленький Пан» (закінчення)...................................................187
В Тірольських горах...................................................................191
«Чигирин» ще повернеться! .......................................................194
В Зелені Свята – поклін героям!.................................................197
Завжди усміхнений ...................................................................200
Мій незабутній Батько...............................................................202
Його перемога............................................................................206

ПОЧЕСНІ ЖЕРТВОДАВЦІ ............................................................225
З Ходорівщини через Канаду в Україну.....................................226



308

НЕСТОР МИЗАК.
Нар. 1948 р. у с. Гермаківка Борщівського р#ну Тер#

нопільської обл. Закінчив історичний факультет Чер#
нівецького державного університету ім. Юрія Федькови#
ча. Кандидат історичних наук. Тема дисертації: “Південне
Галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у
1939 #1953 рр.” (2000).

Доцент кафедри релігієзнавства та теології філософ#
сько#теологічного факультету, докторант кафедри історії

України Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Двічі
(2000, 2002) лауреат літературної премії ім. Воляників#Швабінських при Фун#
дації УВУ (м. Нью#Йорк, США). Нагороджений ювілейними медалями і
грамотами керівництва Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької
областей.

Автор книг з циклу “За тебе, свята Україно”:
– “Південне Надзбруччя  у визвольних змаганнях ОУН#УПА”.  – Чернівці:

Буковина, 1998. – 446 с.;
– “Чортківський надрайон ОУН”. Книга друга. – Чернівці, 2000. – 416 с.;
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Чернівці, 2004;
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ІВАН  БАЛАН.
Нар. 1941р. у с. Стрілківці Борщівського р#ну Тер#

нопільської обл. Закінчив Український поліграфічний
інститут ім. Івана Федорова м. Львів (нині Українська
академія друкарства) зі спеціальності оформлення та
ілюстрування книги.  Член Національної спілки худож#
ників України. Заслужений художник України. Пра#
цює у галузі станкової малої книжкової графіки, ма#
лярства, дизайну друкованої продукції. Художньо

оформив понад 50 книг, що вийшли друком у різних видавництвах
України. Учасник обласних, Всеукраїнських та зарубіжних виставок у
жанрі живопису і графіки. Роботи художника зберігаються в державних
та приватних колекціях в Україні та за її межами. Нагороджений
ювілейними медалями “60 років УПА”, “На славу Чернівців” до 600#річчя
першої писемної згадки про місто, дипломами Спілки художників Ук#
раїни та міжнародних конкурсів книжного знаку,  Лауреат обласної літе#
ратурно#мистецької премії ім. Сидора Воробкевича.

– “Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини”.
(Співавтор Юзеф Зімельс). – Чернівці: Букрек, 2008. – 104 с.;

– “І я піднімав Червону Калину”. Спогади дивізійника Григорія
Мельничука. – Чернівці–Брадфорд: Букрек, 2008. – 210 с.;

– “Село на нашій Україні”. (Співавтори І. Балан, І. Романський). – Чернівці:
Букрек, 2009. – 448 с.

– “Село – душа народу”. – Чернівці#Торонто: Прут, 2011. – 364 с.
– “Повстанська муза”. – Чернівці#Торонто: Прут, 2011. – 292 с.
Упорядник матеріалів:
– Збірка газетних і журнальних матеріалів про вбивство Степана

Бандери: У 10 томах (Зібрав д#р, проф. Петро Ґой). – Нью#Йорк –
Чернівці, 1959 – 2003. – 2881 с.;

– Збірка газетних і журнальних матеріалів на світлу пам’ять д#ра, проф.
Петра Ґоя. – Нью#Йорк – Чернівці, 2005. – 182 с.

Автор посібника:
– Політологія релігії.  – Чернівці: Рута, 2010. – 200 с.
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