


По л і карп Шафета, заслужений 
журналіст України, народився в селі 
Дубова; Ковельського району на Волині. 
Після аіакїнчейня Львівського держав-
ного університету імені Франка працює 
В редакції оібіїіасноУ газети «Волинь»і 
(«радянська Волинь»), понад двадцять 
років є ї ї головним редактором. 

Він автор роману «Вчорашні рани», 
повістей «Останні постріли», «Строку 
давності не існує», «Обком очима 
редактора», документально-публіцис-
тичних* ейе «Переповісти нащадкам. 
Зустрічі з Олесем Гончарем», «Ін-
терв'ю із салАим собою у тисячо-, 
літньому місті», «Втеча князя АндрЦ 
Курдського» та багатьох Інших творів 
Його публіцистична праця удостоєна 
двох премій Спілки журналістів Украї-
ни* а переклади з польської мови 
друкувалися в журналі «Иностранная 
литература». 

Широкий відгук серед читачів Ук-
раїни і в діаспорі викликав політичний 
детектив Полікарпа Шафети «Вбивство 
міністра Псрацького», надрукований 
у 1990 році в Львівському журналі 
*< Дзвін». Ця книга, \ яку зараз читач 
т^ймає в руках,« значно переробленим 
і Доповненим виданням журнального 
варіанту повісті. Автор сподівається нщ'г 
продовження діалогу з приводу цієї 
публікації. 4 
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15 червня 1934 року посеред теплого дня, в самому центрі Варшави, 
на сходах аристократичної кав'ярні був убитий міністр внутрішніх справ 
Польщі Броніслав Перацький. Як, хто і чому здійснив цей замах, чому 
дванадцять українських патріотів на чолі із Степаном Бандерою 
опинилися на лаві підсудних — спочатку у Варшаві, а згодом і у Львові — 
про це розповідається в гостросюжетній документальній повісті «Пістолет 
від Бандери», жанр якої автор цизрачає як «політичний детектив». 

В повісті простежується, подальїДа доля учасників цього сенсаційного 
убивства, про яке писали газети усього світу, зокрема в ній розповідається 
про подробиці замаху агента КДБ на Бандеру, який було здійснено 
15 жовтня 1959 року у Мюнхені. < р ^ 

Книга читається з великим інтересом і розрахована на* масового 
читача. 
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ПОСТРІЛИ І п о г о н я 
Була п'ятниця, 15 червня 1934 року. Міністр внутрішніх 

справ Польщі Броніслав Гієрацький — міцний і широ-
коплечий, з важким поглядом чоловік — починав свій 
робочий день. 

— Нарада з воєводами,триватиме до суботи, — сказав 
він секретареві Ставицькому як завжди суворим, чимось 
незадоволеним голосом. — Раніше, ніж у понеділок, нікого 
прийняти не зможу. 

— Я так і кажу всім, пане міністр, — відповів секретар. 
— Але тут якийсь діяч із народно-радикальної партії... 

Він став шукати в записнику його прізвище. 
— Не треба, — сказав Гієрацький. — Що він хоче? 
— Просить прийняти по справі, пов'язаній із закриттям 

їхньої газети. 
— Зрозуміло, — міністр нетерпляче зиркнув на 

годинник. — Пан може і без могр прийому сказати, що їхня 
«Естафета»1) зупинилася назавжди. 

Міністр починав нараду в доброму настрої. Нещодавно 
закінчився візит Геббельса в Польщу, який дуже 
сподобався Гіілсудському. І Гієрацький розумів, звичайно, 
що в цьому є заслуга і його міністерства, яке останнім 
часом так часто критикували за все ще невтихомирений 
тероризм в країні. З цієї нагоди міністр вирішив пообідати 
з найближчими друзями в кав'ярні «Клуб приятелів», що 
містилася на тихій вуличці Фоксаль, 3. 

Час чомусь сьогодні тягнувся поволі. Гієрацький 
позиркував на годинник і коли до третьої залишалося 
кілька хвилин, він вибачливо усміхнувся й оголосив 
перерву на дві з половиною години. Воєводи заскрипіли 
стільцями й стали розходитись. Міністр дістав із шафи 
портфель з делікатесами, які зранку приготувала дружина, 
і важкими кроками вийшов з кабінету. 

') На ша газети, яку видавало правління шовіністичної народно-радикальної 
партії (прим, авт.) 
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Шофер Станіслав Вітульський чекав на нього біля 
парадного під'їзду і услужливо відкрив дверці машини. Він 
звернув увагу, що міністр і на цей раз їде до кав'ярні без 
охорони і не проявляє бажання з ним розмовляти. На його 
похмурому обличчі застиг вираз презирства, великі губи 
були витягнуті й іноді нервово сіпалися. Неприєм-
ного виразу його обличчю додавала дивна манера 
зачісувати рідке волосся в обидва боки, з проділом майже 
навпроти носа. 

Пєрацький був невдоволений чутками, котрі поповзли 
вслід за ним після його повернення із Східної Малопольщі. 
«Минувши якесь містечко, — розказував він Мечиславу 
Гіепецькому, ад'ютантові Юзефа Пілсудського, — я 
під'їхав до струмка, місток через який зовсім розвалився. 
Зібрав мужву, наказав швидко полагодити. Невдовзі я пої-
хав далі. Але уявіть собі, пане майоре, моє здицуэання, 
коли наступного дня мені повідомили зі Львова, що там 
говорять, ніби на мене було здійснено замах: мовляв, коли 
я проїжджав цим містком, його зірвали...». 

Він і зараз , дорогою до кав'ярні, злегка посміхнувся, 
згадавши про цю приключку. «Я не дуже-то вірю, — сказав 
він тоді ад'ютантові, — в ці українські замахи. Але 
остання чутка .допомогла мені зрозуміти пануючі там 
настрої...». 

Тим часом машина їхала звичним маршрутом —-
вулицями Новий Світ, Ординацькою й Коперніка, звернула 
на Фоксаль. Пєрацький коротким жестом наказав зупини-
тися, даючи зрозуміти, щ<3 він хоче трохи пройтися. 
Зачиняючи машину, наказав шоферові: 

— Прошу заїхати за мною, — пане Сташку, о пів на 
шосту. * 

Шофер хвацько розвернув машину, а Пєрацький, 
взявши портфель з делікатесами, пішов до кав'ярні. На 
протилежному боці вулиці прогулювався високий, трохи 
пригорблений, молодий з виду хлопець. Він ходив' 
то в один, то в інший бік вулиці, зупинявся, дістаючі 
3 кишені плаща газету, намагався на ходу її читати. На 
нього звернули увагу лише робітники, котрі фарбували 
загорожу біля дачі Замойських, яка майже впритул 
підходила до популярного серед варшавської еліти 
«Клубу приятелів». Незадовго перед приїздом П є р а ц ь к о т 
сюди вже прибули на обід прем'єр-міністр Леон Козлоінч. 
кий, міністр соціальної опіки Єжи Гіацьоровський, нпр 
шавський воєвода Владислав Беліна, полковник Ромни 
Абрахам та інші. Вони байдуже ковзали очимн ш> 
малолюдній вулиці, якою швендявся хлопчина, м м и / і п и 
через загорожу в сад, підтримуючи правою рукою и м и , 
пачку, загорнуту в папір. 
4 



Але як тільки Пєрацький відправив машину, хлопець 
неначе ожив, розгорнув пачку, щось там трохи попорпався 
в ній, а потім, взявши її у ліву руку, а праву сховавши 
в кишеню, швидко пішов услід за міністром. Пєрацький не 
чув за собою кроків. Він уже піднімався по сходах кав'ярні, 
його через вікно помітив швейцар Юзеф Зайонц і пішов 
відчиняти перед міністром двері. Привітати поважного 
гостя він не встиг. Д о Пєрацького ззаду підбіг якийсь 
чоловік і тричі у нього вистрілив. Міністр упав, пере-
гнувшись через поріг, вдарившись обличчям об паркет 
гардеробної кімнати. 

Броніслав Пє-
рацький, міністр 
внутрішніх справ 
Польщі, убитий у 
Варшаві Григорієм 
Мацейком 15 червня 
1934 року. 

У, Зайонца враз обважніли руКи й ноги, пропав від 
переляку ГОЛОС. Якусь МИТЬ' він ошелешено давився перед 
собою, ніби не вірив власним очам, а тоді, вражено 
зірвавшись з ^місця, побіг крізь порокню читальню 
у салон і там став розпачливо верещати: ' ^ 

— Міністра Пєрацького убилй! Чуєте, панове, міністра 
Пєрацького убили! 

Директор клубу Генрик Опольський метнувся до 
виходу. За ним побіг адміністратор кав'ярні Адам Давда. 
Вони перестрибнули через тіло Пєрацького, вискочили на 
вулицю. 

— Зловити злочинця! — закричав Давда . — Зловити 
бандита! 

5 



Він першим добіг до металевого штахетника, яким був 
відгороджений клуб від проїжджої частини вулипі 
і побачив, що тротуаром на протилежному боці спокійно 
йде, посвистуючи, високий чоловік, одягнутий у зеленува-
тий літній плащ. Обличчя його не було видно, тільки з-під 
світлого капелюха висувалися великі вуха. Ліве плече 
у нього було трохи вищим від правого, від чого здавалось, 
що йде він, згорбившись, закриваючись від когось спиною. 
Праву руку незнайомий тримав у кишені, притискуючи під 
пахвою якийсь згорток. 

— Це він! — злякано закричав швейцар Зайонц. — Він 
стріляв у міністра. Ловіть його! 

Незнайомець почгув за спиною переляканий вигук 
і кинувся навтьоки. Д а в д а і Зайонц перелізли через більш 
як дв$слГетрову загорожу, рвонули за ним навздогін. Услід 
подався двірник, який порався біля будинку і стриво-
жене вибіг на несподівані' серед білого дня постріли. 
Директор тривожним криком підняв своїх гостей, котрі 
сиділи на веранді в глибині саду, чекаючи на прибуття 
Пєрацького. 

Тепер за втікачем гналася галаслива юрба. Той 
оглянувся на різноголосий крик і прискорив кроки. 
З протилежного від нього боку вулиці, з будинку № 10, 
в даому містилося японське посольство, навперейми 
рвонувся швейцар Францішек Вивроцький. Люди ганяли 

Той самий будинок на вулиці Фок саль, З, де було 
здійснено вбивство Пєрацького. Тепер тут знаходиться 
Будинок журналіста і ресторан «Фоксаль». 

Знімок Марилі Зеленєвської (Польща). 
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незнайомця стривоженими голосами: «Лови! Лоїіи!» 
Втікач стрімко висмикнув з кишені праву руку й вистрілив. 
З-під пахви випала загорнута в папір якась важка річ, 
голосно стукнувши об бруківку. Швейцар з японського 
посольства злякано зупинився посеред вулиці. 

Невідомий, за яким тривала цогоня, зупинив їх 
кількома пострілами. Скориставшись їх миттєвою розгуб-
леністю, перебіг вулицю Коперніка. Д а в д а підібрав 
пакета, який випав з-під пахви втікача, й поніс його до 
клубу. Кілька чоловік погналися за капелюхом, що котився 
тротуаром під раптовим поривом літнього вітру. 

На вулиці Коперніка був поліцейський пост. У той день 
там чергував підпоручик Станіслав Багінський. 

— Лови бандита! Тримай убивцю! — почув він 
несподіваний крик. Поліцай повернувся на людські голоси 
й побачив, що серединою вулиці біжить (йому здавалося, 
що просто на нього) якийсь чоловік з навіженим виразом 
обличчя й револьвером у руці. Якраз у цей момент 
назустріч їхала вантажна автомашина. Вона відгородила 
поліцая від втікача, котрий зумів* цим скористатися 
й проскочити біля нього. Коли поліцай зорієнтувався, 
схопити його було вже неможливо. На метушню й крики на 
вулиці стали виходити з будинків люди, збиратися 
перехожі. Багінський нерішуче дістав зброю, але стріляти 
навздогін побоявся. 

Тим часом незнайомець віддалявся. З другого кінця 
вулиці Коперніка йшов підпоручик Владислав Обрембсь-
кий. Він рішуче вихопив з кобури «наган» і швидко двічі 
вистрілив. Кулі цьвохнули десь близько біля втікача. Той 
від несподіванки зупинився, наче хотів роздивитися, 
запам'ятати в обличчя ще одного несподіваного пересліду-' 
вача. І ніби розсердившись, легко, майже не цілячись, 

ких пістолетів 
Степан Бандера 
вручив Григо-
рію Мацейку 
для вбивства 
польського міні-
стра внутрішніх 
справ Бронісла-
ва Пєрацького. 

Один з та-
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вистрілив у пццюручика. У того відразу повисла права 
рука, крізь мундир на рукаві, стали просочуватись темні 
плями крові. Поліцай зупинився, засоромлено став 
задкувати у бічну вуличку. 

Скориставшись тим, що біля пораненого поліцая 
зібралися люди, втікач рвонув праворуч, на малолюдну 
вуличку Щигльову. Там він почув за собою шум 
автомашини. Це в погоню включився шофер Гієрацького 
Станіслав Вітульський. Він із запізненням почув стріляни-
ну, бо ставив автомобіль під брамою будинку № б, 
недалеко від японського посольства. Коли він дізнався, 
в чому справа, поки розвернув автомобіль, тиха вулиця 
Коперніка уже заюрмилася збудженими людьми, які 
майже не реагували н^ його сигнали. Він ніяк не міг 
набрати швидкості. Шофер побачив убивцю вже на вулиці 
Щигльовій. Натиснувши на газ, поїхав за ним навздогін. 
Тротуаром біг поліцай Багінський, котрий проґавив 
злочинця ще біля кав'ярні. Перед ним задихано пе-
реставляв ноги швейцар Давда , який відніс до клубу 
кинутий втікачем пакунок і встиг повернутись. 

— Стрибайте на підніжку машини! — закричав шофер. 
— Зараз ми його візьмемо. 

Загадковий втікач справді був від них зовсім близько. 
Підпоручик Багінський вчепився за дверці автомашини, на 
ходу став у нього цілитися. Та раптом той звернув на сходи, 
які починалися зліва й тягйулися вгору до приміщення 
цирку. Там йому хотів перейняти шлях пенсіонер Вінценти 
Кухарський, але втікач відігнав його револьвером. Вулиця 
кінчалася, впираючись в металеве плетиво огорожі саду 
імені князя Казиміра. 

Машина зупинилася. Втікач десь пропав. Шофер 
Вітульський заметушився довкола, підпоручик Багінський 
похапливо зупиняв перехожих: 

— Куди побіг озброєний чоловж-у зеленому плащі? 
Ті здивовано знизували плечима: . * 
— Ми нікого не бачили. ; ; * ,ч -

• — Як то не бачили? бїн щ М й о біг цими сходами. 
— Значить, сховався десь недалеко. 
Стомлена юрба бігунів розбрелася довкола. Вони 

дивилися туди, де за високою загорожею темніли алеї 
густого саду. Якийсь випадковий перехожий сказав, що 
бачив одного чоловіка, котрий виходив із саду в'напрямку 
кафлярської фабрики Стахевича. , ' 

— То він! — впевнено загукали в збудженій юрбі. -
Біжімо туди! 
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V галасливій иерозберисі ніхто не. звернув уваги іш 
наріжний будинок^№ 5, Що стояв за кілька метрів від 
сходів. Житель цьо^гЬ будинку КазімєЖ Кухарський також 
побіг до саду, шукаючи убивцю, одягнутого в зеленкуватий 
плащ. Коли він повернувся назад, то побачив, як з першого 
під'їзду їхнього будинку вийшов якийсь молодий чоловік, 
трохи пригорблений, чемно з ним привітався і пішов 
спокійно серединою вулиці Окольнік, а звідти звернув на 
Ординаторську, до музею Красінських і щез з очей. 

Через кілька хвилин до Казімєжа Кухарського прийшов 
його брат Вінценти і розповів, як він ледве не схопив на 
сходах якогось дивного косоплечого хлопця, кбтрий, 
кажуть, убив міністра Пєрацького, однак не схотів 
одержати кулю в лоб і відпустив з дорогй. 

— Як то косоплечого? — занепокоєно перепитав 
Казімєж свого брата. 

— А так. Ліва лопатка його вища від правої. 
— Гак він же щойно вийшов з нашого будинку. 

Перекошені плечі, це правда. Але ж він був без зеленого 
плаща... 

Коли постерунковий1) Кароль Бартель і сторож 
будинку № 5 Казімєж Ринкевич стали обстежувати перший 
під'їзд, ТО на шостому поверсі знайшли залишений кимось 
плащ. 

У/^ЙШі І ^ ^ 

КАВ'ЯРНЯ 

ВУДИНОКЛ/З 

(Дільничний поліцейський (польськ.). 
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ГНІВ МАРШАЛА 
ПІЛСУДСЬКОГО 

Пан Войчинський, особистий лікар Пілсудського і дав-
ній друг маршальського ад'ютанта Лепецького, викликав 
його до телефону, коли той обідав в одному з ресторанів 
Варшави. Ад'ютант, почувши в трубці переляканий голос 
лікаря, схопився за серце: він подумав, що. помер 
Пілсудський. Бо не тільки лікар, але й він, майор Лепець-
кий, розумів, чого маршал, йдучи із генерального військо-
вого інспекторату в Бельведер, так часто зупиняється, 
вдаючи, що милується якимось кущиком чи деревцем. 
Насправді ж йому треба 0уло перепочити. 

За вказівкою Гієрацького у палаці Пілсудського 
у Вільно встановлювали ліфта, бо маршал не міг без 
сторонньої допомоги добратися до своїх покоїв, розташо-
ваних на другому, правда, досить високому поверсі. 

— Так що ж все-таки трапилось? — запитав ад'ютант 
у лікаря, коли серце трохи заспокоїлось. Але той не 
повідомив по телефону ніяких подробиць. 

— Приїжджайте негайно, — сказав він все тим же 
зляканим голосом і поклав трубку. 

У квартирі Пілсудського на алеях Уяздовських, де був 
медпункт і квартира його особистого лікаря, майор 
Лепецький дізнався, що здійснено замах на ГІєрацького. 
Серце в ад'ютанта знову защеміло: він згадав позавчо-
рашню розмову з міністром. 

— Хто це зробив? 
— Кажуть, що ендеки1). 
Ад'ютант повірив, знаючи, яким безпощадним був 

Гієрацький до тих, хто не міг відрізнити демократії від 
анархії. «Я пішов до маршала, — пише Лепецький у своєму 
щоденнику. — Він сидів у кабінеті, але не читав і не 
розкладав пасьянса, як він це любив робити після обіду. 
Заглибився в роздуми, густа хмара тютюнового диму 
свідчила, що він палить цигарку за цигаркою. 

— Доброго дня, пане маршале! 
Пілсудський, не змінюючи виразу обличчя, глянув на 

мене. 
— "Гак, — сказав він замість привітання у відповідь 

і через хвилину повторив: — Так, так, так. 

') Народні демократи — ліберально- націоналістична партія. 
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Це ж якась свинота.., — почав я, але маршал обірвин 
миле. 

— Пам'ятаєте Гіривісленський край? — Запитав він. 
— Не дуже. 
Але той не звертав уваги на мої слова. 
— Десять привісленських губерній і тринадцять 

мільйонів привіслян, — і перейшов з польської мови на 
російську, — головне місто — Варшава, віросповідання — 
римсько-католицьке. Привісленський край і .в ньому 
гіривісляни, хабарі і конспірації. 

Із добрих мотивів я вставив: 
— Це, слава Богу, вже минуле. т 
Мої слова викликали несподівану для мене реакцію. 

Маршал з усієї сили гримнув кулаком по столу: • 
— Ти бач, який розумний. Для нього — це вже минуле. 

А де ви в теперішньому вбачаєте кінець минулого? 
Я, зрозуміло, промовчав, тим більше, що ІІІлсудський 

добавив: 
— Сам привіслянин і тому захищаєте цей край. 
Я боявся продовжувати почату розмову, бачучи 

роздратування ІІілсудського і його збентежений настрій. 
Покрутився по кабінету і вийшов. 

Близько п'ятої години прийшов генерал Славой-
Складковський, який перебував біля постелі ГІєрацького, 
і сказав, що міністр, не прийшовши до свідрмості, помер... 

Воєнний диктатор Польщі Юзеф Пілсудський дружив 
з Пєрацьким ще у вересні 1916 року, коли був на фронті 
біля села Рудка Миринська на Волині. 
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Через годину після його смерті до Пілсудського 
прийшов прем'єр Леон Козловський. Під час тривалої 
бесіди він подав йому певний проект і, одержавши згоду, 
почав наступного дня реалізовувати його... 

У той день я заступив на чергування о 12 годині ночі. 
Доктор пішов додому, і я залишився один із маршалом. Як 
завжди, о цій порі, я взяв олівця і блокнот і направився 
в кабінет, щоб спитати Пілсудського, кого запросити 
наступного дня і що належить зробити... Як завжди, коли 
я бачив маршала в глибокій задумі, як тепер, я старався 
тихенько вийти з кабінету. Найчастіше Пілсудський навіть 
не помічав мого відходу, але зараз , коли я направився до 
дверей, заворушився в кріслі і, глянувши на мене, 
промовив: 

— Ага, ви тут. 
— "Гак точно, пане маршале, прийшов за розпо-

рядженнями на завтрашній день. 
— Добре, добре, — ніби відповідаючи на моє 

запитання, сказав: 
— Я не проти вашої «надзвичайки», я погодився на рік 

на цю вашу «надзвичайку». 
"Годі я ще не знав, про що говорить Пілсудський. Лише 

здогадувався, що це мало якийсь зв'язок... із замахом на 
міністра Пєрацького. Оскільки я сам був дуже схвильова-
ний остздніми подіями, то додав: 

'— Ох, згодилась би, пане маршале, така «надзвичайка» 
для тих^ хто задумав цей замах і підготував відповідну 
атмосферу для цього. Тільки поки що не ясно, хто несе за це 
вину. 

Пілсудський допитливо подивився на мене. 
— А що ъи чули? , 
— Майл^е всі в місті говорять, що це ті ж, хто Інспірував 

убивство президента Нарутовича, (це зробив у 1922 році 
крайній польський націоналіст Е. Нев'ядомський. — Прим, 
авт.) . Маршал вдруге за сьогоднішній день стукнув при 
мені кулаком по столу. 

— Привісляни! — крикнув він. — Якщо це виявиться 
правдою, накажу посікти вас батогами, здерти з вас шкуру. 
Нікого не пошкодую — ні жінок, ні дівчат. Викореню 
привіслянське поріддя і з Гіривісленського краю, і з Гали-
чини, і з Познані. 

Ніколи, ні до цього, ні пізніше, я не бачив Пілсудського 
таким роздратованим...». 
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Останнє фото 
Юзефа Пілсудського 
в березні 1935 р. 
Убивство Пєрацько-
го прискорило його 
смерть, але амністія 
з приводу кончини 
польського маршала, 
згідно з якою заборо-
нялася смертна кара, 
врятувала життя 
Степанові Бандері та 
кільком іншим учас-
никам замаху на Пє-
рацького. ' 

-І ї ї 

ІШІ̂'їЛі"' 

ЗА КУЛІСАМИ ЗАМАХУ 

«Броніслав Пєрацький, 1894 року народження, був 
одним з найближчих і найбільш довірених людей Юзефа 
Пілсудського. Перед першою світовою війною належав до 
Спілки відкритої боротьби і Стрілецького Союзу, потім 
служив у 4 легіонському полку. В двадцятих роках як 
офіцер генерального штабу і дипломований полковник, 
зробив блискавичну політичну кар'єру після травневого 
замаху (у 1926 році, коли Пілсудський силою повалив уряд 
Вінценти Вітоса і став диктатором. — Прим. авт.). 
В 1928 році був депутатом сейму і головою його військової 
комісії. З 1931 року — міністр внутрішніх справ. 

Незадовго до замаху на нього здійснив глибоко 
законспіровану поїздку на Західну Україну, метою якої 
було знайти контакти з частиною представників українсь-
кої громадськості, схильної змиритися з існуванням 
польської держави в ї ї тодішніх кордонах. Цій меті, 
зокрема, служили довірливі розмови з греко-католицьким 
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священиком Хомишиним, керівником української народно-
католицької партії. Хомишин вважався поміркованим 
діячем». 

(З книги Романа Юрися і Тадеуша Шаф ара, «Хроніка 
політичних процесів 1918—1939». 

Наказ військового міністра по армії № 5 
Варшава, 16 червня 1934 року. 

Солдати! 
Полковник Броніслав Пєрацький був переведений 

з посади заступника начальника головного штабу в розпо-
рядження уряду, де він виконував різні завдання і, 
зокрема, керував внутрішніми справами держави. 

Полковник Броніслав Пєрацький з честю виконував 
покладені на нього обов'язки і загинув як солдат на своєму 
посту 15 червня 1934 року. 

Визнаючи його заслуги, президент республіки присвоїв 
сьогодні полковнику Броніславу Пєрацькому звання 
генерала бригади. 

Віддаючи честь солдатської пам'яті, наказую прочитати 
цей наказ у всіх ротахг ескадронах, батареях і т. д. 

Воєнний міністр Юзеф ПІЛСУДСЬКИЙ, маршал 
Польщі. 

* * * 

« На третій день після замаху, 17 червня, було скликано 
Раду Міністрів, яка прийняла рішення про створення 
«ізоляційного табору»... Місце для цього табору було 
вибрано в невеликому містечку в східній частині Польщі — 
Березі Картузькій, розташованому бщя залізниці недалеко 
від кордону з Росією. 

Саме цю «надзвичайку» мав на увазі, очевидно, 
Пілсудський, розмовляючи зі мною в ніч з 15 на 16 червня. 
Вона почала діяти через три тижні. Серед перших 
«поселенців», разом з поляками, виявилось кілька україн-
ців і пара комуністів». 

( З книги Мечислава ЛЕПЕЦЬКОГО «Щоденник 
ад'ютанта маршала Пілсудського»). 

* * * 

«Єдиною позначкою, котра могла посвідчити про 
середовище, до якого належав терорист, була шовкова 
синьо-жовта стрічка. ї ї знайдено в кишені габардинового 
плаща, там же знайдено також дешеву запонку із жовто-
блакитного скельця. Інспектор Пьонткевич ототожнював 
це з національними кольорами, які демонстрували українці 
в дні їхніх національних свят. 
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Висновок цей був надто поспішним, бо ніщо не 
доводило, що плаш, належав терористові, а навіть якщо 
й належав йому, та символіку могли спеціально підкинути, 
щоб скерувати слідство на неправильний шлях. 

Високі гості, які чекали на Перацького в кав'ярні, були 
переконані, що замах вчинили боївкарі з народно-
радикального табору — ОНР... Ніхто, однак, не міг логічно 
й переконливо пояснити, чому жертвою оенерівців, котрі 
сповідували крайній антисемітизм, діяли методами іта-
лійських і німецьких фашистів, мав стати саме міністр 
Пєрацький...» 

( З книги «Хроніка політичних процесів 1918—1939»). 
* * * 

«Дуже легко можна збагнути, чому уряд і польські 
панівні класи так уперто називають українців русинами. 
Це має без сумніву допомогти їм забути про те, що вони 
є складовою частиною великого українського народу». 

(Із заяви комуністичної фракції польського сейму). 
* * * 

«Ми спостерігаємо асиміляцію і звірячу експлуатацію 
підкорених народів. Чи ці факти у кожного чесного поляка, 
котрий ще добре пам'ятає історію поділу і захвату власної 
країни, можуть пробуджувати інші почуття, крім пре-
зирства, огиди і ненависті до гнобителів та живої симпатії 
і солідарності з усіма скривдженими та гнобителями». 

( З польського журналу «Обличчя дня»). 

«Тільки знесення капіталістичного ладу, опертого на 
поневоленій експлуатації, тільки пролетарська революція 
в Польщі остаточно усуне і зліквідує національний утиск, 
встановить повну національну рівність, реалізує право на 
самовизначення аж до державного відокремлення та 
відкриє шлях до державного об'єднання українського 
народу». 

(Із заяви Народного західноукраїнського фронту, який 
підтримувала КПЗУ). 

БОМБА ІЗ КРАКОВА 
Залізничний контролер привів на привокзальний посте-

рунок у Кракові затриманого пасажира, котрий пред явив 
пільгового квитка і... фальшиве посвідчення. 

— Хто такий? 
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— Микола Климишин, студент Ягеллонського універси-
тету. 

Поліцай пильно дивився на його обличчя, котре 
спітніло, очевидно, від страху, бо надворі була прохолодна 
погода. ' ' 

— Ну, добре, — змилостивився, нареіііті, поліцай. — 
Плати штраф і більше не попадайся. ' 

Це іронічне й трохи сполохане обличчя весь час наче 
стояло в нього перед очима. І тому він відразу упізнав його, 
коли студент виходив із поїзда, перекладаючи з руки Ь руку 
якогось важкого кошика. 

— Пане Стаііііку! — гукнув він* свого напарника, котрий 
в цивільному одязі крутився у натовпі пасажирів. — 
Старий -зйайомий; — кивнув він на студента, котрого 
зустрічав трохи старший від нього чоловік. — О, у них 
навіть на таксі гроші є. Бери ще когось і — гайда за ними. 

Агенти подалися слідом. Автомашина, у якій їхав 
Климишин із своїм товаришем, випадково черкнула лівим 
боком зустрічну вантажівку. Довелося викликати автодо-
рожну інспекцію, скласти протокол. Гак поліції стало 
відоме прізвище того чоловіка, котрий зустрічав Климиши-
на на вокзалі. Ним виявився колишній студент того ж таки 
Ягеллонського університету Ярослав КарпинецЬ, виключе-' 
ний з хімічного факультету за неявку на іспити. Ж и в він тут 
же, в Кракові, в будинку на площі Дембицький ринок, 13. 

Що було у тому важкому кошику тоді ніхто не 
поцікавився. Це стало відомим лише через кілька місяців, 
коли за розпорядженням Пєрацького по всій Польщі 
робили повальні обшуки в квартирах усіх підозрілих1 для 
поліції людей. Коли до помешкання Карпинця увійшов 
постерунковий Гнат Козел, він спочатку не повірив своїм 
очам. Ге, що він побачив, здавалося, нічого спільного не 
має з людським житлом: уся кімната заставлена пляшка-
ми, однак жодна з них не пахнула спиртом. На етажерці 
з книжками валялися залізні й скляні трубки різної 
товщини, на плитці стояли форми для відлиття металевих 
деталей. 

На допомогу поліцаєві прийшов Антоні Сендур — 
військовий експерт по-вибухівці. Він насторожено обмацу-

' в а в руками, обтягнутими гумовими рукавичками, скляне 
й залізне начиння, розставлене по всій квартирі у не-
давнього студента, підозріло подивився на стінний 
годинник, що мав якусь дивну, небачену ще ним 
конструкцію. 
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— Що це тут у вас? — запитав експерт, показуючи на 
різнокольорові пляшки і колби. 

— А чотрт його знає, — з невинним виразом на обличчі 
відповів Карпинецьь. — Тут стільки небезпечних матеріа-
лів, що може звичайна пляшка бабахнути, якщо будете 
чіпати. 

— А для чого це панові? 
— Д л я науки. Я проводжу різні досліди. 
— Д л я науки? — іронічно перепитав експерт. — Але ж, 

як сказав мені постерунковий, вас виключили з університе-
ту, як ні на що не здатного лоботряса. 

— Це неправда, — спокійно заперечив Карпинець, 
намагаючись не сваритися з представниками влади. — 
Я змушений був залишити університет, тому що бідний, не 
мав за що учитися. 

— А це що? — постерунковий показав на знайдені при 
обшуку 102 злотих. — У бідного студента такі гроші 
в шухляді стосами не валяються. Звідки у вас така сума? 

Карпинець не відпрвів нічого. Його повезли в поліцію. 
При додатковому обшуку на квартирі виявили кошика, 
з яким Климишин сходив із поїзда. Арештували й Клими-
шина. На допиті він не сказав нічого, крім свого імені 
й прізвища. Карпинець настоював на тому, що проводив 
наукові експерименти. 

На другий день після їхнього арешту було вбито 
Перацького. На місці події слідчі виявили дві кулі — одну 
в дверях, другу в підлозі. На порозі гардеробу валялися 
гільзи. Три таких самі гільзи було знайдено на вулицях, 
якими біг утікач й відстрілювався. 

Тим часом експертиза взялася за обстеження пачки, 
яку приніс до кав'ярні Давда , коли вона випала з-під пахви 
утікача. Слідчий розгорнув папір, а це були фірмові бланки 
цукеркового > магазину Гаєвського, і виявив у пачці 
бляшану коробку, подумав" трохи і став диктувати 
протокол: 

— Довжина — 12 сантиметрів, ширині — десять... 
Він не доказав розмірів знахідки: 
— Панове, це бомба! — злякано вигукнув слідчий 

і відступив на всякий випадок від таємничої бляшанки. 
Терміново викликали спеціалістів із Варшавської 

військової школи. Бомбу оглянули у піротехнічній лабора-
торії. Виготовлена вона була із чорної бляхи, з овального 
отвору тягнулася металева ручка у формі літери «Т». 

— Це такий оригінальний запальник, — пояснив 
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експерт слідчому, — яким розбивається ампула з кисло-
тою. 

— Але чому ж бомба не зірвалася? 
— Самодіяльний винахідник заховав кислоту у дуже 

грубе скло. Якби цією ручкою добре пошарпати, то був би 
такий вибух, як чотири чи п'ять ручних гранат. 

Слідчий зблід від страху. 
— Не бійтеся, бомба вже знешкоджена. 
— Й не про це, — ворушив посинілими губами слідчий. 

— Ви кажете, що бомбу зробили в домашніх умовах? 
— "Гак. 
— Ото майстри! — не по-службовому захоплено 

вигукнув слідчий і вийшов з лабораторії . 
Новий міністр внутрішніх справ Мар'ян Косцялковсь-

кий Д^же зрадів висновкам експертизи. Ще б пак! Якщо 
поліції відома квартира, де зробили бомбу для вбивства 
Гієрацького, то не важко буде дізнатися, хто злочинець. 
І справді, коли в лабораторії випростали банку від 
саморобної бомби, то вона легко припасувалася до шматка 
бляхи, яку було виявлено на квартирі Карпинця. Навіть 
смужки іржі зістикувалися. 

Карпинцеві нічим було відпиратися. 
— Так, бомбу дійсно виготовив я в своїй домашній 

лабораторії , — розповів він на слідстві. — За завданням 
проводу ОУН у цю організацію я вступив у Станіславі 
в тридцять третьому році. Д а в а в присягу. Хто мав кинути 
бомбу у Гієрацького — не знаю... 

Більше він не сказав ні слова. 

ФОТО 
ЛЬВІВСЬКОГО ЦИНКОГРАФА 

— Я прочитав у недільних газетах опис убивці 
Гієрацького і мені здається, що я його бачив. 

Перед слідчим сидів російський емігрант Ізмаїл Чернов, 
котрий приїхав до Варшави у своїх справах із Бреста 
і в пошуках ночівлі опинився в приватних апартаментах на 
вулиці Вольській, 42. 

— Я жив з якимось молодиком в одній кімнаті, — 
продовжував розказувати Чернов. — Удень вбивства пана 
Гієрацького він вранці кудись пішов і не повернувся. Го був 
хлопець високого росту, ходив криво, ніби в нього й плечі 
були перекошені. 
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Поліція перевірила повідомлення добровільного інфор-
матора. Дійсно, у приватний готелик дванадцятого червня 
прийшов юнак, який подав документ на ім'я Володимира 
Ольшанського, випускника Львівської гімназії. 

— Він настирливо просив окремого номера, — 
розповіла хазяйка готелю. — Але вільних кімнат не було. 
Я запропонувала вільне ліжко у двоособовому покої, але 
клієнт не погоджувався. І все ж увечері він прийшов знову 
її сказав поселити, де є місце. На око йому можна було дати 
років двадцять—двадцять один, не більше. Розмовляв він 
із помітним східно-малопольським акцентом, одягнутий 
був у зеленкуватий плащ, капелюха мав ясного, точніше 
світло-пісочного кольору. 

— Гроші в нього були? — поцікавився слідчий. 
— Так. Він заплатив за нічліг п'ять злотих, а на 

збереження віддав до сейфу п'ятдесят сім злотих 
і 80 грошей, годинник і течку. 

— Що містилося в течці? 
— Я не дивилася. Але вона не була важкою. 
— Що ще пані запам 'ятала про свого постояльця? 
— Вищий середнього зросту, темний блондин, щуплий, 

волосся зачесане назад. 
— А не здалося пані, що він трохи... кривоплечий? 
— Я на це звернула увагу. Він, мабуть, помітив, що 

я зацікавлено оглядаю його криву спину і сам розказав. 
Ось як це було. Увечері він похвалився, що купався у Віслі. 
Я зауважила, що наша річка з характером, не до всіх вона 
ласкава. А хлопець відповів: «Нічого, ви ж самі бачите, як 
у мене після запалення легень на лівій лопатці крила 
починають виростати. Тепер я, пані, легкий дуже став». 
Кожного вечора питав, чи не звільнилась окрема кімната. 
Я йому обіцяла. Правда, у п'ятницю, як пішов, то вже й не 
повернувся. Навіть течки чомусь не взяв... 

Поліція відкрила портфеля. Там лежав рушник і біла, 
з фіолетовою смужкою сорочка домашньої роботи. 
Хазяйку готелю попросили подивитися на вішалку, чи не 
знайде там вона знайомих їй речей. Вона відразу показала 
на плащ, якого знайшли у під'їзді будинку біля сходок, 
а також світлого капелюха, котрий злетів з голови убивці 
недалеко від «Клубу приятелів». 

Очі у слідчого загорілися, він явно виходив на точний 
слід. Отже, Володимир Ольшанський зі Львова, який живе 
на вулиці Карпінського, 21. У Львів негайно пішла 
телеграма. Коли звідти надійшла відповідь, слідчий був 
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розчарований: виявилося, що у Львові ніколи не було 
гімназиста Володимира Ольшанського, а на вулиці 
Карпінського взагалі нема будинку з двадцять першим 
номером. 

Хто ж ховався під псевдонімом «Ольшанський» і куди 
він міг безслідно зникнути у багатолюдному місті? Це було 
загадкою більше чотирьох місяців. І ось 22 вересня 
варшавська поліція одержала із Львова фотографію 
якогось Григорія Мацейка, цинкографа друкарні «Унія», 
котрий кудись зник і не повертається на місце свого 
постійного проживання. Фото спочатку довго вертіли 
в руках швейцар та адміністратор «Клубу приятелів», але 
вони бачили втікача здебільшого із спини, обличчя його, 
коли він, відстрілюючись, повертався до них лицем, звісно, 
не запам'ятали. Після цього показали знімок хазяйці" 
приватного готелю. 

— Це він, Ольшанський! — сказала вона відразу. 
Отже, справжнє ім'я убивці Пєрацького — Мацейко 

Григорій, син Івана й Агафії, народився 7 серпня 1913 року 
в багатодітній родині в містечку Щирець недалеко від 
Львова. До батьків поліція не мала ніяких претензій, бо, 
виявилося, що з шістнадцяти років хлопець виховувався 
у бездітної тітки по матері Ганни Чучман і її чоловіка 
Євгена. 

Ними негайно зайнялася поліція. На допиті Чучманам 
показали фото пропавшого хлопця і залипіений ним 
портфель, а також повели у поліцейський гардероб. 

— Течка не наша, — сказала тітка, — а рушник 
і сорочка — з дому. Я сама її йому шила на машинці... 
І плаща зеленого на літо купила. 

— Пані не мала власних дітей, стала матір'ю відразу 
дорослого сина і не могла виховати його порядною 
людиною? — дорікнув їй слідчий на допиті. 

Названа мати Гриця, як його звали в її сім'ї, у відповідь 
заплакала. Вона нічого не шкодувала для того, щоб йому 
було добре. Скільки коштувало лікування, коли сталося 
запалення легень, коли операцію довелося робити... 
У хлопця через це і хребет трохи скривлений, ліве плече 
вгору завжди підняте, — розповідала відомі поліції 
подробиці пані Чучманова (як записано у протоколах 
допиту). 

Трохи заспокоївшись, вона сказала, що Гриць закінчив 
сім класів ліцею, тоді три курси технічного училища, здобув 
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Під час хіротонії владики Полікарпа Сікорського 
у Варшаві 10 квітня 1932 р. У другому ряду третій справа 
Степан Скрипник* майбутній владика УАПЦ Мстислав. 
Його сестра була дружиною волинського воєводи Юзефсь-
кого, котрий також був на прицілі у терористів. 

добру спеціальність. ї ї чоловік допоміг влаштуватися на 
роботу в друкарню, власником якої був його брат. 

— Але ж ваш вихованець був уже в арешті, — нагадав 
слідчий. — 3 першого жовтня тридцять третього року до 
п'ятнадцятого лютого нинішнього. Пані цим не була 
стривожена? 

— Чому ні, — злякано відповіла Чучман. — Я йому 
казала і чоловік мій не раз попереджував, щоб не ліз 
у політику. Але хлопець виправдовувався, що він ніде не 
замішаний, що то винна польська поліція, яка арештовує 
всіх молодих українців без усякої на те причини. 

Відповідь жінки розсердила слідчого. Він став допиту-
ватися, коли Гриць Мацейко пішов з дому, що при цьому 
говорив. 

— Він щезнув несподівано, — сказала жінка. — 
Залишив на столі записку, попросив вибачення за те, що 
йде з дому без дозволу. Писав, що їде на якусь екскурсію. 

На запитання, коли його можна чекати вдома, тітка 
певпевнено знизала плечима. 

Про убивцю Пєрацького, а слідство вважало здобуті 
про Мацейка докази безпомильними, більше нічого не 
знали а'ж до кінця вересня. Годі з допомогою конфіденцій-
ної інформації львівська поліція дізналася, що Мацейко 
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після замаху втік із Варшави до Любліна і переночував 
у квартирі на вулиці Веселій, 10. Це повідомлення відразу 
ж перевірили. Виявилося, що за цією адресою жив 
постерунковий поліцай Францішек Мацієвський, котрий 
здавав кімнату студентам-українцям з місцевого універси-
тету. Поліція зацікавилася одним із них — Яковом 
Чорнієм, якого підозрювали у підпалі скирт на полях 
польських поміщиків. На допит викликали дружину 
власника хати Катерину Мацієвську і та розповіла: 

— Увечері п'ятнадцятого червня приїхав до нашого 
квартиранта якийсь молодий пан. Яків Чорній попросив 
дозволу, щоб він переночував у його кімнаті. Це, сказав 
студент, мій знайомий учитель. Я дозволила. Зранку вони 
поснідали і більше я того нічліжника не бачила. 

— А який з виду той приїжджий пан? 
— Молодий хлопець, років, може, з двадцять п'ять, не 

більше. 
— А щось особливе у його фігурі пані не помітила? 
— Темно-русяве волосся.., — стала пригадувати жінка. 

— Щось він, здається, ліве підборіддя до плеча притиску-
вав. 

Поліція арештувала Чорнія. На слідстві він сказав, що 
не знає, з ким ночував, бо познайомився з тим хлопцем 
випадково, на вулиці. І з його слів знає, що це нібито 
молодий учитель, котрий повертається з гостини у вар-
шавських родичів до Львова. 

ЗА КУЛІСАМИ ЗАМАХУ 

«За допомогу у виявленні учасників замаху на Пєраць-
кого власті визначили величезну нагороду в сумі 100 тисяч 
злотих. Серед багатьох нічого не вартих повідомлень було 
кілька цінних донесень, які допомогли слідству піти 
в правильному напрямку. 

Труднощі створював факт, що ОУН, а раніше УВО, 
ніколи не проявляли діяльності поза етнічно українськими 
територіями. Замах у Варшаві і викриття оунівської 
лабораторії в Кракові, тобто на історично польських 
землях, змусили поліцію до вивчення проблеми в новому 
СВІТЛІ...». 

* * * 

«Сам Перацький не відмовлявся від спроб сконтактува-
тися з керівниками прихильників «народної революції» 
(радикальних польських націоналістів. — Прим. авт.). 
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В галузі міжнародної політики Перацький належав,до 
рішучих прихильників порозуміння з німцями (так званий 
пакт Пілсудський*—_ Гітлер) і не приховував симпатій до 
нацистського режиму». 

* * * 

«Майже всі учасники підготовки до замаху дуже 
швидко виявилися в руках влади, а багатьох з них 
арештували напередодні. Однак підготовка до судового 
процесу тривала майже півтора року! Санаційним властям 
йшлося про те, щоб на лаву підсудних посадити не тільки 
безпосередніх і посередніх учасників замаху, але й усю 
українську громадськість у Польщі, щоб осудити всіх тих, 
хто прагнув до визволення і возз'єднання українських 
земель. 

Офіційна пропаганда намагалася зобразити Пєрацько-
го як прихильника польсько-українського порозуміння, 
прирівняти його до Тадеуша Голувка. Замордований 
в серпні 1931 року в Трускавці бойовиками ОУН Тадеуш 
Голувко, активний діяч ППС, протягом багатьох років 
виступав з федеральною концепцією розв'язання націо-
нальних проблем в Польщі і в зв'язку з цим проводив 
безрезультатні переговори з українськими націоналістич-
ними діячами. 

Згодом Голувко відійшов від своїх колишніх поглядів 
і був прихильником політики Пілсудського національного 
пригноблення населення Західної України. Пєрацький на 
відміну від нього зіткнувся з українськими проблемами 
лише під час боїв за Львів, а також під час польсько-
української війни в 1918—1919 роках. 

Проти такого фальшування політики Пєрацького 
запротестували, незважаючи на цензурні обмеження, 
газета «РоботйІк». «Ми ніколи не чули, — говорилося 
в передовій статті газети за 29 грудня 1935 року, щоб 
Пєрацький проголошував ті самі гасла, що й Голувко, 
а політика його як міністра внутрішніх справ зовсім не 
сходилася з лінією цих гасел...». 

Пєрацький був насправді провідником поступової, але 
енергійної полонізації українців у Польщі. То, власне, 
йому приписують пропозицію роздрібнення української 
нації на етнічні групи — поліщуки, волиняни, лемки чи 
гуцули...» 

( З книги «Хроніка політичних процесів 1918—1939»). 
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АРЕШТ У ПОРТУ СВІНЕМЮНДЕ 
Телефонний дзвінок рано з ірвав з л іжка Влодзімежа 

Лєвковича, керівника польського відділення міжнародної 
поліції «Інтерпол». 

— З а р а з приїду, — коротко сказав він, вислухавши 
рапорт чергового. , 

На роботі на нього справді чекали нові сенсації: 
виявилося, що в день замаху з готелю по вулиці 
Кошиковій, 19 зник львівський студент, котрий тух ЖИВ, 
зареєстрований на прізвище Антона Сваричевського. 
В адміністрації він залишив військовий білет, на якому, 
якщо уважніше придивитися, було помітно кілька підро-
бок. 

Пан Лєвкович зв ' я зався зі Львовом. Звідти повідомили, 
що дійсно в місті проживає українець на прізвище 
Сваричевський, але в комісаріаті поліції є його з а я в а про 
те, що в нього вкрали.. . військовий білет. «Значить, Студент 
чи хто він там насправді, котрий втік з готелю, підробляв 
украдений документ, — шеф «Інтерполу» намагався 
міркувати розсудливо, без зайвих емоцій. — Де він з араз 
може бути?» 

Хазяйка готелю принесла листівку від Сваричевського, 
яку він надіслав із Гданська. Студент просив вибачення, 
що невідкладні справи змусили його стати боржником 
у пані, але хай вона про нього нічого поганого не думає, він 
невдовзі з нею розрахується. 

Ці подробиці навели поліцію на слід, що тягнувся до 
Гданська, по-німецькому Данціга . У цьому місті, яке мало 
особливий статус, діяла нелегальна українська школа, 
котрою керував Андрій Федина, студент Гданської 
політехніки. Він давно був на.підозрінні у польської поліції, 
тому саме сюди виїхав начальник слідчого відділу 
львівської поліції Юзеф Будний. , 

Він не один раз бував у цьому місті, добре орієнтувався 
не тільки в центральних кварталах, але і в глухих 
і гнітючих вуличках. І без особливих труднощів він сів, як 
говориться, на хвіст Федині, засік його в товаристві якогось 
невідомого йому, львівському слідчому, чоловіка, котрий, 
як він помітив, не знає добре міста, бо кілька разів 
перепитував у перехожих, як пройти до центру. 

«Значить, приїжджий, —' спокійно обдумував свої 
спостереження львівський детектив. — Тільки хто він, 
звідки прибув і куди хоче їхати?» У тому, що його «об'єкт» 
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збирається звідси втікати, Будний не сумнівався. Він знав, 
що Федина забезпечу6 оунівців фальшивими документами, 
д т о м а г а є їм перебиратись за кордон, користуючись 
близькістю німецького порту Свінемюнде і спрощеним 
паспортним режимом у сполученні із ним. 

Одного червневого вечора Будний довго йшов слідом, 
поки не зупинився перед будинком на Шлягеттерштрассе, 
13. У слабо освітленому вікні він помітив силует високої 
жінки, котра, приліпившись до шибки, когось упізнала, 
швидко вимкнула лампу і вийшла на вулицю, про щось 
радісно защебетала до чоловіка, котрий' чекав її біля 
зачиненого магазину. Шпик встиг тільки вловити, що 
розмовляли вони між собою по-українському. Будний 
спостерігав за ними з близької відстані і в світлі вуличних 
ліхтарів досвідченим оком Помітив, що чоловік має 
змучений вигляд, апатичний в рухах, якось байдуже реагує 
па присутність вродливої жінки. 

Загадкова пара сіла у вечірній поїзд і поїхала 
в курортне містечко Сопот. Будний примостився недалеко 
від них, нашорошив вуха, але говорили вони рідко 
й притишеними голосами. На вокзалі у Сопоті їх зустрів.. 
Федина і забрав на нічліг... Шпик цілу ніч не спав, 
побоюючись загубити такий важливий — він це відчував 
інтуїтивно — слід. * 

Зранку другого дня Федина повів своїх гостей на 
морську пристань. Там стояв теплохід «Пруссія», котрий 
відходив на Свінемюнде. Будний занепокоївся. Він бачив, 
що висліджений ним чоловік прощається із Фединою та 
з тією незнайомою жінкою, котра так радісно зустріла його 
на вечірній вулиці, і піднімається по трапу на борт корабля. 
Що робити? Бігти за незнайомим він не має можливості, 
слідкувати за жінкою можна, але що це дасть? Федина від 
нього також нікуди не дінеться. 

І він, справившись із хвилюванням, незвичним для 
нього, прийняв грамотне з точки зору поліцейського 
професіонала рішення: терміново телеграмою передав 
у Варшаву свої спостереження директорові політичного 
департаменту міністерства закордонних справ Тадеушові 
Шхетцелю. Гой відразу оцінив важливість ситуації 
і подзвонив польському послу в Берліні Ліпському 
й з а ж а д а в зробити все, щоб затримати підозрілого 
пасажира у модному, особливого покрою капелюсі, котрий 
продавався в ті дні у Варшаві. 

Німецька портова поліція встигла поставити до відома 
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польського консула у Штеттіні Іліодора Штарка. "Гой 
прибув на пристань у Свінемюнде і зраділо спостерігав, як 
причалює «Пруссія». Підозрілого пасажира поліція взяла 
під руки і попросила пред'явити документи. Той спочатку 
зняв капелюха і спробував віддерти з підкладки наклейку 
варшавського магазину... Арештований показав паспорт, 
виданий німецьким консульством у Гданську на ім'я Євгена 
Скиби. Поліцаї прискіпливо придивлялися до фото-
карточки у паспорті, однак підробки не виявили. Віза 
німецького консульства давала дозвіл на подорожування 
судном за маршрутом Сопот—Свінемюнде. 

— Куди пан їде? — ввічливо починав допитуватися 
поліцай. 

— До родичів у Берлін. 
— Ми вам облегшимо подорож, — іронічно сказав він 

і підштовхнув Скибу. 
У порту склали акта на багаж і поїхали в польське 

консульство. 
Консулові відразу відпало бажання захищати арешто-

ваного після того, як він повертів у руках знайдені в його 
багажі речі. Це була брошура, надрукована французькою 
мовою ще у 1924 році, «За волю народів, пригноблених 
Польщею, — проти білого терору в Польщі», два 
меморандуми прем'єра Західноукраїнської народної рес-
публіки Євгена Гіетрушевича до Ліги Націй з вимогою 
відмовити Польщі у праві на захопленні нею південно-
східні землі в Галичині і на Волині, а також брошурка 
з дратівливою для консула назвою «Україна вчорашня 
й сьогоднішня». 

У двох блокнотах були якісь фінансові записи: 
«капелюх — 12 злотих, плащ — 24», розклад поїздів, 
зовсім не зрозуміле речення, яке закінчувалося словами 
«боївки й листівки». Експертиза підтвердила, що зроблені 
вони рукою власника цих записників. 

— Прошу пана, — занепокоєно звернувся Скиба до 
консула, коли той погодився з вимогою про доставку 
арештованого в Берлін. — Що тепер буде зі мною? 

— Пан Скиба, напевно, про це краще знає, — чи то на 
щось натякаючи, чи то просто невизначено відповів Штарк. 

— А Штеттін до Польщі належить? — чомусь запитав 
Скиба. 

— По-польському це місто зветься Щецін, — розсер-
дився консул. — Ваша робота, як я здогадуюсь, не 
сприяє тому, щоб місто стало польським. 
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У слідчому відділі в Берліні Скибу спитали, хто може 
підтвердити його особу. 

— У Гданську Андрій Федина, а тут — Ріхард Ярий, 
- відповів він. 

Поліція навела довідки й опинилася в складному 
становищі. Справа в тому, що Ріхард або Ріко Ярий, за 
походженням — польський єврей, був військово-полі-
тпчним радником керівника проводу ОУН Євгена Коно-
внльця. Колишній працівник австрійської розвідки, пізніше 
- петлюрівський офіцер, він зараз працював на німецькі 
сиецслужби, виконуючи обов'язки зв'язкового між ними 
і начальником розвідки ОУН Ярославом БаранівськиМ. Не 
ппжко було здогадатися, що працює він не на шкоду 
Німеччині. Тому-то добре було б його відпустити, 
висварити на прощання, що коли буде так примітивно 
іюпадатися... 

І все ж довелося затриманого пасажира із «Пруссії» 
відправити літаком до Варшави того ж вечора. Його 
спочатку показали свідкам, коті бігли услід за убивцею 
І Іерацького. Але ті в один голос заявили, що то не він. 
Агенти з Кракова упізнали в ньому чоловіка, котрого вони 
бачили, коли вели спостереження за квартирою Ярослава 
Карпинця, того, що зробив бомбу. Скиба приходив до 
нього принаймні два рази. 

Хто ж він тоді, цей Скиба? Відповідь прийшла зі Львова 
після того, як там отримали його фотокартку. Львівські 
детективи безпомильно стверджували, що це не хто інший, 
як член ОУН Микола Лебідь, родом із села Нове Стрілище 
біля Бібрки. Саме його два роки розшукує поліція як 
одного з учасників нападу на інкасатора в Городку 
Ягеллонському. 

Тим часом, налякана розголосом про вбивство Пєраць-
кого, до поліції звернулася ще одна здавачка квартир із 
сьомого будинку на вулиці Кошиковій. Вона повідомила, 
іцо в неї наймав кімнату молодий чоловік на прізвище 
Сваричевський, платив за спальню великі гроші — по 
65 злотих за добу. Правда, до нього приходила наречена, 
якась пані Квєцінська, за яку розраховувався також її 
постоялець. Коли їй показали фото Скиби-Лебедя, вона від 
здивування а ж сплеснула руками: 

— Він, пан Сваричевський. 
Після цього Скиба-Сваричевський більше не відпи-

рався. 
— Гак, я Лебідь, — сказав він, — але' до вбивства 

ІІерацького не маю ніякого відношення. Чому ховався за 
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псевдонімами? Боявся, що арештуєте, адже я належу до 
ОУН... 

Тим часом львівський поліцай Будний на якийсь час 
загубив сліди жінки, з якою зустрічався Лебідь, коли вона 
супроводжувала його до Сопота. Невдовзі однак йому 
вдалося встановити, де. вона живе і під яким прізвищем. 
Коли Будний попросив хазяйку варшавського готелю, де 
жила нібито наречена Лебедя пані Вожена Квєцінська, 
описати її портрет, виявилося, що вона дуже подібна до 
Ірени Солєцької, яку він бачив, коли йшов назирці за 
Лебедем у Гданську. 

Будний ще якийсь час вів за нею потайний нагляд. Він 
помітив, що ця загадкова пані поводила себе вкрай 
знервовано, коли преса повідомила про арешт Скиби. 
Солецька зустрічалась із якоюсь студенткою Гданської 
політехніки, їздила в містечко Оліву, розташоване між 
Гданськом і Гдинею, жила там в готелі «Дойчер гоф». 
А потім кудись зникла. 

Поки Будний шукав її сліди, до Варшави надійшло 
цікаве повідомлення зі Львова: до батьків у село Смідне 
біля Косова повернулася після тривалої відсутності 
молода, незаміжня жінка Дарія Гнатківська. Дозвіл на її 
арешт прокуратура дала негайно. На слідстві вона 
стверджувала, що нікуди з дому не ви їжджала . Допитали 
її батька, священика Омеляна Гнатківського, котрого 
поліція давно підозрювала у зв 'язках з ОУН. Піп і його 
матушка відповіли, що, на жаль, їхня донька поки що не 
казала зустрічати сватів і ніякого Лебедя вони не знають 
і навіть не чули про його існування. 

Експерти варшавської графологічної лабораторії до-
скіпливо аналізували почерк Квєцінської з Варшави, 
Солєцької із Гданська, Гнатківської з-під Косова і прий-
шли до висновку, що він належить не трьом особам, 
а одній. Гнатківська після цього заговорила по-іншому. На 
запитання, чиєю нареченою вона була у Варшаві, з ким 
прощалася на пристані у Сопоті, вона назвала прізвище 
Лебедя. 

Кільце пошуків звужувалося. Поліція переконалася, 
що вбивство Перацького здійснила велика група, добре 
підготовлена й непогано законспірована. Неясно було 
тільки якийсь час, хто її очолює. Бандера був' арештований 
ще напередодні замаху на міністра разом з львівським 
інженером Богданом Гіідгайним за спробу вбивства 
випускника гімназії Якова Бачинського, конфідента 
поліції, якого спочатку вони тільки поранили ножем. 
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Однак постріли у Львові продовжували лунати. Через 
півтора місяця буц ліквідований директор української 
гімназії Іван Бабій. В руки поліції потрапив студент 
Львівської політехніки Іван Малюца. Ще через якийсь час 
повторився замах на Бачинського. Цього разу його вбили 
з пістолета. І коли експертиза порівняла гільзи й кулі, 
знайдені в тілі Бачинського із -{ими, що залишилися після 
вбивства ГІєрацького, то в котрий уже раз слідчі схопилися 
за голови: то був той самий пістолет марки «Гішпан», 
калібр — 7,65 міліметра. Хто ж з нього стріляв цього разу? 
Арештували трьох чоловік, підозрюваних в ліквідації 
гімназиста: Євгена Качмарського, Романа Мигаля і Рома-
на Сенківа. Останній із них був навіть- товаришем 
Бачинського. Він, зокрема, продавав його малюнки по 
чотири злотих за штуку. 

— За що ж ви його убили? — запитав прокурор. 
— Він був донощиком. 
— Хто вам про це сказав? 
— Роман Мигаль. 
— Д е ви взяли пістолета? 
— Мигаль дав. 
Сенків розповів цікаві подробиці: це він, виявляється, 

ходив у радянське консульство у Львові, начебто просити 
дозволу на виїзд в Радянський Союз до брата. Насправді 
він намалював план розташування кімнат у консульстві 
і відтворив по пам'яті портрет працівника, котрий його 
приймав. Ним виявився Олексій Майлов, котрого потім 
убив Микола Лемик. Сенків признався, що підробив 
печатку на посвідченні Лемика, коли той втікав після 
замаху за кордон. 

Все це було для слідства досить цінним зізнанням, 
однак воно не мало ніякого відношення до події, що 
трапилася в кав'ярні «Клуб приятелів». Тільки коли дійшла 
черга допитати Богдана Підгайного, Івана Малюцу 
і Романа Мигаля, були розставлені всі крапки над «і». 

ЗА КУЛІСАМИ ЗАМАХУ 

«Одержавши повідомлення консула із Щеціна, що 
німецькі власті вагаються, чи віддавати Лебедя полякам, 
посол в Берліні Ліпський зажадав негайної розмови 
з Гіммлером. Дізнавшись про його опозиційне ставлення до 
цієї справи, Ліпський заявив, що у випадку невиконання 
його вимоги, подає у відставку з посади посла і виїжджає 
до Варшави... Ці події відбувалися через кілька місяців 
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після підписання договору про неагресію між Польщею 
й Німеччиною. Більше того, якраз перед убивством 
Пєрацького закінчився візит у Варшаву Геббельса. Його 
приймав Пілсудський, а на вокзалі німецького гостя 
проводжав не хто інший як міністр Пєрацький. 

Водночас із демаршем посла Ліпського, до міністра 
рейхсверу Бломберга звернувся польський військовий 
аташе полковник Антоні Шиманський з подібною вимогою 
від імені маршала Пілсудського, заявляючи, що, на думку 
польських властей, саме німецькі спецслужби несуть 
відповідальність за акти українського терору в Польщі...». 

(Із статті Тадеуша Радзіка «Постріли на вулиці 
Фоксаль» в журналі «Пшегльонд кресови», № 1,1991 рік). 

* * * 

«Німецькі власті були поінформовані про підготовку 
замаху: ще 23 травня 1934 року майор Ресіїщ, керівник 
відділу військових аташе в міністерстві закордонних справ 
рейху, застеріг польського військового аташе в Берліні 
підполковника Адама Шиманського про те, що «певні кола, 
противники підписаного недавно пакту про неагресію, 
планують терористичні акції в Польщі». Підполковник 
Шиманський повідс)мив про це друге відділення генштабу, 
однак там на його рапорт не звернули ніякої уваги. Чи 
свідомо це було зроблено? Важко зараз відповісти. Це 
одна з невияснених досі таємниць. Слідчий у надзвичайно 
важливих справах Ю. Люксенбург в опублікованих післ і 
війни спогадах стверджує, що рапорт підполковника 
Шиманського дійшов до другого відділу штабу через шість 
днів після замаху на Пєрацького, тобто, він пролежав десь 
цілий місяць — кажуть, ніби в начальника штабу. 
Випадкове недбальство чи зроблено навмисне? І це 
питання залишається без відповіді. 

У будь-якому випадку нема сумніву в тому, що 
німецьким властям потрібно було відсунути від себе 
найменшу тінь підозріння про співучасть у замаху. Тому- то 
коли посол Ліпський звернувся до Герінга (якому, як 
прем'єрові Пруссії, була підпорядкована політична полі-
ція) про видачу затриманого Скиби без бюрократичної 
тяганини, Герінг за порадою Геббельса і за згодою 
Гіммлера і навіть самого Гітлера, погодився, порушуючи 
міжнародне право, на негайну видачу Лебедя, якого навіть 
польські власті не підозрювали, що він є безпосереднім 
убивцею міністра». 

(З книги «Хроніка політичних процесів 1918—1939»). 
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ПІД ГАЙНИЙ 
РОЗКРИВАЄ КАРТИ 

Богдан Підгайний, випускник Гданської політехніки, 
виявився знахідкою для польської поліції. Чи під впливом 
речових .доказів — під час обшуку в його квартирі було 
знайдено зброю, — чи від мук власної совісті — він був 
причетний до організації терористичних акцій українців 
над українцями, — але саме він допоміг слідству заглянути 
за куліси замаху на ГТерацького, пов'язати спільною 
ниткою всіх арештованих у-Львові , Кракові, Гданську 
і Берліні українців. 

Всі відповіді Підгайного на попередньому слідстві 
я з 'єднав, і для зручності читачів подаю їх у формі його 
монологу. Ось як виглядає все те, що він сказав на с л ^ т в ї : 

— Із Степаном Бандерою я познайомився у лютому чи 
в березні тридцять четвертого року, тобто тоді, коЛи «він 
вже був нашим крайовим провідником. Під час однієї 
з перших зустрічей він мене спитав, чи я розуміюся на 
зброї. Я відповів, що дещо тямлю в цій справі*. 

«Тоді подивишся, яку я хочу придбати штуковину». — 
«Добре, подивлюся», — погодився я. 

Ми домовилися, що в певному місці прийде від нього 
посланець, котрий торгує зброєю. Так я познайомився із 
Юзеком, який показав мені вибраний Бандерою пістолет 
«Гішпан», калібру 7,65 міліметра. Я обдивився його, 
покрутив, постріляв у Стрийському парку — зброя була 
непогана. Коли купили револьвер, Бандера доручив мені 
придбати ще півкілограма ртуті для виготовлення вибу-
хівки. Після цього я одержав доручення дістати у Юзека 
набоїв для пістолета, а опісля — роздобути автомат. З цим, 
останнім дорученням, у мене нічого не вийшло, бо наш 
постачальник автоматами не торгував. 

Однак я, 'мабуть, добре здав екзамен, тому що невдовзі 
на пропозицію Бандери я очолив один із двох бойових 
відділів крайового проводу ОУИ. Д о відділу входила 
трійка бойовиків на чолі із Качмарським, де був і Гриць 
Мацейко. Відділом бойової розвідки командував Роман 
Мйгаль, котрий виходив на прямий зв 'язок з Бандерою і зі 
мною. Йому підлягала й жіноча розвідка, членом якої була 
Катерина Зарицька. 

На початку літа тридцять четвертого року Бандера дав 
мені зрозуміти, що буде здійснена дуже серйозна акція, але 
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не на території «Східної Малопольщі», а в іншому «дуже 
поважному місці». Він попередив мене, що після неї 
можливо будуть жорстокі репресії з боку польської влади, 
але що їх не потрібно боятися і відповіддю на них повинен 
стати український партизанський визвольний рух. Так що 
потрібно готувати кадри. 

Репетицією цієї особливої акції мало стати вбивство 
начальника Львівського тюремного управління Владисла-
ва Кособудського. «Спитай у Качмарського, — сказав мені 
Бандера, — чи є доброволець, готовий до складної 
операції». 

Качмарський відповів, що є. 
«Хто?» — конкретно поцікавився Бандера. 
«Гонта», тобто Григорій Мацейко». 
«Чому саме він?» 
«Бо це дуже відважний хлопець, вважає себе везучим 

і Хоче спокутувати одну свою мимовільну провину». 
Я розповів Бандері, у чому суть. «Гонта» випадково 

допоміг польській поліції схопити втікача, а виявилося, що 
тільки взяв гріх на душу. Йшов він якось вулицею і почув 
вигуки: «Тримай бандита!» «Гонта» скрутив втікача, 
а потім довідався, що то був Іван Мицик, котрий виконав 
вирок ОУН над Євгеном Березницьким, поліцейським 
донощиком. Мицик дістав завдяки спритності «Ґонти» 
п'ятнадцять років в'язниці. 

Бандера стримано усміхнувся у відповідь на це моє 
повідомлення і сказав привести Гриця до нього. Я познай-
омив їх. Ми втрьох довго гуляли, а коли хлопець пішов, 
Бандера сказав мені незадоволено: 

«Щось мало він інтелігентний цей юнак». Я відповів, 
що для убивства головного львівського тюремщика взагалі 
не потрібно ніякої інтелігентності. Бандера погодився зі 
мною, сказав примирливо: 

«Добре, але ми йому дамо іншу роботу. Ту, про яку 
я тобі раніше говорив, поза Львовом...» 

Я став споряджати Мацейка в дорогу. Мене цікавило, 
що він скаже своєму дядькові й дядині, чим пояснить 
раптовий виїзд із міста. 

«Візьму відпустку в друкарні, збрешу, що мушу поїхати 
до батьків у ІДирець». 

Я зарядив куплений пістолет, віддав його Бандері, а той 
— Мацейкові. Правда, Бандера невдовзі пошкодував, що 
погодився на цю кандидатуру. Ми дізналися, що Ганна 
Чучман, Грицева тітка, бідкається, всюди розказує, що 
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Степан Бандера 
в рік убивства Пє-
рацького. 

їхній хлопець залишив на столі записку і щез невідомо 
куди. «Я ж відразу побачив, що ти мені дурня підсунув, а не 
бойовика», — розсердився Бандера. Але щось уже змінити 
було пізно. Вирок над Пєрацьким необхідно здійснити. Це 
ми хотіли зробити й раніше. Ще як міністр був у Стрию, то 
Мигаль говорив мені: «Чи не можна цим скористатися 
і вкоротити йому віку?» Але рішення про це приймав не 
я і не Мигаль. "Згодом, у перших днях червня, Бандера 
сказав надіслати Лебедю тайнописного листа і вирізку із 
місцевої газети про перебування Перацького у Львові. Це 
був умовний сигнал, що треба почуватися напоготові, бо 
незабаром міністр з 'явиться у Варшаві. 

Коли Мацейко застрелив Перацького, то зумів живим 
і здоровим добратися до Львова, сховатися на нелегальній 
квартирі. Гриць довірливо розповідав Качмарському 
і Мигалю про операцію у Варшаві. «Преса пише про мене 
правду,— хвалився він.— Тільки вона не знає одної 
подробиці. Коли Пєрацький виходив з машини, я хотів 
жбурнути у нього краківську бомбу. Потовк тим дротом, 
іцо стирчав із банки, але всередині нічого не зашипіло 
і я зрозумів, що бомба не вибухне. Я загорнув її в папір 
і взявся за пістолет... Скиби в умовленому місці не було, не 
чекав він мене. Та я й не здивувався, бо він, як і я, вважали, 
що бомба розірве Перацького разом зі мною». 
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Потім його втечею зайнявся Євген Качмарський та Іван 
Малюца, організаційний референт крайового проводу 
ОУН. Він допоміг йому сховатися в Мирона Богуна, 
практиканта адвокатської контори Степана Шухевича. 
Далі нам дуже допомогла Ганна Череминська, коханка 
Баранівського, котрий із Чехії здійснював зв 'язок між 
закордонним праводом ОУН і львівською екзекутивою. 
Якийсь час Мацейко переховувався в курортній місцевості 
біля залізничної станції Ямна, де батьки Катерини 
Зарицької мали свій пансіонат. 

Череминська і Малюца потайки перейшли в Карпатах 
кордон і зустрілися в чеському містечку Ясі на із 
Баранівським, сказали йому, що потрібно переховати 
нашого чоловіка, Молодого хлопця, який виконав вирок над 
Гієрацьким. Баранівський назначив дату: «П'ятого серпня 
чекатиму на станції Ясіна». Він, звичайно, не мав на увазі, 
що ми привеземо Мацейка поїздом. Це виключалося. 
Бдранівський боявся попастися. А на станції менше 
звертатимуть увагу. Тим більше, що через цю станцію 
йшли з Чехії поїзди і з за к о р д о н — у бік Надвірної 
і Ворохти. Череминська залишилася, а Малюца повернувся 
в Ямну, дав Мацейкові двадцять п'ять злотих, сказав, щоб 
був готовим до переходу через кордон. 

У Львові Малюца зустрівся з Ярославом Раком, 
референтом пропаганди крайової екзекутиви ОУН і сказав, 
що е наказ Баранівського перевести Мацейка до Ясі ни. 
Рак, звісно, не заперечував і, наскільки мені відомо, віц 
разом з Катериною Зарицькою і Грицем Мацейком пішли 
в умовлене місце на прогулянку в гори. Там їх на другому 
боці кордону знайшов посланець від Баранівського 
і забрав Гриця. Восьмого серпня, посилаючись на 
запевнення Рака, я доповів Бандері, що завдання 
виконано. 

НА ЛАВІ — 
ДВАНАДЦЯТЬ ПІДСУДНИХ 
18 листопада 1935 року Варшаву затягнули осінні 

тумани, Але на вулицях було більше, ніж у звичайні дні, 
продавців газет. 

— Хорватські теророети вбили у Франції югославсько-
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го короля Олександра! — вигукували хлопчики, приязно 
заглядаючи у вічі всім, хто купував у них газети і не 
вимагав здачі. 

Варшав'яни на ходу розгортали їх, швидко пробігали 
очима заголовки і, сховавши газети до кишені, прямували 
на вулицю Медову, де стояв похмурий будинок Варшавсь-
кого окружного суду. Це приміщення було оточене 
кількома рядами кінної поліції. Тут відкривався судовий 
процес над убивцями міністра Владислава Перацького. 
І пройти всередину можна було тільки за спеціальними 
перепустками. 

А в перебудованому, щоб збільшити кількість місць, 
колонному залі суду все було приготовлено до початьл 
процесу. На столі головуючого — 26 томів матеріалів 
майже півторарічного слідства, на окремій, огородженіп 
спеціальним бар'єром платформі були виставлені речові 
докази: знешкоджена бомба, опечатаний револьвер, 
пляшки, колби, бутлі — все це нагадувало «робітню 
середньовічного алхіміка», як писали згодом дослідники 
цього процесу. 

Головував на суді набундючений, з неворушкими очима 
пан Гїосємкевіч разом з асистентами Дембицьким і Виш-
невським та з резервним суддею Ціховським. Обвинува-
чення підтримували прокурор апеляційного суду Рудниць-
кий і віце-прокурор окружного суду Желенський. Цей 
особливо зневажливо зиркав на всіх присутніх, ніби цим 
намагався підкреслити свою зверхність, своє аристокра-
тичне походження. Його батько Владислав Желєнський 
був відомий композитор, рідний брат Тадеуш — лікар за 
освітою, але славу йому принесли статті і нариси про 
французьку й польську літературу. Не знав і не відав толі 
прокурор, що брата його розстріляють фашисти разом 
І групою інтелігенції, як тільки захоплять Львів. 

Але трагедія ця сталася через шість років після того 
дня, коли він іронічно посміхався, поглядаючи з-під лоба 
на чотирьох українських адвокатів зі Львова — Ганкеви-
ча, Горбового, Шлапака і Павенцького. Ну-ну, мовляв, 
потіште суд своїми безпомічними стараннями. 

Справа від головуючого поставили напівкруглі столи 
для журналістів, які представляли тридцять різних газет 
з багатьох країн світу. До них був приставлений 
спеціальний прес-прокурор Шульц. 

О 9 годині 45 хвилин із кімнати, де тримали арештантів, 
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вийшов комісар поліції. А за ним кілька поліцаїв, ^ 
яких була одна жінка. Вони уважно обдивилися за. 
сиділи запрошені, серед яких був батько Ярос 
Карпинця та матері Дарі ї Гнатківської і Кате 
Зарицької. 

Кореспондент «Газети польської» вів репортаж із 
суду, вкладаючи в опис підсудних і своє особисте ставл 
до них. Разом з тим у його характеристиках є б< 
цікавих деталей, майстерного відтворення обстаї-
у залі суду. Я скористався найбільш цікавими спос 
женнями варшавського кореспондента і знайомлю з 
читачів. Отже, на лавах варшавського с\ — 12 ч<м 
Хто вони? 

1. Степан Бандера, 26 років, закінчив Стриї 
гімназію, студент аграрно-лісничого факультету ЛЬЕ 
кого політехнічного інституту. Він сидів на першій 
справа. «Це ас терористичної організації,— заз* 
кореспондент «Газети польської».—Має вигляд д< 
непоказний: низького росту, щуплий, мізерний, вигляд 
20—22 роки. Впадає насамперед в око, коли дивини 
нього, висунуте підборіддя, гострі риси обличчя над 
йому неприємного вигляду. Це враження підсилюють 
трохи скошені очі, замкнені, вузькі вуста. Рухи в 
нервові, він часто всміхається, відкриваючи нерівні 
розмовляє із своїм адвокатом з живою жестикуляцієїс 

2. Микола Лебідь, 26 років, випускник Л Ь В І Е 

гімназії: «Це високий, лисіючий від скронь блондин н 
підстрижені вусики, під якими застигла хитрувата у 
ка, що майже не сходить з його обличчя. Підсудні ч< 
дивляться саме на нього, а не на Бандеру, як на 
верховода. Лебідь, як і Ьапдера, часто оглядається, 
перезиркуються між собою, обмінюються натяклі 
поглядами з іншими підсудними». 

3. Дарія Гнатківська, 23 роки, гімназистка, «одя 
в чорну сукню, застібнуту під шиєю блискіт; 
брошкою». На думку польського репортера, вона «в 
чається оригінальною українською вродою з вир; 
східною домішкою. Особливі ознаки — густі, зр 
брови, орлиний ніс. При вході до залу суду легким к 
голови привіталася з матір'ю, старенькою, зму 
жінкою, котра рисами обличчя дуже подібна до дочк 

4. Ярослав Карпинець, ЗО років, без певних з, 
колишній студент Ягеллонського (Краків) універс 
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імшщий на зріст серед усіх підсудних. У репортажі 
іьського журналіста він характеризується як «найбільш 
гл ігентний на вигляд, темний брюнет з густою, 
іссаною назад чуприною. Глибоко посаджені чорні очі 
і> час збуджено блищать або нерухомо дивляться перед 
іою. Коли він зрідка всміхається, то відкриває два рядки 
іпких здорових зубів». 
Г>. Микола Климишин, 26 років, студент Ягеллонського 
верситету. На слідстві не сказав нічого, крім свого 
шища. «Риси його обличчя досить благородні: велика 

юва, вкрита хвилястим волоссям, роздуті ніздрі, трохи 
оокий». 
6. Богдан Підгайний, 31 рік, інженер, вчився в Кам'янці 
>умиловій, у Львівській гімназії і Гданській політехніці, 
тупник директора друкарні «Новий час»: «Коротко 
стрижений, лисіючий, обличчя запале, гладко виголене, 
жнуте». На ньому, єдиному серед усіх присудніх, помітні 
ци пригнічення, можливо тому, зазначає кореспондент, 
«на слідстві сипав на всіх і не має адвоката». Учасник 

іаду на пошту у Трускавці в 1 930 році, за що відсидів 
роки в тюрмі. 

7. Іван Малюца, 25 років, студент Львівського 
ітехнічного інституту: «Дужий, розмашистий в руках, 
твердий, закам'янілий вираз обличчя». 

8. Яків Чорній, 28 років, студент Люблінського 
*ерситету, «найгірше одягнутий. Обвислі вуса і бідне 
ання надають йому якогось невизначеного вигляду — 
зсь середнього між українським селянином й інтелі-
гом, наприклад, писарем гмінної управи»., 
9. Євген Качмарський, 25 років, «вчився мало — 
інчив лише чоітири класи гімназії. Зате за участь 
ападі на польського інкасатора встиг відсидіти п'ять 
ів у в'язниці і втратити громадянські права аж на 
іть років. Це пристойний брюнет із бігкими, чорними, як 
вуглинки, очима». 
10. Роман Мигаль, 24 роки, колишній студент Ягел-
ського університету — «високий, добре збудований 
пець, але дуже неінтелігентний». 
11. Катерина Зарицька, 21 рік, студентка Львівського 
ітехнічного інституту, «невисока, повна блондинка, 
<ійна і врівноважена». 
12. Ярослав Рак, 27 років, стажист Львівської 
окатської контори: «Щуплий з вигляду, рухливий, малі, 
<и скошені очі, "руді вусики створюють враження про 
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нього як про людину хитру й вертляву». 
Суддя Гіоеемкевнч, розуміючи, що починає особливіш 

процес, який набере світового розголосу, спокійними, 
завченими рухами дістає із великого стоса паперу першу 
справу, обмацує поглядом лаву підсудних і голосно, по-
польському запитує: 

— Підсудний Бандера, як ваше ім'я? 
Бандера злегка піднімається і несподівано дзвінким 

голосом відповідає: 
— Степан 
Суддя поправ.іям його на польський лад: 
— Тобто, СтЄф.ш. 
— Не Стефаи, а Степан, — похмуро настоює на 

своєму Бандера. 
Суддя невдоволено дивиться на підсудного, видно, як 

він намагається стримати закипаючу злість. 
— Як ім'я ваших батьків? — запитує він по-польсько-

му. 
— Андрій і Мирослава,—відповідає Бандера по-

українському. 
— Як дівоче прізвище матері? 
— Глодзінська. 
— Коли ви народився? 
— Першого січня тисяча дев'ятсот дев'ятого року. 
— Де? 
— У селі Старий Угринів Калуського повіту. 
Діалог поки що відбувається польсько-українською 

мовою. Але невдовзі суддя не витримує, відриває строгий 
погляд від паперу і повчальним тоном зауважує: 

— У польському суді обов'язковою є польська мова. 
Бандера:—Відповідатиму тільки по-українському. 
Суддя: — Ч и підсудний знає польську мову? 
Бандера: — Знаю. 
Суддя: — То прошу відповідати. 
Бандера: — Останній раз кажу, що розмовлятиму 

тільки по-українському. 
Слова просить адвокат Бандери Горбовий і вносить 

пропозицію дозволити підсудним користуватися рідною 
мовою. 

Посємкевич штрикає адвоката невдоволеним поглядом 
і різко, розсердившись, починає його повчати: 

— Я не допущу тут жодної дискусії щодо мови. Пан 
Горбовий зобов'язаний пам'ятати десятий параграф 
судочинства польської держави, в якому говориться, що 
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українська, а точніше русинська мова, допускається лише 
в окремих випадках- у південно-східних воєводствах, а не 
у Варшаві. 

Суддя відкладає вбік справу Бандери, бере наступну 
папку й, не дивлячись у зал, запитує: 

— Підсудний Лебідь, будете говорити по-польському? 
— Тільки по-українському. 
— Підсудна Гнатківська? 
— Також по-українському. 
Дійшла черга до Карпинця. Він швидко підхопився 

з місця і з видимим викликом судді вигукнув: 
— Престиж організації українських націоналістів 

велить мені розмовляти тільки рідною мовою. 
Суддя пропустив цю фразу мимо вух. 
— Климишин? 
— А я більше вам взагалі не відповідатиму. 
Слово попросив прокурор Желєнський. 
— Як видно, підсудні даватимуть пояснення тільки по-

українському,— сказав він. — А оскільки їх показання 
можуть мати важливі деталі для вияснення всієї правди 
про скоєний злочин, пропоную запросити перекладача. 

Суддя ледве стримав роздратування. 
— Всі підсудні володіють польською мовою і відмову 

від користування нею суд трактуватиме як відмову давати 
показання з усіма наслідками такої поведінки. 

З лави нервово піднімається Бандера. 
— Я хочу говорити,— різко, з вимогливими відтінками 

в голосі, говорить він.— Я маю що сказати в залі цього 
суду. 

— Але тільки по-польському,— попереджує суддя. 
— Я ж уже, здається, тричі заявляв, що розмовлятиму 

ильки українською мовою. 
Посемкевич нахилив голову вліво, потім вправо, про 

щось пошептався з членами суду й став читати матеріали із 
справи, не піднімаючи підсудних. Коли він закінчив, 
.ідвокат Шлагіак сказав, що захист не має можливості 
порозумітися із своїми пацієнтами віч-на-віч, тому що 
ньому заважають поліцаї, котрі сидять поміж арештовани-
ми. Він попросив полегшити адвокатам умови їх праці на 
процесі. 

Не чекаючи рішення суду, слово взяв адвокат 
Іорбовий. Він сказав: 

- Як оборонець підсудного, Бандери, я не мав 
можливості ознайомитися з матеріалами слідства з дос-
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іатньою повнотою. Пізно дістав їх, потім були свята. Мені 
відвели лише п'ять днів на ознайомлення з обвинувальним 
висновком, в якому двісті п'ятдесят сторінок машинопису. 
І ще, панове судді, погляньте на стіл — на ньому гори 
томів. Через таку поспішність досі п'ятеро підсудних не 
змогли найняти адвокатів. Прошу відстрочити розгляд 
справи на місяць. 

Вислухавши адвоката, знову різко встає з свого місця 
Бандера. 

— Оскільки, як виявляється, не всі підсудні мають 
оборонців, я також зрікаюся свого захисту. 

Суддя Посємкевич: — Підсудний Бандера! Прошу 
вести себе належним чином. Я вам голосу не давав і через 
це ваша репліка оголошується незаконною. 

Адвокат Ганкевич: — Підсудний Чорній під час слід-
ства був на консультації в психіатричній лікарні. Чому про 
це нема документів у справі? 

Прокурор Желєнський: — Експертиза визнала його 
психічно здоровим. 

Бандера (кричить): — Зрікаюсь свого захисту! Зрі-
каюсь свого захисту! 

Суддя Посємкевич: — Закликаю всіх до порядку! 
Адвокат Горбовий: — Прошу зробити перерву, щоб я мав 
можливість порозумітися з своїм пацієнтом, оскільки він 
несподівано зрікся захисту на суді. 

Суддя Посємкевич: — Оголошується перерва на десять 
хвилин. 

Цей уривок із стенограми показує, як відразу загостри-
лася бстановка на процесі. І все ж після перерви поліцаїв 
поміж підсудними вже не було, а адвокат Горбовий 
повідомив, що Бандера відкликав своє зречення від 
захисту. Суд змушений був допитувати в основному 
свідків, не зв 'язаних із справою про вбивство Пєрацького. 
Пожвавлення в залі викликало, наприклад, повідомлення 
агента поліції Кароля Сікори, котрий пред'явив протокол, 
складений на Бандеру ще в 1922 році. Агент розповідав: 

— Я тоді затримав цього, перепрошую високий суд, 
смаркача за нелегальний перехід кордону. Бандера сказав 
мені, як зараз пам'ятаю, що він чех, живе постійно 
в Цєшині, а до нас приїхав подивитися Польщу 
і вертається назад. «Де ж твоя перепустка? — питаю,— 
хто живе близько від кордону, має постійний документ». 
Бандера одказує: «Я свій документ вдома забув. Якщо 
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треба, покажу іншим разом». Взяли його на постерунок 
і при обшуку знайшли посвідчення учня Стрийської 
гімназії. От який цін чех. То, прошу високий суд, шпигун 
з малолітства... 

Наглядач за камерою в тюрмі «Бригідки», де до 
цього сидів Бандера, також розповів кумедні подробиці, 
котрі однак не проливали світла на суть справи. 

— Він часто просив порошків від головного болю, 
а також псував тюремне майно. Я йому приніс каші, він з ' їв 
її, але посуд зіпсував. Чимось гострим видряпав на дні 
котелка по-українському: «Згинути, але не зрадити». 
Я замінив йому котелка, але й на тому він вишкрябав: 
«Здобудемо українську державу, або загинемо в боротьбі». 
Ще й підпис свій ставив — Степан Бандера. 

Іншим разом став азбукою Морзе в стіни стукотіти. 
Я знаю цю азбуку, ну й, думаю, послухаю. Чого він 
добивається: «Дайте прізвища всіх, хто сидить у пере-
хідних камерах». Я відчинив камеру й кажу: «Бандера, 
я був радистом в армії, так що мені все зрозуміло, що ви 
тут вицокуєте. Якщо не перестанете, я скажу прокуроро-
ві».— «То я для себе, стукаю, щоб не забути»,— відповів 
Бандера. Але й після цього продовжував сигналити 
з допомогою покрикування й свистіння... 

ЗА КУЛІСАМИ ЗАМАХУ 

«Як стверджує повідомлення ПАТ (польське те-
леграфне агентство — П. Ш.) в історії судочинства 
трапився безпрецедентний факт: згідно з розпорядженням 
голови суду відібрано перепустку в працівника редакції 
«Роботнік» у зв'язку із друкуванням у цій газеті 
тенденційних і «неправдивих коментарів про хід судового 
процесу». Але ж судовий репортер «Роботніка» Ірена 
Копенкєвічова і редакція взагалі не вміщували ніяких 
коментарів, задовольняючись сухим звітом. Незадоволення 
виникло на грунті зауваження про одностороннє ведення 
суду Посємкевічем і про агресивне ставлення обох 
прокурорів до адвокатів. Характерна деталь для того-
часних порядків: повідомлення ПАТ було конфісковане на 
сторінках «Роботніка», хоч його надрукували інші газети. 
За винятком проурядової преси, всі видання, не виключаю-
чи органів так званої санаційної лівиці «Дзєнніка 
поранного» і «Кур'єра Польського», запротестували проти 
такого безправ'я». 

(З книги «Хроніка політичних процесів 1918—1939») 
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НЕСПОДІВАНА СПОВІДЬ 

Поки в суді розповідали такі чудернацькі бувальщини, 
Бандера сидів з видом полководця, заздалегідь упевненого 
в перемозі своїх військ. Він насмішливо посміхався, 
знаючи, що зіпсовані котелки й азбука Морзе — дрібниця. 
Версія слідства про те, що револьвер Мацейкові вручив він, 
грунту гься поки що на показаннях Підгайного. Але 
ж Бандср.і сіверджуе, щ о — н а в п а к и — зброю в руки 
виконавцеві вироку ОУН над Пєрацьким вручив якраз 
Підгайний. Зрештою, експертиза довела, що вбивство 
міністра і гімназиста-донощика Бачинського здійснене 
з одного револьвера. Але ні до першого пострілу, ні до 
другого він не мав безпосереднього відношення. 

Бандера дещо насторожився, коли стали допитувати 
в суді Івана Малюцу, організаційного референта ОУН. Він 
мав таємне завдання вбити Романа Мигаля, котрий одного 
разу не вийшов на зв'язок. Малюца несподівано болісно 
сприйняв це доручення. Бандера перевірив, чому воно 
зірвалося. Виявилося, що наречена Мигаля марія Косів 
переконала його не зустрічатися із Малюцою пізнього 
вечора на кладці через ставок, глибина якого сягала п'яти 
метрів. Марія Косів сказала про це Марії Ковалюк, 
безпосередній співробітниці референтури Малюци і його 
інтимній подрузі. Так-от, його Марії вже нема. Бандеру 
непокоїв холодок тривоги, чи догадується він, хто 
її прибрав. Перед Малюцою суд допитував Ярослава 
Спольського, колишнього керівника референтури пропа-
ганди крайового проводу ОУН. Він сидів півтора року 
в тюрмі за приналежність до ОУН і на цьому процесі 
виступав лише у якості свідка: 

«Суддя: Чи ви визнаєте, що ОУН проводить у школах 
шкідливу, антидержавну політику? 

Спольський: Ні, не визнаю. Бо ми вимагали лише для 
українських дітей українських шкіл, українських підручни-
ків і виховання в українському дусі. 

Прокурор Желенський: Що означає «виховання в ук-
раїнському дусі?». В дусі ненависті до Польщі? 

Спольський: Так, у дусі ненависті до Польщі, до 
Радянської Росії, до Румунії і Чехословаччини». 

Чомусь саме цей діалог наприкінці допиту Спольського 
розбудив Малюцу. Можливо, сталося запаморочення від 
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паху крові, яким, здається, тхнуло в залі. І Малюца, 
льно збуджений,^попросив слова і заявив, що він хоче 
зповісти на суді правду. Причому, вирішив давати 
казання польською мовою. 

У всіх репортажах, які мені вдалося знайти й прочита-
, зазначається, що це справило враження несподіваного 
буху. Бандера різко перехилився із першої лави до 
гвертої, де сидів Малюца, щось рішуче вимагав від 
ого. Але той тільки заперечливо крутив головою, даючи, 
евидно, зрозуміти, що йому обридло говорити з чужого 
аосу. Суддя, не стримуючи своїх недозволених службою 
оцій, закликає всіх до тиші і спокою. 
— Ганьба польській поліції! — вигукує у відповідь 

індера. 
— Ганьба! Ганьба! —- підхоплює Карпинець і ще хтось 

підсудних. 
Посемкевич, втративши терпіння, наказав очистити 

ву підсудних. На ній залишився тільки пригнічений 
алюца, котрий ледве тримався на ногах, здивовано 
вився услід тим, що пішли із залу, і, важко зітхнувши, 
чав свою несподівану сповідь: 

« — Я вважаю себе людиною розтоптаною, я знищив 
5е морально й психічно. І я нікому не бажаю такого 
шевного тягару, який гнітить мене і палить мою душу. 

Суддя: Підсудний Малюца, розкажіть відверто, що вам 
іомо про Бандеру. Хто він такий? 
Малюца: Бандера — крайовий провідник ОУИ з червня 

идцять третього року, відомий нам під кличками «Лис», 
іалий», «Баба», «Орський». І ще кілька їх було, його 
евдонімів, але всіх не пам'ятаю. 

Суддя: Підсудний зустрічався з ним тільки в Польщі чи 
з інших країнах? 
Малюца: У тридцять другому році в Празі була 

нференція ОУИ. Там Бандера виступав з рефератом, 
там зустрічався з Мартинцем — редактором журналу 
озбудова нації», а потім — з Ярославом Баранівським, 
грий сконтактував мене з полковником Коновальцем. 

Прокурор Рудницький: Яка була у вас з ним розмова? 
маю на увазі з Коновальцем. 
Малюца: Ми говорили віч-на-віч. Думаю, що він 

ощупував мене, хотів переконатися, чи надаюся я для 
боти керівника організаційного відділу крайового прово-

Прокурор Желєнський: Що говорив Коновалець про 
ндеру? 
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Малюца: Він лише одного разу в розмові зі мноїс 
про нього. Сказав, що Сеник Омелян характеризує 
дуже симпатичного, ідейного й мудрого чоловіка. 

Суддя: Прошу ближче до справи. Яке завдг 
одержали по підготовці убивства міністра Пєрацьь 

Малюца: Мені Бандера доручив виїхати до І 
і Познані, підшукати кілька «хат», тобто п< 
помешкань, де б міг сховатись наш чоловік після 
дуже важливого діла. Я мав також знайти у Е 
Йосипа Дацька , тобто Миколу Лебедя, дізнати 
допомога йому потрібна. Бандера ще спитав меж 
знаю я якоїсь гарної жінки з нашого середовища 
б могла зіграти роль нареченої Лебедя. Підходяще 
я не знав і нічим у цій справі не міг зарадити. О, 
зустріч з Дацьком мене послали. 

Суддя: Коли ви зустрічалися з Лебедем у Вари 
Малюца: Десь між десятим і п'ятнадцятим 

тридцять четвертого року. Він незадовго перед тим і 
приїхав з-за кордону, де ховався після нападу на 
Він показував тоді фотознімки Пєрацького, і 
юстиції Міхаловського і навіть віце-прем'єра... 

Прокурор Желєнський: На кожного з них у 
план замаху? 

Малюца: Я цього не знаю. Лебідь про це не г 
але я зрозумів, що їхні знімки провід ОУН збираЕ 
фотоальбому. 

Желєнський: Чому ви не говорите про ваші 
вбити волинського воєводу пана Генріка Ю З Є В С Ь Р 

Малюца: Я про це розказав на слідстві, 
повторити. Ми двічі хотіли це зробити. Один раз, і 
відкривав волинський ярмарок у Рівному, а пот 
прем'єрі в Луцькому театрі. За завданням ] 
я і Підгайний сконтактували наших бойовиків з аге 
Луцька. Після цього минуло досить багато чг 
справа чомусь затягувалася. Бандера був дуже неї 
ний. Він сказав, що в нього створюється вражен 
луцькі бойовики не хочуть виконувати завдання г 
Він доручив мені проаналізувати ситуацію. Вияви; 
там у них, у Луцьку, не було ручних гранат. А 
револьвером вони боялися братися за діло. Ми підг 
кілька саморобних бомб, одну з них випробували, і 
не вибухнула. І справу довелося відкласти. Не всі 
також убити одного чеського дипломата, котрий по 
статейки проти Коновальця... 
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Суддя: Ще раз прошу ближче до справи. Вам Ба 
>учив організувати кілька «хат» для схову 
цейка. Ви їх знайшли? 
Малюца: Так, вертаючись з Варшави до Лі 
а їхав до Любліна \ підшукав там квартиру. Я пе 
вдері, що Лебідь просить грошей і помічника. Ба 
; мені двісті чи, може, двісті п'ятдесят злотих, точн 
пам'ятаю, котрі я переказав у Варшаві на ім'я Де 
то Лебедя. Тоді ж за вказівкою Бандери я сконтак 
5едя з Підгайним, а той вже запропонував кандид 
цейка. ' 
Прокурор Рудницький: Чи відомо вам, чим зайі 
5ідь за кордоном? 
Малюца: Д е щ о відомо. Перед нелегальною пої: 
5едя до Варшави він, за його словами, жив у Берл 
тійно спілкувався з Павелецом, керівником «уста 
тЬ хорватських терористів, а також їздив до Іта; 
и мають свій вишкільний табір. Там Лебідь про 
ктику. Лебідь розказував, що на початку Т] 
дцять четвертого року він у Женеві зустрі 
іоновальцем, коли готувався замах двох хорват 
юлавського короля. 
Адвокат Горбовий;, Підсудний Малюца, ви вс 
вді розказуєте? 
Малюца: Так. 
Адвокат: Тоді,скажіть, який з вигляду Коновалеи 

Гіло Євгена Коновальця, убитого агентом Н 
равня 1938 року в Роттердамі. 



Малюца: Ну, такий... Щуплий, ріст сантиметрів зі сто 
сімдесят. 

Адвокат: (сміється). 
Прокурор Рудницький: Це ще нічого не значить, пане 

адвокате. Не кожний може словами описати чийсь портрет. 
Прошу суд перевірити показання Малюци щодо Коноваль-
ця на знімках. 

Євген Конова-
лець, організатор 
ОУН, котрий, за 
твердженням польсь-
ких істориків, був 
єдиним, хто з визнач-
них українських бор-
ців за незалежність 
своєї держави зустрі-
чався з Гітлером. 

(Г 

Судові експерти підносять до Малюци три різні 
фотокартки. Він, не вагаючись, вибирає із них портрет 
великоголового, поголеного під козака мужчини з масивни-
ми вухами й коротенькими вусиками над важкими губами 
й показує судді: 

— Оце Коновалець. 
Прокурор Рудницький: (задоволено кивнувши голо-

вою). Скажіть, Малюца, вас хтось примусив розповісти 
все, що ви сказали, чи це ваше особисте рішення? 

Малюца: Вбивство своїми ж людьми з ОУН Марії 
Ковалюк було останньою краплею, яка переповнила чашу 
мого терпіння. Коли я вступав у цю організацію, то думав, 
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що вона поведе нас правильною дорогою до створення 
самостійної України. Але швидко переконався, що ОУН — 
це організація, котра визнає тільки індивідуальний терор, 
ї ї методи і тактика загнали нас у куток без виходу. Тортури 
ОУИ створили таку про нас думку серед громадськості, що 
практично унеможливило створення вільної української 
держави. 

Прокурор Рудницький: Отже, яку відповідь ви даєте на 
моє запитання: «Чи є корисною ОУН для українського 
народу?». 

Малюца: Я даю таку відповідь, що ОУИ не є, ніколи не 
була і не буде корисною народові України... 

Адвокат Шлапак: У кого ОУН запозичила методи 
терору? 

Малюца: Вона, тобто ОУИ, є спадкоємницею українсь-
кої військової організації, котра не визнавала нічого, крім 
терору». 

Коли Малюца закінчив свої показання, повеселілий 
суддя розпорядився привести всіх підсудних. 

— Оскаржений Іван Малюца, син Івана,котрий перебу-
вав у терористичній організації українських націоналістів 
з весни тисяча дев'ятсот тридцять другого року до дня 
арешту, тобто до числа 10 місяця серпня тридцять 
четвертого року, під присягою сказав, що Бандера... 

Далі слова судді Посємкевича заглохнули в істеричних 
вигуках: 

— Ганьба польській поліції! 
Кричали Бандера і Карпинець. 
— Вивести їх із залу! — суддя поспішно витирав 

спітніле обличчя, знервовано спостерігаючи за тим, що 
робилося на лавах підсудних. А там Бандера борюкався 
з дома поліцаями і продовжував кричати: 

— Ганьба польському суду! 
На допомогу кинулися ще кілька охоронців. Бандеру 

схопили за руки й ноги, підняли і понесли. За ним слідом 
тягнули Карпинця. 

Оголосили перерву на тридцять хвилин. Після неї 
Бандера і всі його втихомирені спільники вже сиділи 
мовчки в щільному оточенні поліцаїв... 

ЗА КУЛІСАМИ ЗАМАХУ 

«Свідок Віра Свєицицька, оштрафована судом на 
260 злотих за відмову давати показання польською мовою 
і силою виведена із залу суду — вигукнула підсудним: 
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«Слава Україні!», за що суд покарав ї ї темницею... 
Свідок Андріян Горницький на запитання про на-

лежність до ОУН відповів: «Я дав у слідстві показання, 
якими обтяжив деяких підсудних. Однак тепер я засвідчую, 
що ці показання давав під тортурами поліції... 

— Які це були тортури? — переривав його голова суду. 
— При допитах мене тримали чотири дні на морозі,— 

відповів свідок під крики, що лунали із лави підсудних...». 
* * * 

«На двадцятий день процесу (12 грудня) сталася 
чергова сенсація: за бар'єром для свідків стояв секретар 
міністра Пєрацького Ставицький. На запитання адвоката 
Ганкевича зізнається, що за годину перед замахом міністр 
внутрішніх справ мав останню або одну з останніх 
телефонних розмов з Яном Мосдорфом, лідером національ-
но-радикального союзу. В залі виникло пожвавлення. 

Ганкевич: Чи Мосдорф у телефонній розмові попе-
реджував про якесь нещастя? 

Головуючий: Відхиляю це питання. 
Адвокат: Чи пан повідомив прокурора або якісь ІНІІІІ 

власті про телефон Мосдорфа? 
Головуючий: Відхиляю це питання. 
Адвокат: Чи відомо свідкові, що Мосдорф зник після 

замаху? 
Головуючий: Відхиляю це питання. 
Адвокат: Чи відомо свідкові, що Мосдорфа й досі нема 

в Польщі? 
Головуючий: Відхиляю це питання». 

* * * 

«На двадцять другий день процесу (16 грудня) в залі 
знову виникло напруження: прокурор Нєжєнський повідо-
мив, що до суду з'явився і хоче давати свідчення доктор Ян 
Мосдорф. Суд дає згоду і звільняє його від складання 
присяги. 

Виявилося, що Мосдорф є публіцистом, живе у Варша-
ві, за кордон ніколи не втікав, але деякий час перехову-
вався у провінції, однак нещодавно повернувся до* 
Варшави. 13 червня 1934 року — за два дні перед замахом 
на Пєрацького — поліція опечатала друкарню газети 
«Естафета»... У п'ятницю, 15 червня, Мосдорф подзвонив 
у цій справі до Пєрацького о пів на другу, але від 
заступника секретаря довідався, що міністр на нараді 
воєвод. Коли подзвонив вдруге, секретар повідомив, що 
Пєрацький дуже зайнятий і не може йому навіть дати 
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терміну аудієнції, запропонувавши Мосдорфові, що запи-
ше його на найближчий понеділок. 

На це Мосдорф' нібито відповів: «Де вже не варто», 
заперечуючи, ніби він сказав: «Це вже буде запізно». Після 
замаху вирішив сховатися, щоб уникнути допиту і слідства 
або заслання до Берези Картузької: Зараз цілком залишив 
заняття політикою і пише книжку. Вирішив з'явитися до 
суду і вияснити це питання, але до кінця не вияснив — не 
дозволив йому цього зробити суд. Ось фрагмент стеногра-
ми: 

«Адвокат Ганкевич: Чому пан переховувався і аж 
півтора року? 

Суддя: Відхиляю це питання. 
Адвокат: Чому пан вирішив не займатися політикою? 
Суддя: Відхцляю це питання. 
Адвокат: Яку книжку ви пи і і^е , як про це ви тут 

сказали? 
Суддя: Відхиляю це питання: 
Адвокат: Чи знаете ви, що ваіііе фото є в актах цієї 

справи? 
Суддя: Відхиляю це питання. 
І т. д. і т. п. ...Таємничої справи Мосдорфа, таємнич(их 

контактів лідера національно-радикального союзу (НРС) 
з шефом служби безпеки, зв'язку між замахом на міністра 
Пєрацького і розпуском НРС не можна було також 
висвітлювати у пресі — білі плями в газетах після 
втручання цензури яскравий тому доказ». 

* * * 

«Через багато років було опубліковано в пресі 
сенсаційного листа колишнього керівника відділу націо-
нальностей МВС Генріка Сухенка-Сухецького до наступ-
ника Пєрацького на посаді міністра внутрішніх справ 
Мар'яна Зиндрама-Косцялковського («Світ» № 21 (409) 
за 24 травня 1959 р.). Той лист, датований 15 квітня 
1935 року (тобто, ще в процесі слідства) є звітом про долю 
документів з архіву Сеника (один з активних довоєнних 
діячів ОУН в еміграції — П. Ш.), одержаних II відділом 
генштабу. Із цього звіту можна зробити безсумнівний 
висновок, що зміст матеріалів не був доведений до відома 
відділу національностей МВС, хоча ці матеріали стосува-
лися діяльності українських націоналістів і розробки плану 
іамаху як на Пєрацького, так і на львівського куратора 
Ьабія. 

Зате про них знав начальник відділу безпеки, що входив 
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до складу І політичного департаменту МВС, інженер 
Кухарський, який не тільки ними не скористався, але навіть 
не повідомив про них директорові департаменту Генрикові 
Кавецькому. Іншими словами, «двійка» і ї ї агентура 
в МВС знала, що готується замах на Пєрацького 
принаймні за півроку до його здійснення — і мовчали! 

Про це, звичайно, нічого не було відомо під час судового 
процесу над Бандерою і його товаришами. І хоча їх вина 
доведена без будь-яких сумнівів, це, однак, не означає, що 
всі закулісні історії замаху були вияснені під час процесу 
або хоч би були висвітлені до кінця у післявоєнний час. 

(З книги «Хроніка політичних процесів 1918—1939»). 

ТІНЬ ВІД ШИБЕНИЦІ 
— Слово має прокурор Рудницький. 
Високий, елегантний пан рвучко, наче давно чекав цих 

слів, піднявся із крісла, дрібними, прискореними кроками 
пішов до трибуни. Ніби відчуваючи історичність моменту, 
скосив очі на календар, що л е ж а в на столі головуючого. 
Було 27 грудня 1935 року. 

Рудницький почав говорити. Зал затих, на обличчях 
підсудних застигла насторожена, нетерпелива зацікавле-
ність. Але невдовзі вона стала вигасати, змінюватись 
іронічною байдужістю, котра переростала в збуджене 
невдоволення. 

З уст Бандери кілька разів зривалися слова протесту, 
коли він зрозумів, що Рудницький все своє красномовство 
намагався використати для публічної зневаги не тільки -
підсудних, але й усіх українців як таких. Але, наче 
згадавши, що батогом обуха не переб'єш, він поволі 
заспокоювався. 

Прокуророві, напевно, здавалося, що його аргументи 
будуть стопроцентними, якщо він притягне на поміч 
історію. А оскільки знання української історії у прокурора 
грунтувалися лише на кількох антиукраїнських випадах 
Леона Василевського, батька на той час ше не дуже ; 
знаменитої письменниці Ванди Василевської, то він р а з г 

у раз посилався на нього, як йа найбільший в цьому1 

питанні авторитет: ч 
«Українська держава — це поки що поняття із галузії 

фантастики,— говорив Рудницький.— Згідно із т в е р д ж е н і 
ням Леона Василевського, причина цього лежить у гро-
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мадській постаті ц характері українців і, крім цього, 
у багатовіковій відсутності їхньої самостійної держави, 
якої сотнями літ не знали українці. Але якщо коли-небудь 
і знали, то ще в той історичний період, коли їхня державна 
конструкція була дуже слабкою, мізерною, мала постійно 
змінні державні утворення з нестабільними кордонами. 
Отже, причиною відсутності української самостійності 
була інша відсутність — відсутність політичних традицій. 

Як говорив Леон Василевський, прагнення українців 
ніколи не сягали далі автономії. Мрії й сподівання 
українців обмежувалися догідливим співжиттям з Ав-
стрією, їх через це називали навіть тірольцями Заходу. Не 
мали вони виразного національного обличчя. Під Росією 
вони були сильно зрусифіковані, українськими були, 
правда, села, зате міста — російськими, російською була 
й інтелігенція. Вона називала себе українською, але 
насправлі спосіб мислення і психіка були виключно 
російською...». 

Прокурор Рудницький виступав упродовж цілого дня, 
стомив присутніх впертою схильністю до надто довгого 
цитування, своєю самовпевненістю, ніби тільки він один тут 
має право на істину в останній інстанції. 

Тому, коли «глос забрал», тобто, коли став виступати 
другий прокурор — Желєнський, його появу на трибуні 
зустріли із спокійною увагою, хоча він, зрозуміло, не 
приховував і не мав наміру приховувати, що всі 
дванадцятеро на лаві підсудних не тільки вороги Польщі, 
але і його особисті вороги. 

Желєнський розставляв на судових терезах факти 
звинувачення до кожного підсудного. Степан Бандера — 

організував підготовчі акції по вбивству міністра Пєраць-
кого. Він, зокрема, передав револьвер Григорію Мацейку, 
послав Лебедя у Варшаву, фінансував його, подбав про 
схованку для злочинця. Микола Лебідь вів спостереження 
за міністром, підібрав місце для здійснення терористичного 
акту, вказав особу Пєрацького Мацейкові, а також 
доставив бомбу із Кракова до Варшави. Дарія Гнатківська 
була зв 'язковою між Лебедем і проводом ОУН, вела 
у Варшаві розвідку. Ярослав Карпинець виготовив бомбу 
і передав її Лебедю. Мйкола Климишин — забезпечував 
лабораторію Карпинця вибуховими матеріалами. Богдан 
Гіідгайний — купив револьвер, з якого було здійснено 
іамах, підготував убивцю і познайомив з ним Бандеру. 
Іван Малюца — пересилав гроші Лебедю. 
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у Варшаву, коли готувалося вбивство Перацького, 
забезпечив потайне помешкання Мацейкові в Любліні. 
Яків Чорній — переховував Мацейка після злочину. Євген 
Качмарський — забезпечував Мацейка зброєю, організо-
вував його нелегальне перебування у Львові. Роман 
Мигель — двічі зв 'язував убивцю з Малюцею перед його 
втечею за кордон, Катерина Зарицька — переховувала 
вбивцю у пансіонаті своїх батьків, супроводжувала його 
під час переходу кордону, а Ярослав Рак — переправив 
у Чехію. 

10 січня 1936 року суд зібрався на своє, здавалось, ! 
останнє засідання. Посемкевич, стомлений, злий і похму-
рий, дивиться на лаву підсудних, намагається стримувати 
хвилювання. 

— Суд надає вам останнє слово,—строгим голосом ) 
говорить він.— Але попереджую, що воно повинно бути і 
виголошене польською мовою. Якщо ні — суд позбавить 
вас голосу. 1 

Він зробив паузу, перевів погляд на правий бік першої ! 
лави і спитав: | 

— Підсудний Бандера, будете говорити? | 
— Буду, аде тільки по-українському. і 
— Ясно. Позбавляєтесь права на останнє слово. 

Підсудний Лебідь, ви — як? 
— Говоритиму по-українському. 
— Підсудний Климишин? ' 
У відповідь— мовчання. Посємкевич ще раз повторює 

запитання, але відповіді не чути. 
— Що скажете ви, Підгайний? Ви вже свідчили по-

польському? 
— Останнє слово говоритиму рідною мовою. 
Голова суду обпитав усіх, сепдито зсунув на переніссі 

брови, помовчав, потім став пош т к и радитися із членами 
суду. 

— Оголошення вироку переноситься на Три ДНІ. І 
Тринадцятого січня, на тридцять другий день процесу, 

відбулося, нарешті, останнє засідання. Посємкевич оголо-
сив вирок. У деяких дослідженнях, в тому числі у відомій . 
праці польських істориків Антоні Щесняка й Вєслава Шоти { 
«Дорога в нікуди» стверджується, що Бандера був 1 
засуджений до страти, однак нібито пізніше кару смерті 1 

йому замінили довічним ув'язненням. Дивно, що таку | 
версію поширив сам Бандера в своїй автобіографії, яка /{ 
наводиться дещо нижче. 
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Факт «помилування» Бандери пропагандисти з одного 
й другого боку інтерпретували на свій лад. Відомий в свій 
час московський письменник і публіцист Володимир Беляев 
писав з цього приводу так: «Бандеру поміловалі под 
давленієм немецкіх спецслужб, значіт он бил ім нужен». 
Журнал «Вітчизна» вустами якогось «демократичного» 
історика стверджував, що Бандеру польські власті змусили 
помилувати, бо, начебто, в усьому світі піднялася хвиля 
протесту проти «смертного вироку українському націо-
нальному героеві». Але і перше, і друге твердження — 
неправда. 

У вироку суду, з яким я ознайомився в архіві 
міністерства внутрішніх справ Польщі, говориться, що за 
сумою злочинів, до яких причетний Бандера в організації 
убивства Перацького, він заслуговує найвишої міри 
покарання. Однак у зв 'язку із ухвалою сейму від 2 січня 
1936 року про незастосування смертної кари щодо 
українців його засуджено на довічне ув'язнення. 

Таке ж правило застосував суд і щодо Лебедя та 
Карпинця. Підгайний був засуджений тільки до довічногЬ 
ув'язнення, тобто без констатації у вироку суду, що був би 
розстріляний чи повішений, якби на перешкоді не стала 
амністія. Інші учасники цього процесу дістали різні строки. 
Дарія Гнатківська найб ільше—15 років, а найменший 
строк — по сім років — одержали Чорній і Рак. 

ЗА КУЛІСАМИ ЗАМАХУ 

«Підсудні сприйняли вирок спокійно, але під час читання 
мотивів замаху стали лунати вигуки протесту українсь-
кою мовою. Поліція силою вивела Бандеру і Лебедя із залу 
суду. Серед української громадськості в Польщі вирок 
викликав настрій загальної жалоби. Було скасовано всі 
забави й новорічні урочистості. 

Щодо думки польської прогресивної громадськості, то 
вона не мала можливості вільного вислову. В газеті 
«Роботнік» була надрукована передова стаття Мечислава 
Недзялковського під заголовком «Справа українська»... 
На думку газети, процес продемонстрував банкрутство 
санаційної політики поляків щодо українців... 

Із зрозумілих причин орган Польської соціалістичної 
партії не міг писати про таємничі куліси «двійки», ледве 
відкриті. Незважаючи на те, шо процес тривав два місяці, 
дуже багато питань залишилося без відповіді». 

(З книги «Хроніка політичних процесів 1918—1939»). 
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«Ще коли в Варшаві велося слідство в справі вбивства 
міністра Перацького, представники УНДО В. Мудрий 
і В. Целєвич вели переговори з новим міністром внутрішніх 
справ Польщі Мар'яном Косцялковським. У травні 
1935 року вони підписали «Нормалізаційну умову між 
польським урядом і представниками української націо-
нальної меншості». І першим жестом доброї волі польсько-
го уряду стала амністія в зв'язку із смертю Юзефа 
Пілсудського, яка й врятувала життя Бандері». 

(З книги Богуслава Хньоупека «Бандерівці»). 

СУД У ЛЬВОВІ 
Відколи Бандеру перевезли з варшавських «Вронок» 

у львівські «Бригідки», він став погано спати. Не через те, 
що тут були гірші умови — тюрма як тюрма — вони всюди 
подібні одна до другої. Але Львів зачепив у душі якісь 
особливі струни, і Бандера несподівано для себе став 
хвилюватися, повертатися спогадами в недавнє минуле. 

Скільки разів заарештовувала його польська поліція? 
До вбивства Перацького шість разів, а цей арешт — уже 
сьомий. І досі йому щастило. Він не забув, наприклад, що 
в тридцять другому році він був під арештом чотири 
рази — 10 і 22 "березня, 11 листопада і 2 грудня. Другого 
червня 1933 року його знову затримали, коли він добирався 
із Львова до Берліна через Гданськ. Але тоді поліція не 
знала, яке високе становище він займає в ОУН. Тепер, 
після вбивства Перацького, їй все стало відомим. 

Д л я чого ж його привезли на суд до Львова? Заднім^ 
числом за старі гріхи покарати? Тільки що вони йому'' 
можуть зробити? Життя ж одне і йому доведеться провести 
його за гратами. Бандера намагався відганяти від себе 
думки про це, хотів зосередитися, щоб як дійде до нього 
черга давати показання, виглядати, як завжди, несльозли-^ 
вим і впевненим. 

Але у середу, 24 червня 1936 року, коли в суді почався-
«його день», перед очима в Бандери все попливло,^ 
захиталося, під груди підкотився якийсь клубок холоду, як 
тоді, коли він вперше летів зі Львова до Гданська на 
маленькому літаку, котрий раз у раз провалювався., 
в повітряні ями. Крізь сіру пелену, що наче враз заповнила^ 
зал, виплив суддя Дисєвич з торжествуючим виразом^ 
обличчя. Він звертався до Бандери ввічливо, з обережними 
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інтонаціями в голосі, ніби щойно знайомився із вже 
знаменитим підсудним: 

— Як було здійснено атентат (вбивство — П. Ш.) 
совєтського консула у Львові? 

Бавдера, почувши ці слова, згадав, що суд у Львові 
ведеться українською мовою, і наче відразу прокинувся від 
сну і з наростаючою радістю став відчувати повернення 
сил. 

— ОУН виступає проти большевизму тому, що 
большевизм — це система, якою Москва поневолила ук-
г^їнську націю, знищивши українську державність. Висту-
пає теж ОУН проти комунізму, бо комунізм — це рух 
світоглядово протилежний націоналізмові. 

Він відповідав швидко, .охоче, наче боявся, що його 
переб'ють, не дадуть договорити. Він відчував, що говорить 
з пафосом, але, знаючи, що його слова не є самообманом, 
не звертав на це уваги. 

— Большевизм засобами фізичного винищування 
бореться на східноукраїнських землях з українським 
народом, а саме — м-асовими розстрілами в підземеллях 
ГПУ, виголоджуванням мільйонів людей і постійними 
засиланнями на Сибір та Соловки. Большевики виселюють 
з широкої прикордонної смуги українців, а на їх місце 
поселюють самих москалів — червоноармійців і чекістів. 

Суддя Дисєвич відчув неприязнь до підсудного за те, 
що той говорив так, ніби намагався переконати його 
в своїй правоті. 

— Не відбігайте від теми,— зауважив Бандері суддя. 
— Тому що большевики примінюють фізичні методи, 

тому й ми вживаємо з ними фізичних методів. З цих причин 
у 1933 році я видав наказ Лемикові виконати атентат на 
большевицького консула у Львові. 

— Чи було у вас якесь організаційне рішення, тобто чи 
був суд з цього приводу? 

— Відносно ворогів ми не робимо судів, але керуємося 
тільки моментами доцільності. Цей атентат — це був 
демонстративний акт проти представника большевицької 
влади. Та водночас мушу підкреслити, що українські 
націоналісти борються з своїми ворогами на всіх українсь-
ких землях. 

Спіймавши погляд Дисєвича, який все ще попереджу-
вально дивився на нього за надто загальну відповідь на 
питання, Бандера уточнив: 

— Я особисто дав Лемикові наказ і подав йому мотиви 
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та інструкції. Ми знали, що большевики будуть у фальши-
вому світлі представляти те вбивство й тому ми вирішили, 
що Лемик має віддатися в руки поліції, не стріляти до неї 
і таким чином дати можливість зробити судову розправу. 

Суддя знову відчув неприязнь до Бандери за те, що той 
з такою впертою захопленістю розповідає про тероризм 
і з похмурим настроєм надав слово прокуророві. Той 
нагадав, що у звинувачувальному вироку говориться про 
вину Бандери за віддання наказу на вбивство не тільки 
«большевицького консули», але й конфідента поліції 
Бачинського, директора львівської гімназії Бабія, підго-
товку замаху на волинського воєводу Юзезського, коміса-
ра польської поліції Кособудзького та багато інших 
злочинних фактів. На основі цього прокурор зробив 
висновок, що всі 22 підсудних — це «штаб українських 
терористів». 

Прокурор намагався добитися моральної переваги над 
Бандерою, але на його обличчі він не бачив ніяких емоцій, 
крім виразу презирства. 

— Хочу сказати, що ми, члени ОУН, не є терориста-
ми,— відповів на це Бандера, намагаючись добирати 
найточніші слова і щоб вони не були надто складними.— 
ОУН огортає своєю акцією всі ділянки національного 
життя. Про ці акції мені не дали змоги говорити, навіть про 
мою власну діяльність. 

І суддя, і прокурор робили вигляд, що потішаються над 
його наївною пишномовністю, яка нікого тут не зачаровує. 
Але кожен з них, наче змовившись, хотів почути, що 
ж скаже підсудний на звинувачення прокурора, ніби замах 
на більшовицького дипломата був далекосяжним кроком, 
розрахований на те, щоб вбити клин між Москвоюі 
Варшавою, спровокувати між ними конфлікт і скористати-
ся цим, спробувати утворити незалежну Україну. 

Але Бандера був дуже чутливим політиком. Зупинивши 
погляд на чомусь баченому тільки ним, ніби підготу-
вавшись слухати самого себе, він сказав: 

— ОУН відкидає концепцію відбудови української 
держави при нагоді польсько-большевицького конфлікту... 
Зрештою, з історії знаємо, що всякі такі концепції 
діставали в лоб і що коли йде про Україну, то Польща 
з Москвою завжди погодиться... 

На цьому закінчився п'ятитижневий процес. С\дді довг 
радилися, що можна зробити з Баядерою, уже засудженим 
на довічне ув'язнення по справі І ієрацького. І вони ще раз 
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засудили Бандеру на... семиразове довічне ув'язнення. 
Коли суддя читав вирок, він мимоволі позиркував на 
підсудного й відчув, як мурашки поповзли по спині: 
у Бандери був такий вираз обличчя, ні£ж він мовчки 
молився... 

ЗА КУЛІСАМИ ЗАМАХУ 

«Під час судової розправи у Львові проти групи членів 
ОУН, коли зізнався Степан Бандера, між публікою був 
большевицький консул Петро Свєтняла. І, мабуть, тому на 
залі між публікою видно багато поліційних агентів». 
(«Свобода» (Джерсі Сіті, США) ч. 162, 14 липня 1936 р.). 

* * * 

«Микола Лемик, виконуючи наказ ОУН, 21 жовтня 
1933 р. увійшрв до московського консуляту у Львові 
й зажадав побачення з консулом. Коли його приведено до 
канцелярії, пострілами з револьвера вбив присутнього там 
Алексея Михайлова, думаючи, що це консул. Як пізніше 
виявилося, це був спеціальний уповноважений ГПУ, 
високий його функціонер, замаскований під звичайного 
«урядовця». Польський негайний суд у Львові засудив 
Лемика на кару досмертної тюрми, а не на смерть, бо в той 
час він мав тільки 18 літ життя, за польським законом був, 
отже, неповнолітнім. М. Лемик після розвалу Польщі 
вийшов з тюрми, загинув з рук гестапо в Україні під час 
другої світової війни». 

(Журнал «Дзвін», ч* 1—2 за 1992 р.). 

ПРІЗВИЩЕ НЕ ВИННЕ 
Коли польські власті перетягували Бандеру з однієї 

лави підсудних на іншу, Григорій Мацейко, безпосередній 
убивця Пєрацького, вже був у Буенос-Айресі. Але про це 
стало відомо тільки на суді у Варшаві. А до того польська 
поліція шукала людину, котра проживала в одному із 
столичних' польських готелів з паспортом на прізвище 
Ольшанський. 

Коли в львівському журналі «Дзвін» була опублікована 
моя документальна повість «Вбивство міністра Пєрацько-
го», я одержав листа від львівської читачки, математика-
програміста Лідії Орестівни Ольшанської. Вона пові-
домляла, що її свекор Володимир Валеріянович Ольшансь-
кий знає деякі подробиці, котрі стосуються цієї історії. На 
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моє прохання він написав спогади про незвичайну сторінку 
своєї біографії. Я одержав їх від пані Лідії разом із сумною 
звісткою про передчасну смерть її свекра, якого польська 
поліція якийсь час підозрювала у причетності до замаху на 
Перацького. Ось вони, його спогади: 

«У той час я був студентом п'ятого курсу медицини 
у Львівському університеті і головою «Медичної громади», 
тобто студентів-медиків української національності. Бать-
ка я втратив ще в 16-річному віці, далі освіту здобував 
сам, заробляючи на життя то лекціями, то працюючи 
страховим агентом Товариства-«Карпаття» (по страху-
ванню життя) і віденської страхової фірми «Ренікс». 
Невелику допомогу одержував від матері, яка жила 
в Бірчі, і від сестри з Перемишля. 

Проживав разом із колегою-однокурсником у 
мебльованій кімнаті в будиночку по в \л . Лісна, 10 у польки 
пані Солярської. Чоловік її був хворий на шизофренію, 
дітей у тій сім'ї не було. За кімнату ми платили 70 злотих за 
місяць. 

День мій був навантажений понад всяку норму — 
заняття в клініках, підготовка до екзаменів, громадська 
робота в «Медичній громаді», активна культурно-освітня, 
санітарно-освітня робота серед робітників Львова, в чи-
тальнях «Просвіти» у місті й районі, до того ще й вечорами 
праця в якості інкасента в касі «Міщанський Союз 
Кредитовий» по вул. Руська, 3. Подробиці, які описую, 
будуть мати значення в наступних подіях. 

Десь коло 11 червня 1934 року я дістав посилку 
з продуктами від сестри, якраз вчасно, бо міг харчуватися 
вдома, не витрачати часу на їдальні. Щоб інтенсивно 
використати дні перед іспитом, що був призначений на 
17 червня, я відпросився на 5 днів з роботи в «Міщанській 
касі», і разом з колегою ми «гризли» науку, а харчували-
ся вдома — з моєї посилки. Лише ввечері — між 22 і 23 го-
динами виходили з дому на Кайзервальд (тепер Шевчен-
ківський гай), щоб пройтися і освіжитися перед сном. 
Екзамен здали ми вчасно і, щоб відмітити подію, запросили 
ще двох колег на преферанс — при каві і канапках. 

Перед вечором прийшли двоє колег, а Зенона не було 
ще, бо пішов за плящиною сухого вина. Тож ми втрьох 
почали преферанс. 

Невдовзі прийшов Зенон з газетою в руках і, маючи 
звичку пожартувати, притишеним голосом почав читати 
оголошення приблизно такого змісту: «Міністерство 
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внутрішніх справ Польської Речі Посполитої призначає 
100 000 злотих нагороди тому, хто допоможе спіймати 
вбивцю». Далі йшов опис — портрет особи терориста: — 
«середнього зросту, блондин з вусиками, обличчя овальне, 
очі сині; був одягнений в ясний плащ і сірий капелюх» — 
і т. п. 

У цьому моменті Зенон ще більше притишив голос 
і сказав: «Чим же не Ольшанський? Давайте видамо його, 
а грішми поділимося і драпанемо за границю». 

Пропозиція була зустрінута весело, всі дружно висло-
вили згоду, вирішили тут же випити чарку вина за успіх 
справи та за упокій душі «любимого» міністра. 

Преферанс затягнувся за північ, всі були задоволені, 
а далі нас чекав звичайний робочий день. 

Дня 20 червня після обіду ми пішли на лекцію в клініку, 
зустріли гурт колег, разом увійшли попри будку швейцара 
на територію клініки. Раптом з будки вискочили чотири 
спортивні парубки в цивільному, схопили мене і Зенона, на 
руки натягли кайдани і повели нас до поліцейської 
машини, що стояла на вулиці. Незабаром ми опинилися 
в тюрмі «Бригідки», кожен в окремій камері. Пізно ввечері 
появились у дверях два тюремники, а за ними — три 
елегантні пани середнього віку. В одному я розпізнав 
львівського воєводу п. Сохацького,— бо був один раз на 
аудієнції у нього в справах «Медичної громади», а саме — 
в зв 'язку з тим, що деканат відмовив у стипендії кільком 
товаришам. Тоді пан Сохацький полагодив справу 
позитивно, обіцяв, що стипендія буде виділена, пропорціо-
нально до кількості- кожної національної групи. В резуль-
таті для українців дісталося приблизно 10 процентів від 
числа членів нашої громади, полякам — безумовно більше. 
Пан воєвода приглянувся до мене пильно, запитав, чи 
Теофіль Ольшанський з Хирова, що стріляв у воєводу 
Войцеховського в 1923 році у Львові, мій брат? Я відповів 
правдиво, що брат, але не рідний, а «стриєчний», на що він 
ввічливо всміхнувся і сказав: «Ясно!». (Теофілові вдалося 
втекти за кордон). 

Після цього елегантні панове пішли, а ті, менш 
елегантні, повели мене в криту машину і повезли на вокзал, 
посадили в окреме купе (в кайданках) під охороною двох 
поліцаїв. З другої машини в друге купе доставили Зенона. 
Після півночі поїзд рушив. Вранці я зорієнтувався, що 
їдемо до Варшави. 

У Варшаві помістили мене в одиночній підвальній 
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камері, приблизно 2 X 3 метри, холодній, мокрій, подібній 
на комин, із високо розміщеним під стелею малим матовим 
віконцем з гратами. Під стелею горіла тьмяна лампочка. 
Ліжка не було, лише цементний виступ, наче лава , без 
постелі. Через вічко у дверях регулярно, через кілька 
хвилин, заглядав тюремник. Ввечері — вперше за цілу 
добу — дали мені кухоль «кави» і окраєць хліба. 

В тому прохолодному приміщенні я просидів перших 
три доби спокійно, ніхто мене не допитував. Було дуже 
холодно, я був у легкій літній маринарці. 

Лише на третій день повели на допит — вночі, 
приблизно о 22 годині. Допитував особисто головний 
прокурор Польщі — Желєнський, рідний брат знаного 
критика і літератора Бой-Желєнського. Допитував ко-
ректно, але — все «вокруг да около»: деталей біографії, 
споріднення, про відношення до різних знаних мені і не 
знаних осіб, про Теофіля (на той час він проживав 
в Америці), про належність до організацій і т. п. Моїми 
відповідями пан прокурор був явно незадоволений. Деякі 
мої характеристики щодо брехливої польської преси, 
шовіністичних дій поляків «на кресах» — його явно 
дратували. Але бачив, що я абсолютно спокійний 
і аргументовано відбиваю його атаки. Один раз лише почав 
погрожувати, що для мене буде поганий кінець, навіть 
з шухляди витягнув пістолет і тримав у руці так, щоб я міг 
його запримітити. Сказав ще, що я не маю алібі, що проти 
мене є «обтяжуючі свідчення, отже я повинен все відкрито 
розказати, щоб полегшити свою долю, що ніхто мені не 
допоможе, і що він міг би мене тут же на місці застрілити. 

Це мене обурило, і я сказав йому різко: «Нєх сє пан ьіє 
виглупє, панє прокурорже! Встид! t o нє пасує!». Очі його 
розширилися, але він кисло всміхнувся і сказав: «Я жар-
тую!». 

Допити продовжувалися майже щоденно. Десь на 
10-й день перебування в камері-«мішку» мене вперше 
вивели з неї вранці і повели в зал, на очну ставку. 
Поставили в ряд з 5—6 чоловіками приблизно такого 
ж віку, як я. Я звернув увагу, що один блондин подібний до 
мене, тільки нижня щелепа його трохи висунена вперед. 
В залу вводили різних людей по одному, тобто свідків, які 
мали когось розпізнати. Деякі не вказували ні на кого, але 
д в о є — я к и й с ь «кондуктор» трамваю і жінка в чорному 
з чотками в руках — вказали на мене. Крім того, 
4—5 чоловік вказали на другого блондина. 
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Після «конфронтації» я знову опинився в «мішку»-ка-
мері, з кайданками на руках. Але кайданки були слабо 
стиснені — мені вдавалося на ніч звільнити руки, а вранці 
я спішив знову закласти руки «на місце», щоб тюремник не 
побачив. 

Ввечері після очної ставки ще раз повели мене до пана 
прокурора. Він глянув на мене, і з задоволенням сказав: 
«Но, і цопан повє тераз?». («Ну, що ви скажете тепер?»). 

Я спокійно дивився на нього, нічого не сказав. Після 
цього він повторив ще раз, що «алібі у мене нема, що 
п. Солярський сказав про змову, що свідки упізнали 
мене»,— і наказав відвести мене в камеру. 

Наступного тижня я обдумував усе, що було,— 
і заспокоївся. Я навіть не нудьгував: співав пісні, 
пригадував навіть такі, про які давно забув,— з минулого 
випливали такі різні деталі, пригадались забуті вірші, 
навіть латинська граматика, все виринало в пам'яті 'таке 
свіже і точне, розум працював легко й інтенсивно, інтуїція 
загострилася. Я жалів, що не маю олівця та паперу, щоб 
описати цей стан інтелектуального піднесення, яке було 
незнане в буденному житті. 

Десь в кінці третього тижня перебування в тюрмі мені 
зняли кайданки і перевели в окрему світлу камеру на 
четвертому поверсі в тюрмі «Пав'яки». Із загратованого 
вікна був вид на дахи малої фабрики мила фірми «Пульс», 
а за дахами далеко видно було фрагмент вулиці, по якій 
ходили люди. Через грати я не міг побачити вулички, що 
була під вікном між «Пав'яками» і фабрикою. На тротуарі 
внизу зрідка проходили люди, а також чітко було чути 
кроки вартового, який ходив то в одну, то в другу сторону. 

Я зрозумів, що є якась нагода подати про себе звістку 
хоч би моїй мамі, котра проживала в Бірчі і про мою 
пригоду могла й не знати. Визрів і план, як̂  це здійснити, 
тільки треба було мати папір і олівець. Хоч всі мої речі 
забрали при арешті, я взявся перешукати всі кишені 
і в одній знайшов кусничок складеного білого паперу 
10Х Ю см. У вилозі маринарки знайшов шпильку. То вже 
добре... 

Голкою проколов палець, виступила кров і вістрям, 
змоченим у крові, написав записку,— по-польськи, з про-
ханням до того, хто знайде її, щоб послав за вказаною 
адресою. 

Записку я склав у рулончик і став дивитися на видимий 
фрагмент вулиці, чи хтось не кине погляд у мій бік. Довго 
чекати не довелося. На вулиці появився молодий мужчина 
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в білій сорочці і глянув на моє вікно. Я показав йому 
записку. Він зупинився. Тоді я жестами попросив, щоб він 
ішов до «Пав'яка», а потім вуличкою, по якій ходив 
поліцай. Він кивнув головою і пішов у вказаному напрямку. 
Тепер все залежало від обчислення часу на його хід і від 
маршруту поліцая по вуличці. На щастя, розрахунок мій 
показав, що хлопець може бути під вікном, коли поліцай 
пройде це місце в один або в другий бік. В слушний момент, 
інтуїтивно відчутий, я опустив записку. 

За кілька хвилин на видимому боці вулиці показався 
цей хлопець із запискою в руці, і ми обмінялися помахом 
руки... Записка до моєї мами дійшла на наступний день! 
(Пошта в Польщі працювала справніше, ніж у нас 
сьогодні!). 

День взагалі видався багатим на події в нудному 
тюремному житті. Я почув постукування через стіну 
з сусідньої камери. Я зразу подумав, що там сидить хтось із 
українців, бо тоді тюрми були повні політв'язнів, а надто 
після вбивства Гієрацького. Я скоро накреслив на стіні 
квадрат і розділив його на ЗО малих квадратиків п'ятьма 
горизонтальними і чотирма вертикальними лініями, вписав 
у них азбуку. Буква «б», наприклад, вистукується: 1 стук 
і 2 стуки (ї — д л я означення горизонтального, першого 
ряду, і 2 — для означання другого, вертикального ряду). 

І пішла розмова!.. Виявилося, що мій сусід — це Зенон, 
мій колега. Так ми обмінялись інформацією. Зенон сидів 
у цій камері від початку. 

На жаль, недовго тривала радість, бо вранці мене 
перевели знову вниз, в підвальну одиночну камеру, але — 
суху, з вікном у двір тюрми, з подушкою, сінником 
і обшарпаним куцим покривалом. В порівнянні з «мішком», 
це вже був комфорт. Та й їжа стала краща, причому тричі 
на день; і в камері було тепло, і було денне світло... 

Я спробував «вистукувати» до сусідів, і справді в одній 
камері відізвався українець, Климишин. Ми познайоми-
лись через стіну. Климишин розказав про свою біду — його 
«засипали». «ІЦо робити?» — питав. Що ж я міг йому 
порадити? Я просто відповів, що в такому випадку 
я б мовчав, хай доказують і судять. Не знаю чи це моя 
необдумана порада вплинула на нього, але на пізнішому 
судовому процесі він не промовив жодного слова. 

Щоб підтримати свої сили і настрій, я щодня двічі по 
годині робив інтенсивну фіззарядку, стійку на голові, біг на 
місці і т. п. На допит мене вже більше не водили. Я співав, 
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простукувався з Климишиним, але скоро зв 'язок пе-
рервався, його кудись перевели. 

Дня 21 серпня пізно ввечері я відчув, що щось добре 
має звершитися. В мене з 'явилася цілковита певність, що 
завтра, 22 серпня, я маю вийти на волю. Я не сумнівався! 
І тут же на стіні видряпав голкою таку «інформацію». «Тут 
сидів Ольшанський В. В. від 20.VI.34 — і вийшов 22 серпня 
1934 р.». Після цього я спокійно заснув. 

Вранці нітрохи не сумнівався, що вийду на волю. 
Приблизно о годині одинадцятій зайшов у камеру 

тюремник і сказав: «Лех сє пан збєра». Отже, я не 
помилився! 

У канцелярії тюрми повернули мені особисті речі, також 
мій щоденник, кореспонденцію, деякі документи нашої 
громади, які на час арешту були в мене, віддали і мої п'ять 
злотих, що були в гаманці, дали посвідку, що я вільний — 
і «будь пане здров!» 

Тут я нагадав, що грошей на білет до Львова (більше 
20 злотих) я не маю і почав вимагати виплатити мені 
компенсацію за арешт. Після гострої суперечки з майором 
поліції я нарешті дістав на руки 20" і півзлотого (ціна 
білета). Я підписав майорові квитанцій і вийшов із тюрми 
на вулицю. . 

Перше, що я зробив, то обійшов комплекс тюрми 
довкруг, побачив вуличку Даніловічовську між «Пав'я-
ком» і фабрикою «Пульс», побачив і віконце з «мішка», яке 
було на рівні тротуару. 

В доброму, настрої пішов я навмання, в пошуках 
нічлігу. І тут же- набрів на студентський гуртожиток. 
Задзвонив — вийшла сторожиха. За злотого дала ліжко 
в кімнаті, з постіллю, обіцяла вчасно збудити — до від'їзду 
поїзда. 

Д о Львова все-таки приїхав зайцем, купивши білет 
тільки до Дембліна за два злотих, і вважаю це частковою 
компенсацією від держави за завдану мені шкоду. 

У Львові в своїй кімнаті застав порядок, але зник мій 
срібний годинник «Омега» та бритва фірми «Солінген», 
пам'ятка по батькові. Не стало теж двох нових модних 
сорочок. Потім від Зенона я довідався, що у нього теж 
пропали три сорочки, шкіряний портфель і дві дорогі 
медичні книжки -т- «Терапія» Брукша німецькою мовою 
(ціна 2-х томів 204 нім. марки, тобто близько 300 польських 
злотих) і «Неврологія» Докоруса, теж німецька, ціною 
коло 80 злотих та новий пуловер. 

Це — справа поліцаїв, що робили обшук після нашого 
арешту без понятих. 
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Але в цій пригоді з арештом нам ще повезло. Ми могли 
втратити 2—3 роки студій, бо студентів, справа яких була 
в суді, виключали з університету а ж до часу закриття 
справи. На момент нашого арешту наші індекси (залікові 
книжки) були на кафедрі, для підпису професорами, і не 
потрапили в лапи поліцаїв. На останньому занятті із 
кожної дисципліни професор підписував індекс, називав 
прізвище студента і віддавав особисто кожному, хто 
відгукувався і підходив за індексом. Нас, арештованих, на 
заняттях не було. Але коли на прізвище Ольшанський 
відгукнувся Бачинський і підходив за індексом, чи на 
прізвище Локач — підходив Гординський, ніхто із сотні 
студентів не заперечив. А були студенти різних національ-
ностей, більшість поляків, що вороже ставилися до 
українців, але студентська мораль громадянина універси-
тету не допускала можливості доносу. Донощикові ніхто не 
подав 0и руки, він був би осуджений всією студентською 
громадою. 

І ще раз нам повезло в тому, що львівська поліція 
передала нас варшавській і не повідомила офіційно 
університет про наш арешт. Понадіялась на варшавську. 
А варшавська, мабуть, понадіялась на львівську і теж не 
повідомила деканат про відкриття судової справи. 

І так ми без перешкод вписалися на шостий курс 
медичного факультету, закінчили його, здали державні 
екзамени ще з 12 дисциплін, стали працювати лікарями-
стажорами (інтернами) в клініках. Несподівано у половині 
1937 року дістали повідомлення з вищого суду у Варшаві, 
що «справа наша закрита і можемо заново вписатися 
у студенти для закінчення студій». Для нас це була нагода 
посміятися з халатності польської поліції і порадіти 
нашому везінню, що пригода закінчилася для нас 
щасливо. 

Після того, як відбувся суд над групою терористів, що 
організували вбивство Пєрацького, газети опублікували 
матеріали цілого слідства і процесу. Виявилося, що один 
з учасників вбивства користувався фальшивим паспортом 
(«доводом особистим») на моє прізвище, нібито виданим 
Львівським магістром, але слідство виявило, що магістрат 
ніколи такого «доводу» не видавав. 

Можна здогадуватись, що організатори вбивства 
заздалегідь надумали ввести слідство на хибний шлях (що 
їм і вдалося), а я і мій колега потрапили в халепу, не 
відаючи навіть про те, за що нас арештували. Відсутність 
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твердого алібі, донос п. Солярського, спорідненість 
з Геофілем Ольшанським ще обтяжували мою долю. 

Знову приходить на Думку, як такий збіг обставин 
закінчився би для мене за часів сталінщини? Польський 
суд, як видно, мав ще повагу до правосуддя». 

Несподіваним для мене виявився відгук Любові 
Мацейко із міста Львова, надрукований в журналі «Дзвін» 
у 1992 році. «Прочитала ваш політичний детектив 
«Убивство міністра Гієрацького» і була дуже здивована 
описом убивці Міністра. Річ у тім, що вбив Гієрацького мій 
стрий Григорій, старший брат мого батька. У сім'ї у них 
було троє хлопців: старший Гриць (так його називали рідні 
і колеги), близнюки Василь (мій батько) і Ярослав. Стрий 
Гриць, за словами старших людей, був інтелігентний, 
шиковний і пристійний «хлопець». У 1971 році у Варшаві 
вийшла книжка Романа Юрися і Тадеуша Шафари 
«Пітафоль політична 1918—1939», де описується убивство 
Гієрацького, причина; чому він став убивцею»... Я хочу, 
щоб наш народ знав людей, які боролися за свою мову, за 
волю рідного народу». 

Я не маю наміру відбирати у Любові Василівни і її 
родини право гордості за вчинок їхнього стрия, тобто 
дядька. Я тільки хочу сказати, що я описував його таким, 
яким він поставав із розповідей свідків, судових доку-
ментів, із книг, в тому числі й згаданої читачкою 
«Гіітафолі», тобто «Хроніки політичних процесів 1918— 
1939». 

До сказаного треба лише додати, що жив Гриць 
Мацейко в Аргентині, в містечку Ланус, недалеко' від 
Буенос-Айреса, маючи фальшивого литовського паспорта 
на ім'я Петра Книша". 

Канадський журналіст Бенедикт Гейденкорн, спеціаліст 
з проблем української еміграції, пише, що Мацейка там 
ніхто ніколи не турбував. І він цікого. Одружився 
з аргентинкою українського походження, працював буді-
вельником, дуже багато гіив. До того ж виявилося, що він 
погано переносить місцевий клімат. Гіомер у 1966-му, 
проживши 53 роки. 

Як повідомляла паризька «Культура», після його смерті 
в середовищі українських емігрантських організацій, 
діяльністю яких Мацейко ніколи не цікавився, почався збір 
коштів на будівництво пам'ятника над могилою «героя», 
який від імені організації виконав вирок». 
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ПІСЛЯ ВТЕЧІ 
З БРЕСТСЬКОЇ ТЮРМИ 

Коли німці бомбили Брест, у Бандери від хвилювання 
стискувалося серце й хижо зблискували очі. Він почував 
себе орлом, що бився крильми в залізній клітці й дивився 
на волю крізь грати. Він не знав, що восени 1938 року його 
друзі зробили відчайдушну спробу визволити його із 
познанської тюрми «Вронки», але затія закінчилася 
провалом і вироком в окружному суді. Після цього випадку 
його довго не тримали на одному місці, переводили із однієї 
в'язниці до іншої: Бандера запам'ятав їх лише за назвами 
міст: Варшава, Львів, Кєльце, Познань і, нарешті, Брест. 
Бо камери — одиночки, в яких його утримували майже 
п'ять з половиною років, не відрізнялися одна від другої. 
Небезпечний в'язень пробував протестувати з допомогою 
голодівок, три рази витримував досить довгий строк — 
дев'ять, тринадцять і шістнадцять днів. Але це тільки 
виснажувало його такі слабенькі сили й не на день не 
скорочувало дороги до волі. 

Того ранку, 13 вересня 1939 року, Бандера снідав 
з великим апетитом, прислухаючись до глухих вибухів 
важких бомб, від яких навіть здригалися товсті тюремні 
стіни. 

І раптом настала тиша — якась незвично тривожна, 
підозріла, якою страшно було насолоджуватися. Насторо-
жена уява Бандери відразу сягнула за в'язничні мури: що 
там, чи нема, часом, якоїсь жандармської роти, котра 
увірветься зараз до їхніх камер і перестріляє всіх на місці? 

Наче на підтвердження його думок, він почув, як 
у коридорі забряжчали ключами наглядачі, як різко 
скрипіли камерні засуви. 

— Просіми вшисткіх на подвурко1),— з несподіваною 
добротою говорили біля кожних відкритих дверей вчо-
рашні вартові, — поєдзєми в інне мейсце2). 

Д о його дверей, однак, ніхто не підходив. І тільки тоді, 
коли став стихати гамір в коридорі, хтось клацнув замком 
і в його камері-одиночці. 

— Виходьте, друже, на волю,— заговорив до нього по-
українському незнайомий чоловік.— Відібрали ключі від 
вашого персонального опікуна. 

Н Просимо всіх вийти на подвір'я (польськ.). 
2) Поїдемо в інше місце (польськ.). 
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Намагаючись 'зберігати спокій, Бандера з кількома 
своїми незнайомими прихильниками вийшов у переповне-
ний в'язнями тюремний двір, з презирством дивлячись на 
переляканих охоронців. До відкритої брами прискакав 
якийсь вершник і вигукнув, що німці оточують місто. 
Бандера метнувся за ріг будинку, сподіваючись захистити-
ся від можливої раптової стрільби із охоронних веж на 
тюремних мурах, і не потрапити під ноги збуреного 
натовпу. За ним метнулися і його товарищі. 

З цього моменту він став зовсім спокійним. У нього наче 
й не було ніяких тривог і почуттів, крім бажання не 
втратити моменту на порятунок, який, здається, несподіва-
но зібралася подарувати доля. Він разом з тими хлопцями, 
що відчинили його камеру, прилаштувався до поріділого 
й трохи заспокоєного натовпу, вийшов на вулицю, 
перехрестився, глянув на сонце й, швидко зорієнту-
вавшись, став пробиратися на околицю, за якою починали-
ся ліси, що тягнулися аж до Ковеля. 

Ночами він пройшов крізь усю Західну Волинь, 
добрався до однієї із колишніх явочних квартир у Сокалі 
і невдовзі вже був у Львові, захопленому Червоною 
Армією. Сюди ж пробився після втечі з польського 
концтабору Берези Картузької його брат Василь. На 
підпільній квартирі вони зробили інвентаризацію своїх сил, 
провели кілька нелегальних нарад, щоб вирішити, як діяти 
в нових умовах. Відповідь була знайдена з допомогою 
резидентів, котрі добиралися до Львова із-за кордону: 
німці перекроюють світ на свій кшталт, окупований ними 
Краків став центром німецького генерал-губернатора, 
котре мало чотири регіони («дистрикти»): краківський, 
варшавський, люблінський і радомський. Заграючи із 
850-тисячним українським населенням, котре там прожи-
вало, гітлерівці відкрили для них газету українською 
мовою, утворили навіть Український центральний комітет, 
котрий очолив «твердий лемко», професор Ягеллонського 
університету Володимир Кубійович, що заради демонстра-
ції українсько-германофільського націоналізму розвівся 
з дружиною-полячкою, залишив двох дочок. 

Бандера не дуже сумував за цим товариством. Він 
вирішив податися туди тільки через те, що німці 
створювали там деякі привілеї для українців і — найго-
ловніше — він побоювався знову залишитися в тіні 
інтелігентніших політиканів. А душа його наче відчувала, 
що настає, нарешті, його зоряний час. Про те, що Гітлер 
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ось-ось нападе на Радянський Союз, Бандера не сумні-
вався. Він, можливо, не знав точної дати, але що це має 
бути дуже скоро — вагань у нього не було. Отже, треба 
привернути до себе ще раз увагу, як це йому вдалося 
зробити після пострілів у міністра Гієрацького. 

Наприкінці жовтня 1939 року Степан і Василь Бандери 
у супроводі чотирьох охоронців нелегально . перейшли 
радянсько-німецьку демаркаційну лінію і де пішки, а де 
й поїздом добралися до Кракова, а звідти на кілька тижнів 
у курортну місцевість Пішани в Словаччині. Гам на 
фешенебельній віллі «Рояль», де було 180 люксових покоїв, 
де меню в ресторанах друкувалося на всіх основних мовах 
Європи, де за окрему плату можна було користуватися 
срібним посудом, бандерівці підраховували свої сили перед 
рішучими діями. Я впевнено пишу термін «бандерівці», бо 
в журналі «Народ на марші» вислів «молоді бандерівці» 
з 'явився ще 15 квітня 1939 року. 

Лікуючи пішанськими багнами простуджені в камерах-
одиночках коліна, Баидера і його однодумці сформулювали 
за два тижні свої претензії до тріумвірату Баранівський, 
Сеник, Сціборський, що правили проводом ОУН після 
підступного вбивства Коновальця. Мельника бандерівці 
вважали підставною особою, слабохарактерною маріо-
неткою. Йому вони виставили свої козирні карти: чому 
старі лідери ОУН намагалися встановити контакти 
з емігрантським польським урядом Владислава Сікорсько-
го, чому таємні архіви з вини Баранівського і Сеника (того 
самого Баранівського, котрий прихистив Мацейка — 
убивцю Гієрацького, того самого Сеника, що характеризу-
вав Коновальцеві Бандеру як «мудрого, інтелігентного 
хлопця») потрапили до чеської поліції, що нібито 
полегшило арешт Бандери в червні 1934 року, чому 
Мельник не постачив достатньої кількості своїх людей 
і озброєння на Закарпатську Русь, внаслідок чого її 
захопили мадяри, чому українського легіону, яким 
командував Роман Сушко, після падіння Польщі, не 
послали на допомогу Фінляндії, чому, зрештою, вони досі' 
не розгорнули партизанської боротьби на Радянській 
Україні, а сфальсикували заповіт про те, що Коновалець, 
нібито, хотів бачити своїм наступником Мельника. 

За відповідями на ці питання вирішив поїхати сам 
Бандера. Дорога ж із Кракова в Італію, де на той час 
зупинився Мельник, була складною. Він спочатку подався 
до Відня, де зустрівся з керівниками українських 
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організацій, прощупав їхні позиції, потім добрався до 
Риму, погостював у свого брата Олександра, котрий тут 
студіював у докторантурі вищої школи економічно-
політичних наук, а тоді аж на півдні країни знайшов 
Мельника. 

«До кабінету, в якому знаходився Вождь (тобто 
Мельник ів оригіналі з великої л ітери— П. Ш.) увійшов 
Бандера з достойним себе Виразом на обличчі,— писав про 
цю зустріч свідок з мельниківського табору.— Уся його 
достать свідчила — з одного боку — про те, що він хоче 
поводйти себе перед Вождем зверхньо і демонстративно 
(він, очевидно, був переконаний, що саме так пбвинен 
триматися «партнер» Вождя, за якого тоді вважався ) , 
а з другого боку — виказувала його надзвичайну невпевне-
ність у собі. , . 

Карликуватий, з червоними плямами нервозності на 
обличчі, з очима, що розбігалися, він створював вражаю-
чий контраст з Поставою Вождя, котрий спокійно чекав 
і дивився на нього...» 

Однак спокій Мельника був показний. Він, вислу-
хавши претензії Бандери, почув, що тріщина, котра 
намітилася на їхньому поки що спільному фундаменті, 
набирає загрозливих розмірів. Він дав своєму молодому 
супернику слово честі офіцера, що всі його звинувачення не 
варті шкаралюші, що все це не що інше як буря у склянці 
води. 4 

Бандера трошки почекав, дав можливість Мельникові 
подумати. Однак той не збирався піднімати руки вгору. 
Каральні санкції за 'це не забарилися. 9 лютого 1940 року 
Бандера скликав надзвичайну конференцію своїх при-
бічників. Там було утворено новий керівний орган ОУН 
з назвою «революційна фракція» з п 'ятнадцяти чоловік, 
котра заявила, що має під своїм командуванням шість 
тисяч чоловік. Демонструючи свою рішучість, Бандера того 
ж самого дня, а точніше увечері, утворив революційний 
трибунал на чолі із давнім другом, сусідом по лаві 
підсудних Миколою Лебедем. 

Лебідь не змушував довго чекати на вирок. На 
першому ж засіданні «революційного трибуналу» на кару 
смерті були засуджені наступники Коновальця — Бара-
нівський, Сеник і Сціборський. Правда, з виконанням 
вироку довелося почекати до початку осені 1941 року, коли 
мельниківці надумали створити у Києві свій український 
уряд. 
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Про цю трагічну сторінку в історії українського 
визвольного руху отаман Тарас Бульба-Боровець згадує 
в своїй відомій книзі «Армія без держави»: «В перших днях 
вересня 1941 року до Олевська блискавично прилетіла 

дуже прикра вістка з Житомира. Гам 30.8.41 року публічно 
хлинула українська кров від української руки. Ставленик 
патологічного вождевизму, бандерівець Кузій, стріляючи 
в спину, застрілив двох старшин української армії: 
полковника Миколу Сціборського та сотника Сеника-
Грибівського, які були членами ОУН і їхали до Києва. Це 
була дуже пригнічуюча вістка». 

Вражений Мельник утворив у відповідь власний суд, 
котрий негайно сповістив про кару смерті Бандері, обізвав 
його маріонеткою Ріхарда Ярого. Наступний рішучий крок 
зробив Бандера: на иадзвичайному зборі ОУН було 
анульовано рішення, прийняте на італійському конгресі 
27 серпня 1939 року про обрання Мельника керівником 
ОУН. Замість його делегати проголосили своїм вождем 
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Тарас Бульба-Бо-
ровець, один із по-
мітних лідерів ук-
раїнських повстан-
ців, котрих, однак, не 
визнавали банде-
рівські вожді, відіб-
рали в них назву 
У ПА і стратили дру-
жину Бульби... 



Степана Бандеру. Мельниківцям було заборонено вживати 
назву ОУН. 

У Мельника затряслося підборіддя. Він відповів на 
ініціативу Бандери істеричним звинуваченням: «Кілька 
злочинних дурнів ведуть ОУН до загину. їх здеморалізува-
ли гроші, грабунки і злодійство, масовий приплив у їхні 
ряди кримінальних елементів, злочинних навіть щодо 
власних братів. Ми є свідками їх морального розкладу, 
масового напливу шпигунів, провокаторів і братовбивць». 

Коли німці захопили Львів, Бандера знову вирішив 
заявити про себе. Як стверджує польський дослідник 
Едвард Прус, посилаючись на свідчення очевидців зустрічі 
Бандери з Шептицьким, він нібито потайки приїхав до 
Львова під охороною власної служби безпеки, щоб 
одержати у святоюрського владики Шептицького згоду на 
проголошення прем'єром незалежної України Ярослава 
Стецька. 

— Чому ви особисто не очолюєте уряд? — спитав глава 
уніатської церкви. 

— Не хочу, щоб моя особа стала на перешкоді 
консолідації українських сил,— скромно відповів Бандера. 

Цей факт, однак, заперечує заступник Бандери Микола 
Лебідь. У рік 50-річчя Української Повстанської Армії він 
після довгої розлуки відвідав Львів і дав цікаве інтерв'ю 
відомій журналістці Марії Базелюк, яке було надрукова-
не в газеті «За вільну Україну». 

Лебідь стверджує, що акт про незалежність України, 
проголошений ЗО червня 1941 року у Львові, відбувався без 
Бандери, який «взагалі не дійшов до України, його 
заарештували ще 5 липня. Обов'язки керівника організації 
залишилися за мною». 

Несподіване здивування викликає, об'єктивність цього 
пана, коли він без обожнювання розказує про Бандеру 
в цьому інтерв'ю: 

«Степан Бандера постійно був у повній ізоляції, 
в тюрмі. За весь час я одержав від нього єдиний листочок. 
То не його вина, що в той час, коли діяла УГ1А, він не був на 
теренах України. Я також сидів у тюрмі і знаю, як непросто 
після тривалого- часу осягнути реалії життя. По-моєму, 
Степанові Бандері було тяжко сприйняти всі ті зміни, що 
відбулися за час його відсутності. Я мав з ним розмову 
в Берліні, як тільки його звільнили з концтабору, але під 
опіку вермахту. Виклав йому стан речей, сказав, що маю 
відповідні документи для нього, і завтра ми можемо 
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прибути до Відня. Він погодився, а наступного дня сказав: 
«Ні». Бо німецький генерал Вольф говорив йому: «Поки 
я поряд, жоден волосок не впаде з вашої голови». Бандера 
ще хотів вести з німцями переговори, бо він не був добре 
зорієнтований в ситуації. Почувши це, я зрозумів, що дійде 
до внутрішнього конфлікту. 

Моє становище як заступника Бандери було складним. 
Я вважав своїм обов'язком передати йому мій звіт — 
і крапка. Тому в 1944 році не увійшов до Проводу ОУН, 
пояснивши причину. 

Я виїхав до Рима, і тільки пізньої осені 1947 року мене 
повідомили через американські чинники, що Сталін вже 
знає мою адресу, під яким прізвищем живу, і хоче офіційно 
«попросити», щоб італійські власті дозволили мені поїхати 
як свідкові проти колаборантів. Ті, хто передав цю 
інформацію, розуміли, навіщо я потрібен Москві. Тоді 
я виїхав до Мюнхена. Роман Шухевич прислав до мене 
двох кур'єрів з воюючої України, які розповіли про 
ситуацію в краї . Я мав поінформувати світ про Україну на 
Паризькій конференції, де був допущений до слова, подав 
меморандум, підписаний мною і представником Уряду УНР 
в екзилі. ї ї Президент Левицький запропонував мені їхати 
в Аргентину амбасадором екзильного уряду УНР, тому що 
Аргентина — єдина країна, котра не відкликала визнання 
України. Це мені пригадалося, бо тепер незалежність 
Української держави Аргентину визнала однією з пер-
ших». 

Інший учасник замаху на Пєрацького Микола Клими-, 
шин, котрий допомагав виготовити бомбу, котра, однак, 
тоді це спрацювала, в інтерв'ю згаданій львівській 
журналістці сказав: «Коли Бандера приїхав до Америки, 
то прийняв мене до Проводу ОУН як референта по 
вихованню молоді». 

Отже, Бандера був у США. Коли? Чеський історик 
і публіцист Богуслав Хньоупек у книзі «Бандерівці» згадує, 
що в травні 1959 року Бандера звернувся до американсько-
го генерального консула з просьбою дати візу для поїздки 
в США. Гаку візу він одержав, написавши на вимогу 
консула детальну автобіографію. ї ї вперше надрукував 
тижневик «Гомін України» в Торонто в 1961 році, 
а невдовзі вона була вміщена в збірці матеріалів 
«Московські вбивці Бандери перед судом» (Мюнхен, 
1965 р.) . Знайомимо і ми читачів із автобіографією 
організатора замаху на Пєрацького. Отже, 
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БЛНДЕРА САМ ПРО СЕБЕ 
«Я народився 1 січня 1909 року в селі Угринів^^&рий^ 

повіт Калуш у Галичині, яка в той час н а л е ж а л а д о ' ^ ^ т р о ; 
угорської монархії, разом з двома іншими західноук-
раїнськими кра їнами: Буковиною і Закарпаттям . 

Мій батько, Андрій Бандера, греко-католицький свяще-
ник, був у той час парохом в Угринові Старому (до парафії 
належало ще сусіднє село Бережниця Шляхетська) . 
Батько походив із Стрия. Він був сином ,міщан-рільників : 

Михайла Бандери і Розалі ї , дівоче прізвищ? якої було я-г 
Білецька. Моя мати, Миро&ггщза В&ндерэ, {іоход]ида зі 
старої священичої родини. Вр'на}-булаг ДОЙіькою грёко-като-
лицького священика з У г р и т а | а л С т а р о г о — Володимира 
Глодзінського і Катерини з д0)гу КуНілик. Я був, другою 
дитиною моїх батьків. Старшочй^ в ід , мене була сестра 
Марта . Молодші: Олександр, сестра Володимира, брат 
Василь, сестра Оксана , брат Богдан і наймолодша сестра 
Мирослава, що померла немовлям. 

Дитячі роки я прожив в Угринові Старому, в домі моїх 
батьків* і1 дідів, виростаючи в атмосфері українського 
патріотизму та живих національно-культурних, політичних 
і суспільних зацікавлень. Вдома була велика бібліотека, 
часто з ' ї ж д ж а л и с я активні учасники українського націо-
нального життя Галичини, кревні і їхні знайомі, наприклад, 
мої вуйки: Павло Глодзінський — один з осиовників 
«Маслосоюзу» і «Сільського Господаря» (українські 
господарські установи) , Ярослав Весоловський — посол до 
Віденського парляменту, скульптор М. Гаврилко та інші. 
Під час першої світової війни я пережив дитиною-юнаком 
чотирикратне пересування воєнних фронтів через рідне 
село в 1914—15 і 1917 рр., а в 1917 р. важкі двотижневі бої. 
Через Угринів переходив австрійсько-російський фронт, 
і наш дім був частинно знищений гарматними стрільнами. 
Годі ж, літом 1917 р., ми спостерігали прояви революції 
в армії царської Росії, прояви національно-революційних 
зрушень і велику ріжницю між українськими та московсь-
кими військовими частинами. 

У жовтні—листопаді 1918 р., як несповна десятирічний 
хлопець, я пережив хвилюючі події відродження і будови 
української держави . Мій батько належав до організаторів 
державного перевороту в Калуському повіті (з лікарем 
д-ром Курірцем) і я був свідком формування ним з селян 
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Внук Степана 
Бандери — Степан 
— другий. 

довколишніх сіл військових відділів, озброєних захованою 
в 1917 р. зброєю. Від листопада 1918 р. наше родинне 
життя стояло під знаком подій у будуванні українського 
державного життя та війни в обороні самостійності. Батько 
був послом до парляменту Західно-Української Народньої 
республіки — Української Національної Ради в Станисла-
вові і брав активну участь у формуванні державного життя 
в Калущині. Особливий вплив на кристалізацію моєї 
національно-політичної свідомости мали величні святку-
вання і загальне одушевления злуки ЗУНР з Українською 
Народньою Республікою в одну державу, в січні 1919 р. 

У травні 1919 р. Польща вжила у війні проти 
української держави армію ген. Галлера, яка була 
сформована і озброєна державами Антанти з призна-
ченням до боротьби з більшовицькою Москвою. Під її 
перевагою фронт почав пересуватися на схід. Разом 
з відступом Української Галицької Армії подалася на схід 
ціла наша родина, переїхавши до Ягольниці біля Чорткова, 
де ми зупинилися. Тут замешкали у дядька (брата матері) 
о. Антоновича, який був там парохом. У Ягольниці ми 
пережили тривожні і радісні моменти великої битви 
т. зв. Чортківської офензиви, що відкинула польські 
війська на захід. Але через брак військового постачання 
припинилася офензива української армії. Знову мусів 
початися відступ, цим разом за річку Збруч. Усі чоловіки 
з моєї родини, в тому числі й батько, як військовий капелян 
у рядах УГА, перейшли за Збруч в половині липня 
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1919 р. Жінки й діти залишилися в Ягольниці, де мережили 
прихід польської окупації. У вересні того ж року моя мати, 
разом з дітьми, повернулася до родинного села 
Угринова С т а р о г о / 

Мій батько перебув усю історію УГА на «Великій 
Україні» (тобто на Наддніпрянщині) в роках 1919— 
1920 боротьбу з большевиками й біломосковськими 
військами, тиф. До Галичини він повернувся літом 1920 р. 

Весною 1922 р. гґомерла моя мати на туберкульозу 
горла. Батько був на парафії в Угринові Старому до 
1933 р. Того року перенесли його на парафії до Волі 
Задеревецької, повіт Долина, а опісля до села Тростянець, 
теж у Долинщині (вже після мого арештування). 

У вересні, або жовтні 1919 року я поїхав до Стрия і тут, 
після складення вступного іспиту вступив до української 
гімназії. До народньої школи я не ходив взагалі, бо 
в моєму селі, як і в багатьох інших селах Галичини, школа 
була нечинна від 1914 р. з уваги на покликання учителя до 
війська та інші події воєнного часу. Навчання в обсягу 
народньої школи я дістав у домі батьків, разом з сестрами 
і братами, користаючи з несистематичної допомоги 
домашніх учительок. 

Українська гімназія в Стрию була організована 
й втримувана спершу заходами українського грома-
дянства, а згодом дістала право публічної, державної 
гімназії. Около 1925 р. польська державна влада відібрала 
їй окремішність, перетворивши її на українські відділи при 
місцевій польській державній гімназії. Українська гімназія 
в Стрию була клясичного типу. У ній я пройшов усі вісім 
кляс у роках 1919—1927, виявляючи добрі успіхи в науці. 
В 1927 р. я склав там матуральний іспит. 

Матеріальну спромогу вчитися в гімназії я мав завдяки 
тому, що мешкання й утримання забезпечили батьки мого 
батька, які мали своє господарство в тому ж місті. Там ще 
жили мої сестри і брати під час шкільної науки. Літні 
й святкові ферії ми проводили в родинному домі, в Угринові 
Старому, який був віддалений від Стрия около 80 кіло-
метрів. Як у батька під час ферій, так і в діда під час 
шкільного року, я працював у господарстві у вільному від 
науки часі. Крім того, почавши від четвертої гімназійної 
кляси, я давав лекції іншим учням і тим способом заробляв 
на власні видатки. 

Виховання і навчання в українській гімназії в Стрию 
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відбувалося за пляном і під контролею польських шкільних 
властей. Проте ж дейкі вчителі зуміли вкласти в обов'язую-
чу систему український патріотичний зміст. Але основне 
національно-патріотичне виховання молодь набула в 
шкільних молодечих організаціях. 

Такими явними — легальними організаціями в Стрию 
були: Пласт — організація українського скавтінгу, і «Со-
кіл» — спортово-руханкове товариство. Крім того, існува-
ли таємні гуртки підпільної організації середньошкільни-
ків, яка стояла в ідейному зв 'язку з Українською 
Військовою Організацією — УВО — і мала своїм завдан-
ням виховувати дібрані кадри в національно-революційно-
му дусі, впливати в1 тому напрямі на загал молоді та 
залучувати старші річники до допоміжних дій революцій-
ного підпілля (наприклад, збірки на втримання українсь-
кого таємного університету, поширювання підпільних 
і заборонених польським урядом українських закордонних 
видань, протидія спробам виломів з фронту національної 
солідарности — бойкоту польських товариств, конскрипції, 
перших виборів тощо) . 

До Пласту я належав від 3-ої гімназійної кляси (від 
1922 р. у Стрию був у 5-му пластовому курені ім. кн. Ярос-
лава Осьмомисла, а після матур'и — в другому курені 
старших пластунів «Загін Червона Калина», а ж до 
заборони Пласту польською державною владою в 1930 р) . 
(Мої попередні старання вступити до Пласту в 1-ій, згл. 
2-ій клясі, були безуспішні через ревматизм суглобів, 
на який я хворів від раннього дитинства, не раз не міг 
ходити, і в 1922 р. був ок. два місяці в лічниці на 'водну 
пухлину в коліні). До підпільної Організації Середньош-
кільників я належав від 4-ої кляси і був членом провідного 
звена (ланки) Стрийської гімназії. 

Після закінчення гімназії й іспиту зрілости в половині 
1927 р., я старався виїхати до Подєбрат у Ч С Р на студії 
в Українській Господарській Академії, але цей плян відпдв, 
бо я не міг одержати пашпорту на виїзд за кордон. Того 
ж рок^ я залишився в батьківському домі, займаючись 
господарством і культурно-освітньою працею в рідному 
селі (працював у читальні «Просвіти», провадив театраль-
но-аматорський гурток і хор, заснував руханкове това-
риство «Луг» і належав до основників кооперативи). При 
цьому я провадив організаційно-шкільну роботу по лінії 
підпільної УВО в довколишніх селах. 
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У вересні 1928 року я переїхав до Львова і тут 
записався на агрономічний відділ Високої Політехнічної 
Школи. Студії на цьому відділі тривали вісім семестрів; 
два перші роки у Львові, а в двох останніх роках більшість 
викладів, семінарійних і лябораторійних праць відбувалися 
в Дублянах коло Львова, де містилися агрономічні 
заведення Львівської Політехніки. Абсольвенти склада-
ли, крім поточних іспитів під час студій, дипломний іспит 
й отримували диплом інженера-агронома. Згідно з пляном 
студій, я пройшов 8 семестрів у роках 1928—29—1931—32, 
доповнивши два останні семестри в 1932—33 році. Мої 
студії закінчилися абсолюторією приписаних 8 семестрів, 
а дипломного іспиту я вже не вспів зробити через політичну 
діяльність і ув'язнення. Від осени 1928 р. до половини 
1930 р. я мешкав у Львові, потім два роки в Дублянах 
і знову у Львові 1932—34. 

У своїх студентських роках я брав активну участь 
в організованому українському національному житті. Був 
членом українського товариства студентів політехніки 
«Основа» та членом управи Кружка студентів-рільників. 
Деякий час гірацював у бюрі товариства Сільський 
Господар, що займався піднесенням агрокультури на 
Західніх Українських Землях. В ділянці культурно-
освітньої праці з рамени товариства «Просвіта» я відбував 
у неділі і свята поїздки в довколишні села Львівщини 
з доповідями та на допомогу в організуванні інших імпрез. 
У ділянці молодечих і спортово-руханкових організацій 
я був активним передусім у Пласті, в Українському 
Студентському Спортовому Клюбі (УССК), а деякий час 
теж у товариствах «Сокіл-Батько» і «Луг» у Львові. До 
моїх спортових зайнять належали біги, плавання, леще-
тарство, кошиківка і передусім мандрівництво. У віль-
ний час я залюбки грав у шахи, крім того співав у хорі та 
грав на гітарі і мандоліні. Не курив і не пив алкоголю. 

Найбільше часу й енергії я вкладав у своєму 
студентському періоді в революційну, національно-виз-
вольну діяльність. Вона полонювала мене щораз більше, 
відсуваючи на другий плян навіть завершення студій. 
Виростаючи від дитинства в атмосфері українського 
патріотизму й змагань за державну самостійність України, 
я вже в гімназійному періоді шукав і знаходив контакт 
з українським підпільним, національно-визвольним рухом, 
іцо його в той час організувала й очолювала на Західньо-
Українських Землях революційна Українська Військова 
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Організація (УВО). З її ідеями і діяльністю я познайомив-
ся частково через родинні зв 'язки, а ще більше під час 
праці в підпільній організації середньошкільників. У вищих 
гімназійних клясах я почав виконувати деякі допоміжні 
завдання в діяльності УВО: поширювання її кличів, 
підпільних видань та служби зв'язку. Членом УВО я став 
формально в 1928 р. діставши призначення до розвіду-
вального, а потім до пропагандивного відділу. Одночасно 
я належав до студентської групи української націона-
лістичної молоді, яка була тісно зв 'язана з УВО. Коли на 
початку 1929 р. постала ОУН — Організація Українських 
Націоналістів — я зразу став її членом. Того ж року я був 
учасником 1-ої конференції ОУН'Стрийської округи. 

Мої завдання в ОУН були загальноорганізаційні на 
Калуський повіт і членська праця в студентських клітинах. 
Одночасно я виконував різні функції у відділі пропаганди. 
В 1930 р. я провадив відділ кольпортажу підпільних 
видань на Західньо-Українських Землях, опісля до цього 
долучився технічно-видавничий відділ, а з початком 
1931 р. ще й відділ достави підпільних видань з-за кордону. 
В тому самому році (1931) я обняв керівництво цілою 
референтурою пропаганди в Крайовій Екзекутиві ОУ Н, яку 
в той час очолював Іван Габрусевич (загинув у нім. 
концтаборі «Заксенгавзен» в Ораніенбургу коло Берліну 
в 1944 р.) . В 1932—33 рр. я виконував теж функцію 
заступника крайового провідника, а в половині 1933 р. був 
призначений на становище крайового провідника ОУН 
і крайового коменданта УВО на ЗУЗ. (Ці обидві функції 
були злучені від половини 1932 р., коли-то на Конференції 
в Празі в місяці липні завершено процес злиття УВО і ОУН 
так, що УВО перестала бути самостійною організацією 
і перетворилася у військову та бойову референтуру, згл. 
відділ ОУН). Зв 'язок з закордонними властями УВО 
й ОУН я втримував від 1931 р. з рації виконуваних мною 
організаційних функцій, виїжджаючи кількакратно за 
кордон різними конспіративними дорогами. 

В липні 1932 р. я з кількома іншими делегатами від 
КЕ ОУН на ЗУЗ брав участь у Конференції ОУН у Празі 
(т. зв. Віденська Конференція, яка була найважливішим 
збором ОУН після основуючого конгресу). У 1933 р. відбу-
лися теж ширші конференції в Берліні і в Данцігу, на яких 
я теж був. Крім того, на вужчих конференціях-зустрічах 
я мав кілька разів змогу говорити про революційно-
визвольну діяльність Організації з Провідником УВО-ОУН 
сл. п. полк. Євгеном Коновальцем та з його найближчими 
співпрацівниками. 
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Революційно-визвольна діяльність на ЗУЗ за час мого 
керівництва продовжувалася в основному за дотогочасни-
ми напрямними, а сильніше акцентування одних ділянок 
і послаблення інших було достосоване до ситуації 
і розвитку визвольного руху. Окремо відмітити можна 
б наступні моменти: 

а) Широка розбудова членських кадрів і організаційної 
мережі по цілому терені ЗУЗ під Польщею. Особливу увагу 
присвячено охопленню Північно-Західних Земель і тих 
теренів, які були пенетровані комуністичною роботою, Теж 
розгорнено акцію серед українців, які жили на польських 
землях, особливо по більших містах^Поскільки перед тим 
кадрово-організаційна праця йшла~ головно по лінії 
колишніх військовиків і студентської молоді, з окремою 
увагою на село й робітництво; 

б) Зорганізовано систематичну кадрово-вишкільну 
працю на всіх організаційних щаблях. Ставлено три 
головні роди вишколу: ідеологічно-політичний, військово-
бойовий і вишкіл підпільної практики (конспірація, 
розвідка, зв 'язок і т. д . ) ; 

в) Крім політичної, пропагандивної і бойової діяль-
пости самої Організації розгорнено нову форму праці — 
масові акції, в яких приймали активну участь широкі кола 
суспільства, діючи за ініціятивою, вказівками та під 
ідейним керівництвом організаційних кадрів. У такому 
пляні проведено: протимонопольну акцію (бойкот про-
дуктів державного тютюневого й алкогольного монополю) 
З розрахунком на морально-політичний ефект; шкільну 
акцію проти польської денаціоналізаційної політики на 
тому відтинку та в обороні українського шкільництва 
й національного виховання; 

г) Побіч революційної діяльности проти Польщі, як 
окупанта й гнобителя Західно-Українських Земель, постав-
лено другий фронт протибольшевицької боротьби як 
рівнорядний і так само активний теж на ЗУЗ (а не тільки 
ОСУЗ). Цей фронт був спрямований проти дипломатичних 
представників СССР на ЗУЗ) атентат М. Лемика на 
секретаря і політичного керівника советського консульства 
у Львові Майлова і політичний процес), проти большевиць-
кої агентури, компартії та совєтофільства. Метою цих 
акцій було заманіфестувати єдність визвольного фронту, 
солідарність Західної України з протибольшевицькою 
боротьбою Осередніх і Східних Земель України та 
викорінити на Західній Україні комуністичну й агентурно-
совєтифільську працю серед українського населення. 
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д) В бойових діях занехано експропорціяційні акції, які 
переводжено давніше проти польських державних установ, 
зате сильніше заакцентовано бойові акції проти національ-
но-політичного утиску й поліційного терору польської 
влади супроти українців. 

Цей період моєї діяльности закінчився моїм ув'язнен-
ням у червні 1934 р. Переділе я був кількакратно 
арештований польською поліцією у зв 'язку з різними 
акціями УВО—ОУН, напр., при кінці 1928 р. в Калуші 
й у Станиславові за організування в Калуші листопадових 
свят-маніфестацій в ІО-річчя 1-го Листопада і створення 
З У Н Р у 1918 р. На початку 1932 р. я був притриманий пр>-
нелегальному переході польсько-чеського кордону й того 
року просидів 3 місяці в слідчій тюрмі у зв 'язку з атентатом 
на польського комісара Чеховського і т. п. Після 
арештування в червні 1934 р. я перебував слідство 
у в'язницях Львова, Кракова й Варшави до кінця 
1935 р. При кінці того року й на початку 1936 р. відбувся 
процес перед окружним судом у Варшаві, в якому я, разом 
з 11 іншими обвинуваченими, був суджений за прина-
л е ж н і с т ь ^ ОУН та за зорганізування атентату на міністра 
Броніслава Пєрацького внутрішніх справ Польщі (який 
відповідально керував польською екстермінаційною полі-
тикою супроти українців). У Варшавському процесі мене 
засудили на кару смерти, яку замінено на досмертну тюрму 
на підставі амнестійиого закону, схваленого польським 
сеймом під час нашого процесу. В літі 1936 р. відбувся 
другий великий процес ОУН у Львові. Мене судили як 
крайового провідника ОУН за цілу діяльність ОУН-УВО 
того періоду. На лаві підсудних було більше членів 
очолюваної мною Крайової Екзекутмви, Вирок у Львівсь-
кому процесі мені злучили з Варшавським — на досмертне 
ув'язнення. Після того я сидів,у в'язницях «Свєнти Кшиж» 
коло Кельц, у «Вронках» коло Гіознаня і в Берестю над 
Бугом до половини вересня 1939 р. П'ять і чверть року 
я просидів у найтяжчих в'язницях Польщі, з того більшу 
частину в суворій ізоляції. За той час провів я 3 голодівки 
гіо 9, 13 і 16 днів, одну з них спільно з іншими українськими 
політичними в'язнями, а дві — індивідуально, у Львові 
й Бересті. Про підготовку Організації до моєї втечі, що 
була предметом судового процесу, я довідався щойно на 
волі. 

Німецько-польська війна у вересні 1939 року застала 
мне в Берестю над Бугом. З першого ж дня війни місто було 
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бомблене німецьким летунством. 13 вересня, коли поло-
ження польських військ на тому відтинку стало критичне 
через окрилюючі 'операції противника, в'язнична адмі-
ністрація і сторожа поспішно евакуювалися і я, разом 
з іншими в'язнями, в тому числі й українськими 
журналістами, дістався на волю. (Мене визвблили в'язні 
націоналісти, які якось довідалися, що я там сиджу 
в суворій ізоляції) . 

З гуртом кільканадцятьох звільнених з в'язниці 
українських націоналістів я подався з Берестя на 
південний захід у напрямі на Львів. Ми пробиралися 
бічними дорогами, здалека від головних/ шляхів, стараю-
чись оминати зустрічі, як і з польськими, так і з німецькими 
військами. Ми користали з допомоги українського насе-
лення. На Волині і в Галичині, вже від Ковельщини, ми 
пов'язалися з діючою організаційною мережею ОУН, яка 
почала творити партизанські відділи, дбаючи про охорону 
українського населення та заготовляючи зброю й інші 
бойові припаси для майбутньої боротьби. В Сокалі 
я зустрівся з провідними членами ОУН того тёрену. Одні 
з них були на волі, інші повернулися з в'язниці. 

З ними я обговорив ситуацію і напрямні дальшої праці. 
Це був час, коли розвал Польщі вже був очевидний і стало 
відомим, що большевики мають зайняти більшу частину 
ЗУЗ на підставі договору з гітлерівською Німеччиною. 
Отже ціла діяльність ОУН на4 ЗУЗ мусіла бути швидко 
переставлена на один протибольшевицький фронт та 
достосована до нових умов. З Сокальщини я вирушив до 
Львова в товаристві пізнішого члена Бюра Проводу 
ОУН Дмитра Маївського — Тараса. До Львова ми 
прибули кілька днів після вмаршу туди більшовицького 
війська й окупаційної влади. 

У Львові я був два тижні. Жив конспіративно, але 
з уваги на початкове неналаднання' большевицької 
поліційної машини, користувався значною свободою 
рухів, і ввійшов у контакт не тільки з провідним активом 
ОУН, а й з деякими провідними політичними діячами 
українського церковного життя. Спільно з членами 
Крайової Екзекутиви й іншими провідними членами, які 
були в той час у Львові, ми устійнили пляни дальшої 
діяльності ОУН на українських землях і її протибольше-
вицької боротьби. На першому місці поставлено: розбудо-
ву мережі й дії ОУН на всіх теренах України, що опинилися 
під большевиками; плян широкої революційної боротьбі' 
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при поширенню війни на території України і незалежно від 
розвитку війни; протиакцію на випадок масового знищу-
вання большевиками національного активу на ЗУЗ. * 

Я зразу мав плян залишитися в Україні й працювати 
в безпосередній революційно-визвольній дії ОУН. Але інші 
члени Організації настоювали на тому, щоб я вийшцр за 
кордон большевицької окупації і там в'їв організаційну 
працю. Остаточно перерішив цю справу прихід-кур'єра від 
Проводу з-за кордону з такою самою вимогою. У другій 
половині жовтня 1939 р. я покинув Львів і разом з^братом 
Василем, який повернувся до Львова з польського 
концтабору в Березі Картузькій, та з 4-ма іншими членами 
перейшов совєтсько-німецьку демаркаційну лі^ію окруж-
ними дорогами: частково пішком, частково поїздом прибув 
до Кракова. Краків став у той час ^осередком українського 
політичного, культу.рноосвітнього й суспільногромадського 
життя на західних окраїнах українських земель поза 
большевицькою, а під німецькою військовою окупацією та 
серед скупчень української еміграції в Польщі. В Кракові 
я увійшов у працю тамошнього осередку ОУН, в якому 
зібралося багато провідного членства з ЗУЗ, польських 
в'язниць, було теж декілька провідних членів, які вже 
давніше жили в Німеччині, Чехо-Словаччині й Австрії. 
У.листопаді 1939 р. я поїхав на два тижні до місцевости 
Піщани (Пещани) у Словаччині на лікування ревматизму, 
разом з двома-трьома десятками звільнених з польських 
тюрем українських політичних в'язнів. Серед них було 
багато визначних провідників націоналістичного руху на 
ЗУЗ. До Піщан приїхало ще декілька провідних членів 
ОУН, які були в останньому часі активні в організаційній 
праці -на ЗУЗ, на Закарпатті і на еміграції. Це уможливило 
відбути в ПіщаНах низку нарад провідного активу ОУН, на 
яких проаналізовано ситуацію, дотогочасний розвиток 
визвольної боротьби, внутрішньо-організаційні справи 
в краю і за кордоном. На цих нарадах викристалізувалася 
низка справ, важливих для дальшої боротьби ОУН, що 
вимагали розв'язання. 

Зі Словаччини я поїхав до Відня, де теж була важлива 
закордонна станиця ОУН, в якій концентрувалися зв 'язки 
ОУН із ЗУЗ в останні роки польської окупації, а також 
з Закарпатською Україною. При кінці 1939 р., або в перші 
дні 1940 р. до Відня приїхав теж провідник ОУН на 
Українських Землях Тимчій-Лопатинський. Тут устійнено, 
що ми обидва поїдемо до Італії на зустріч з тодішнім 
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Степан Бандера з дітьми на еміграції у Німеччині. 

головою Проводу Українських Націоналістів полк. 
А. Мельником. Моя поїздка до нього була проектована ще 
в Кракові. У висліді організаційних нарад у Львові, 
Кракові, Піщанах і Відні мені припало бути речником 
провідного активу ОУН на УЗ, активу звільненого з тюрем, 
та того закордонного активу, що вийшов з крайової 
боротьби останніх років і стояв у живому зв 'язку з краєм. 
Я мав з 'ясувати голові Проводу Організації ряд справ, 
проектів і вимог внутрішньо-організаційного і політичного 
характеру для наладнання здорових відносин між ПУН-ом 
і крайовим революційним активом. Після смерти основопо-
ложника і провідника ОУН полк. Є. Коновальця створили-
ся ненормальні відносини напруження і розходжень між 
Крайовим Проводом й активом Організації та 
ПУН-ом. Причиною того було з одного боку недовір'я до 
деяких осіб, найближчих співпрацівників полк. А. Мельни-
ка, зокрема до Ярослава Барановського. Це недовір'я 
зростало на підставі різних фактів його праці й організа-
ційного життя, з другого боку, зростало настороження 
крайового активу до політики закордонного проводу. 
Зокрема -після т. зв. Віденського договору в справі 
Закарпатської України це перетворилося в опозиційну 
поставу до орієнтації на гітлерівську Німеччину. Договір 
Ріббентропа — Молотова й політичне узгіднення між 
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Берліном і Москвою на початку війни надало цьому 
розходженню політичної гостроти. Прибуття крайового 
провідника ОУН зактуалізувало поїздку до полк. А. Мель-
ника. З Гимчієм—Лопатинським ми мали однозгідне 
становище в усіх засадничих питаннях революційно-
визвольного руху, яке зрештою було так само одностайне 
серед загалу крайового активу. Ми сподівалися спільно 
переконати полк. А. Мельника і ліквідувати наростаючі 
розходження. 

До Італії я поїхав перший, в першій полойині січня 
1940 р. Був у Римі, де станицею ОУН керував проф, 
Є. Онацький. Там зустрінувся я, між інційм, з своїм братом 
Олександром, який жив у Римі від 1933-34, студіював там 
і зробив докторат з політично-економічних наук, одру-
жився і працював у нашій місцевій станиці. З полк. 
А. Мельником я відбув зустріч і розмову в одному з міст 
північної Італії, найперше з крайовим провідником 
Тимчієм-Лопатинським. 

Ці розмови закінчилися негативним вислідом. Поскіль-
ки раніше розходження стосувалися головно до співпра-
цівників А. Мельника, то у висліді його становища вони 
мусіли звернутися так само проти нього. Полковник 
Мельник не погодився відсунути Я. Барановського 
з ключевого становища в ПУН-і, що давало йому вирішний 
вплив і детальний вгляд у найважливіші справи Організа-
ції, зокрема в справи крайові та зв 'язків між краєм 
і закордоном. Так само він відкинув нашу вимогу, щоб 
плянування революційно-визвольної протибольшевицької 
боротьби не зв 'язувати з Німеччиною, не узалежнювати її 
від німецьких воєнних плянів. Гимчій-Лопатинський 
і я обстоювали становище крайового активу, що боротьба 
ОУН в Україні мусить бути достосована передусім до 
внутрішньої ситуації в СССР, а передусім в Україні, та що 
не маємо таких союзників, щоб узгіднювати наші пляни 
з їхніми. Якщо б більшовики розпочали масове винищу-
вання чи виселювання національного активу на окупова-
них західних землях, щоб знищити головну базу організо-
ваного руху, тоді ОУН повинна розгорнути широку 
революційно-партизанську боротьбу, не дивлячись на 
міжнародну ситуацію». *) 
*) На цьому вривається зласноручно написаний Степаном 
Бандерою його життєпис. Дані про дальші роки його життя 
і праці для української визвольної революції подаються 
з статті д-ра Григорія Васьковича «Життя і діяльність 
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Степана Бандери» («Українська кореспонденція», ч. 8 з 
1 10.1964, Українське В-во в Мюнхені, стор. 3—7). 

І 

Тому, що полк. А. Мельник не хотів поступитися 
в політичній і персональній площинах, у лютому 
1940 р. створено Революційний Провід ОУН, очолений 

Степан Бандера і Андрій Мельник — організатори 
розколу ОУН, що призвело до трагічних наслідків 
в українському національно-визвольному русі. 

Степаном Бандерою. Рік пізніше Революційний Провід 
скликав 11 Великий Збір ОУН, на якому одноголосно 
вибрано головою Проводу Степана Бандеру. Під його 
проводом ОУН знову стає кипучою революційною організа-
цією. Вона розбудовує організаційну мережу на Рідних 
Землях, творить похідні групи ОУН з того членства, що 
було за кордоном, і в порозумінні з прихильними 
українській справі німецькими військовими колами творить 
український легіон та організує визвольну боротьбу, 
спільно з іншими поневоленими Москвою народами. Перед 
вибухом німецько-російської війни Бандера ініціює ство-
рення Українського Національного Комітету для консолі-
дації українських політичних сил до боротьби за держав-
ність. Рішенням Проводу Організації ЗО червня 
1941 р. проголошено відновлення Української Держави 
у Львові, але тому, що Гітлер доручив своїй поліції негайно 
зліквідувати цю «змову українських самостійників», німці 
заарештували Ст. Бандеру вже кілька днів після акту 
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проголошення віднови Української Держави. Німецьким 
в'язнем був Степан Бандера до грудня 1944 р. Тоді 
звільнено його і кількох інших провідних членів ОУН 
з ув'язнення, пробуючи приєднати собі ОУН і УПА, як 
союзника проти Москви. Німецьку пропозицію Степан 
Бандера рішуче відкинув і на співпрацю не пішов. 

На Крайовій ширшій нараді Проводу ОУН на УЗ 
у лютому 1945 р., що була трактована, як частина Великого 
Збору ОУН, обрано нове Бюро Проводу в такому складі: 
Бандера, Шухевич, Стецько. Цей вибір підтвердила 
конференція 3 4 ОУН 1947 р. і тоді Степан Бандера став 
знову Головою Проводу всієї ОУН. Як Провідник ОУН, 
Ст. Бандера у післявоєнний час вирішує далі продовжува-
ти збройну боротьбу проти Москви. Він інтенсивно 
організує крайовий зв 'язок і бойові групи ОУН, які 
втримують контакт з Краєм постійно а ж до його смерти. 

У 1948 р. в Закордонних Частинах ОУН витворюється 
опозиція, якій Стеґіан Бандера протиставився в площині 
ідейній, організаційній і політичній. Того ж року за його 
апробатою представники 3 4 ОУН бходять до Національної 
Ради, щоб консолідувати політичну діяльність української 
еміграції. Але два роки пізніше Провід 3 4 ОУН вирішив 
вийти з УНРади, бо вона не давала моральної підтримки 
революційній боротьбі й узурпувала право репрезентувати 
український нарід від імені фіктивних партій; Щоб 
справніше поладнати конфлікт з опозицією З П УГВР, 
у квітні 1948 р. Бандера запропонував Лебедеву перебрати 
головство Проводу 3 4 ОУН і сформувати його з участю 
членів опозиції, з чого Лебідь уже в липні зрезигнував, 
віддаючи назад керівництво Бандері. Д л я утихомирення 
дальшої опозиційної критики Ст. Бандера в грудні 
1950 р. уступив з посту Голови Проводу 3 4 ОУН, 
підкресливши тим безпідставність закидів про його 
диктаторські амбіції і плянуючи перейти в Україну. Тим 
часом він виконував функції в Проводі 3 4 ОУН, як член 
цього Проводу, під головуванням спершу Ст. Ленкавсько-
го, а згодом, від квітня 1951 р. під головуванням Я. Отець-
ка. Коли опозиція вперто поширювала вістки, що ОУН 
в Україні перейшла з націоналістичних позицій на 
соціялістичні те саме мають зробити 3 4 ОУН, Ст. Бандера 
радикальним потягненням вирішив примусити Крайову 
ОУН виразно визначити ідейно-політичні позиції, щоб 
унеможливити дальшу спекуляцію «крайовими позиціями» 
і підшивати під фірму ОУН неокомунізм. 22 серпня 
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1952 р. він уступив з посту Голови Проводу всієї ОУН. Це 
його уступлення не було, одначе, прийняте ніякою 
компетентною установою ОУН і Ст>Цандера остався далі 
Провідником ОУН до своєҐ смерти в 1959 р. Четверта 
Конференція 3 4 ОУН в травні 1953 вибрала С. Бандеру 
знову на Голову 3 4 ОУН Проводу. В лютому 1954 р. прий-
шло до розриву з новою опозицією, що наростала 
в Закордонних Частинах ОУН з 1953 р. після невдалих 
спроб договоритися на форумі «Колегії Уповноважених», 
до якої «з волі Краю» входили Л. Ребет, 3 . Матла 
і Ст. Бандера. Рік пізніше, 1955 р., відбулася» 5-та 
Конференція 3 4 ОУН, яка наново вибрала Головою 
Проводу 3 4 ОУН Ст. Бандеру і з того часу , знову 
інтенсивно поведено роботу Організації. Тоді присвячено 
особливу увагу організуванню теренів, крайовим зв 'язкам 
і зовнішній політиці». 

ОРДЕН ІЗ РУК ШЕЛЕП І НА 
Богдан Сташинський стояв біля вікна, дивився на 

вулицю, але звідти не долітали навіть сигнали машин. 
У важкому, загрозливому своїм зовнішнім видом примі-
щенні державної безпеки на Луб'янці були фортечної 
товщини стіни, а вікна нагадували прозору броню. 
І Богдан, приїжджаючи сюди за викликом, кожного разу 
ловив себе на думці, що йому хочеться якнайшвидше звідси 
вийти. 

— Што ти смотрішь ето нємоє кіно, Богдан... Ізвіні 
пожалуста, товаріш Леман,— упізнав він по голосу свого, 
куратора «Гаваріща Сєргєя».— Пашлі садіцца. Сейчас 
войдьот Шелєпін, а ми возле акна. Неудобно как-то. 

Сташинський мовчки пішов за ним, з тривогою 
вслухаючись у нове відчуття неприязні до цього «таваріща 
Сєргєя». Яке його справжнє ім'я й по батькові, яке 
прізвище — цього Богдан не знав і не намагався дізнатися, 
хоча був знайомий з ним ще з квітня 1957 року. Саме тоді 
до нього, агента К Д Б Сташинського, приїхав у Мюнхен 
оцей самий «таваріщ Сєргєй». Вони зустрілися у лісі 
недалеко від міста. Богдан упізнав його за переданими 
шифрованою радіограмою ознаками: в лівій руці у нього 
буде жовтий песик на повідку, під правою пахвою газетний 
згорток. 
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«Гаваріщ Сєргєй», прогулюючись лісовою доріжкою, 
з підозрілою недовірою оглядав худорлявого, надто 
легковажного з виду хлопця. Він вп'яв у нього свої очі-
буравчики, слідкуючи, чи він витримає його пронизливий 
погляд. Але той у відповідь байдуже ковзнув холодними 
очима по його обличчю, обдивився з ніг до голови 
й запитально зупинився. 

— Центр пріказал убрать Рєбєта,— повідомив «Сєр-
гєй», примруживши очі. 

Сташинський зблід. Чого-чого, а цього він не чекав. 
Одне діло передавати в Москву агентурні матеріали про 
видавців українських газет у Мюнхені, слідкувати за тим 
Ребетом, «врагом украинского народа», як сказав «тава-
ріщ Сєргєй», щоб допомогти викрасти його, але зовсім 
інше — убити його. 

Сташинський не поспішав з відповіддю. 
— Чіво малчішь? 
— Я не знаю, смогу лі я,— зам'явся Богдан. 
— Гірікази центра виполняютца бєз абсуждєнія,— 

неголосно, але із погрожувальними нотками в голосі сказав 
посланець з Москви. 

Б о г д а н С т а -
шинський, агент 
КДБ зі Львова, кот-
рий 15 жовтня 1959 
року убив Степана 
Бандеру. 
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Сташинський пбдивився на нього поглядом нещасної, 
приреченої людини. 

— Д а ти не бойся,— підбадьорливо сказав «Сергей».— 
Стрелять тебе не придьоцца, погоні за тобой не будет. 

У Богдана трохи полегшало на душі від цих слів. 
— Вот смотрі,— москвич розгорнув обмотаний газетою 

пакунок.— Ето особий шпріц із ціаністим калієм. Двумя 
пальцами нажімаєш на еті вот пєдалькі — сверху і снізу — 
і в ліцо протівніку. Вродє би єво одеколоном освєжаєшь. 
Понял? 

Богдан, наче не прочунявшись від глибокого сну, 
слухняно взяв шприца, що складався із двох з'єднаних між 
собою трубок, байдуже повертів його. 

— Осторожно,— попередив його «Сєргєй».— Нє нажмі 
случайно. 

Він тимчасом прив'язував цуцика до дерева, відступив 
на крок і сказав, не дивлячись на Сташинського: 

— Освежі сабачку немножко. Дружок, паслужі! 
Собаченя зіп'ялося на лапки, підставило Богданові 

мордочку. Він ще встиг помітити, що в очах його не було 
тривоги, а тільки довіра, наче не «Сєргєй», а він, Богдан 
Сташинський, був його господарем і песик своєю слухня-
ністю намагався віддячити хазяїнові за добро. Богдан 
відчув, як під натиском його пальців хряснуло щось 
у середині трубок і звідти порснули собачці в ніс ^кісь 
шипучі краплі. «Дружок» упав, сіпнув кілька разів 
лапками і затих. 

— Вот так будєт і с етім самим Рєбєтом,— заспокійли-
во сказав «Сєргєй», відв'язав повідок і, залишивши 
мертвого собачку, швидко потягнув Сташинського із лісу. 

Богдан потім не раз із здивуванням згадував, що 
убивство Ребета він здійснив спокійніше, ніж того цуцика 
у лісі. Не було ніяких мук совісті, страху, і цей новий стан 
його душі йому навіть сподобався, бо це робило його 
холоднокровним і безбоязним. «Наказ є нёказ»,— подумки 
повторював він сам собі і він виконає його тільки так, як 
говорилося в інструкції з Москви, не чіпати Ребета ніде, 
а тільки біля будинкуйого брата на Карльспляц, 8. 

Дванадцятого жовтня 1957 року він чекав його появи 
до десятої години вечора. Було тепло і затишно. Богдан 
сидів на лавці у скверику, не спускаючи очей з будинку. 
«Якщо не прийде, значить наказ скасовано»,— з по-
легшенням подумав Сташинський і глянув на годинник. 
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Але скісним поглядом він помітив знайому, давно 
вистежену постать Василя Ребета. Богдан згорнув трубкою 
газети, в яких був такий самий двоцівковий шприц-
пістолет. 

Коли вони порівнялися, їх погляди на мить зустрілися 
й відразу розбіглися. Сташинського охопило дивне 
відчуття азарту, він тільки підняв газетний жмуток на 
рівень обличчя Ребета й помітив, що той поточився вперед 
і впав, ніби від раптового розриву серця. Сташинський 
з інтересом оглянувся, але не спинився, однак і не 
прискорив кроків, спокійно добрався до району Гофгатена, 
дійшов до містка через канал і викинув безвідмовну зброю 
у воду. 

На другий день він вже був у Східному Берліні. Радист 
відстукав телеграму про успішне виконання завдання. 
«Поздравляем с успехом»,— одержав він телеграму 
у відповідь, кілька разів прочитав її і несподівано відчув, 
як застрибали перед очима літери, тіло вкрилося холодним 
потом. Йому стало здаватися, що з усіх темних кутків 
кімнати на нього наставляються страховиська й кожне 
з них намагається його задушити. Богдан скочив на ноги, 
включив світло, тремтячими руками нащупав у шухляді 
біля ліжка снодійні таблетки, проковтнув подвійну дозу 
і провалився у тривожне забуття. Вдруге «Сєргєй» нагадав 
йому про себе через рік. 

— Паєдєшь, парень, в Роттердам. 
Сташинський не спитав чого, знаючи, що представники 

«центру» не люблять додаткових запитань і самі про все 
розкажуть. 

— Там украінскіє націоналісти собіраютца помінать 
двадцатілєтіє смерті Коновальца. 

Сташинський запитально глянув на нього, але не сказав 
нічого. 

— А што еслі подорвать всю ету наволочь, которая 
собєрьоцца на помінкі етого негодяя? 

Сташинський все зрозумів і відчув, як його огортає 
почуття ненависті до себе. 

— Нельзя етого делать,— сказав, важко зітхнувши, 
Богдан. 

— Гіачєму е^р вдруг? 
— Крові много будет. 
«Сєргєй» глянув на нього з холодною злорадністю. 

Йому хотілося кричати на цього хлопця, грюкати кулаком 
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по столу. Але він знав, що головне завдання для «Лємана» 
ще попереду. І він> демонструючи згоду на примирення, 
ущипливо дорікнув: 

— А ти, парень, уже освятіл себя кров'ю. Каково тебе 
греха бояцца? 

— "Гам будуть жінки і діти,— не приховуючи печальних 
інтонацій в голосі, сказав Сташинський. 

У Роттердам він таки не поїхав, зате твердо пообіцяв, 
що роздобуде всі необхідні подробиці як, де і що робить 
у Мюнхені Степан Попель, а насправді Степан Бандера. 

Наприкінці 1958 року йоґо викликали в Москву. 
« Гаваріщ Сергей» провів його в кабінет до незнайомого 
йому сивоголового начальника. По тому, як улесливо 
мовчав перед ним «Сергей», він догадався, що це якийсь 
дуже поважний керівник у цьому відомстві, котрий вміло' 
приховував свої справжні думки й емоції, а все розпитував 
про Бандеру. Колй Сташинський розповів йому все, що 
знав, той начальницьким тоном, який, як відомо, не 
допускає заперечень, сказав Сташинському: 

— Вам руководство пріказьівает унічтожіть того, кто 
не імєєт права на жізнь. 

— Да, но... ,— стурбовано озвався Богдан. 
— Што — «но»? — незадоволено перепитав його сиво- . 

головий. 
— Ви, возможно, не обратілі вніманія на одну деталь із 

моей інформації. 
— Што іменно? 
— Бандера всегда ездіт с охраной. 
Намагаючись не зірватись, не крикнути на агента, 

сивоголовий, приховуючи іронію в голосі, відповів: , 
— Гак не биваєт, штоби целие суткі охрана за нім 

хаділа. Подстєрєгітє в удобний момент і сделайте то, што 
вам пріказано. Желаю удачі! 

Після розмови «таваріщ Сергей» вручив йому нового 
пістолета-шприца, з яким Сташинський, вже обтяжений 
душевними муками, поїхав знову до Мюнхена. У травні 
1959 року він, причаївшись у скверику, недалеко від 
автомобільного гаража Бандери, помітив, що той сам, без 
охорони, під'їхав сюди власним автомобілем. Богдан від 
несподіванки заплющив очі, сподіваючись прогнати зперед 
очей сумнівне видиво. Але коли він розплющив їх, то 
переконався, що це правда. Бандера виліз 'з машини, 
забрязкотів ключами від гаража, тоді знову сів у кабіну 
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і за їхав машиною всередину. 
«Що ж мені робити?» — блискавично думав Сташинсь-

кий.— «Коли ще трапиться така нагода?» Спокійно пройти 
двадцять кроків назустріч, спитати, наприклад, котра 
година і, спіймавши момент, коли Бандера підставить лице, 
«освіжити» його, як любив повторювати «таваріщ Сергей». 
Але раптом перед його зором постало осудливе обличчя 
його нареченої НІМКЄЇІІ, яку він любив, і коли вони бували 
вдвох, Богданові здавався далеким і незрозумілим той світ, 
де треба було когось висліджувати, комусь про це 
доносити, а потім навіть убивати з допомогою ось такої 
отрути, як та, що лежить у нього на колінах, загорнута 
в газету. 

Коли Сташинський отямився, відраза до свого ремесла 
вже минула, він рішуче піднявся, пішов до гаража. Але 
було вже пізно: ворота замкнені, Бандери ніде не видно. 
«Раз так, то хай він собі живе»,— з відчуттям задоволення 
подумав Сташинський. Уже заспокоєний, він дійшов до 
річечки Кегельмюль і втопив у ній неначе раптово 
облегшену зброю. 

Гнітючі почуття переслідували Богдана навіть у сні, і це 
не давало йому змоги впорядкувати свої почуття, привести 
стан своєї душі до якогось спільного знаменника. Він іноді 
задумувався, а що буде з ним, якщо він не виконає наказу, 
не вб'є Бандеру, і завжди приходив до однакового 
висновку: «Гаваріш Сєргєй» ліквідує його, або це зробить 
хтось інший — яка різниця? 

На початку жовтня він таки прибув до нього у Східний 
Берлін, привіз ще одного шприца-пістолета й наказав їхати 
в Мюнхен і якнайшвидше виконувати наказ. Сташинський 
сам собі признавався, що цей «таваріш Сєргєй» має над 
ним якусь магічну силу. При зустрічі з ним минала втома, 
розвіювалися сумніви, хоча серце важким каменем 
бухкало в грудях, наче застерігало від непоправного кроку. 
Сташинський з наростаючою тривогою став усвідомлювати 
своє останнє рішення — вбити Бандеру. 

У Мюнхені він кілька разів підходив до дверей його 
квартири з інструментами слюсаря, тиснув на кнбпку 
дзвінка. Коли ніхто не відповідав, він, зраділий і заклопо-
таний, підбирав кЛючі до замка, кожного разу залишаючи 
у щілині маленькі, злама гі зубці. Він знав, що коли прийде 
господар, то не відразу відімкне квартиру, а він тим часом, 
ніби ненароком, прийде на допомогу із своєю слюсарською 
валізочкою. ' 
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Так і було того похмурого осіннього ЛИН 11) ЖОМІ ми 
1959 року, Сгашинський прогулювався неподалік будинку 
№ 7 на Крейтмарштрассе Він вже починав сердитися, кили 
раптом біля під'їзду будинку, з якого він не спускав очеіі, 
зупинився знайомий$ автомобіль. Сташинськии глянув на 
годинник: без десяти хвилин п'ятнадцята. 

Хімічний пістолет, з якого Богдан Сташинський убив 
Степана Бандеру. 

Мужчину, котрий вийшов з автомобіля, знали в цьому 
будинку як скромного й тихого жителя Стефана Попеля із 
другого поверху. Вінва>кко піднімався бетонними сходами, 
витираючи спітнілу лиси н у / Б і л я дверей своєї квартири 
довелось трохи затриматись, бо ключ у замку не хотів 
повертатися. 

— Невже зіпсувався замок? — здригнувся від несподі-
ванки Попель, почувши за спиною чийсь голос. Він 
стривожено обернувся. Перед ним стояв незнайомий 
хлопець із валізочкрю, загадково посміхаючись. 

— Зараз я вам допоможу. 
— Дякую, не треба,— відповів Попель й підозріло 

втупив о ч ґ в незнайомая. 
" Той наче тільки йї чекав такого моменту, коли обличчя 

Попеля відкриється й завмре. Він швидко вихопив 
з валізочки якийсь предмет й прицілився. Пострілу не було 
чути, тільки якесь коротке шипіння кольнуло вуха. Попель 
відразу зів'яв, очі стали скляніти, ноги підгинатися. Він ще 
встиг схопитися за поруччя, але через кілька секунд мертво 
впав на бетонну долівку. 

Юнак перестрибнув через уже мертвого Попеля 
й стрімко погримотів сходами вниз. Вийшовши з під'їзду, 
він обережно роздивився, й, переконавшись, що нікого 
близько немає, пішов спокійно й ніби до всього був 
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байдужим. Помітивши отвір вуличного водостоку, швирго-
нув туди свою зброю і якийсь тюбик з таблетками. Через 
годину до будинку № 7 на Крейтмарштрассе прибула 
поліція, згодом карета швидкої допомоги. Лікар хотів уже 
констатувати смерть від серцевого припадку, але поліції 
стало відомо, що під іменем Степана Попеля тут жив... 
Степан Бандера. Причину смерті довелося назвати іншу. 

1 ось він тепер сидить поруч із «таварішем Сергеем», 
поринувши у спогади, й дуже виразно відчуваючи, що не 
переживає ніякої радості від сьогоднішнього"торжества. 

... Таваріші офіцериї — чийсь бадьорий оклик перервав 
його роздуми, повернув у сьогоднішній день. За столом 
появився середнього зросту чоловік — лисіючий, з грубими 
рисами м'ясистого обличчя, яке не ставало привабливішим 
навіть від ледве помітних ознак похмурої усмішки. 

«Шелєпін,— ворухнув губами «Сергей» — Председа-
тель комітета госбезопасности Саюза». Сташинський і сам 
здогадався про це, помітивши, з якою відданістю стали 
ловити присутні потеплілий погляд свого суворого з виду 
начальника. 

— За виполненіє особо важного заданія Савєцкого 
правітельства наградіть орденом Красного Знамені,— 
Сташинський наче крізь сон почув своє прізвище й, 
стримуючи несподівану дрож у тілі, пішов до Шелепі на. 

—... Председатель прєзідіума верховного совета есесеер 
Ворошилов, секретарь...,— дочитував хтось текст ніде не 
опублікованого указу. 

Сташинський взяв орден і грамоту, відчув міцний 
потиск жилавої чоловічої руки й вже хотів вертатися, але 

Похорон Степана Бандери у Мюнхені (жовтень 
1959 р.). 
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його зупинили розширені очі переляканого «Сергея». 
— "Служу Савєцкаму Саюзу,— здогадався сказати 

Сташинський й, зовсім розчарований відсутністю в його 
душі здавалось би необхідних в такій ситуації урочистих 
почуттів, повернувся на місце. 

Його стан душі, його спогади, його гіркі роздуми 
й наміри якогось'бунту відсунули вбік зперед його очей це 
свято. Він заспокоївся тільки тоді, коли в залі стихли 
оплески і подобрілий з виду Шелепін сказав наприкінці 
торжества: 

— Может у кого єсть какіе-то вопроси ко мне? Прошу 
подходіть. 

Сташинський майже стрибком підскочив до столу і, 
відчуваючи, просвітлення В Д У Ш І , сміливо дивлячись 
в прощупливі очі Шелєпіна, сказав: 

— У мєня єсть нєвєста. Нємка... Із восточного 
Берліна,— уточнив Сташинський дуже важливу подроби-
цю.— Прошу разрєшєнія жєніцца на нєй. 

Шелепін" підняв кущисті брови від несподіваного 
запитання, не знаючи відразу, що й відповісти. Але 
подумавши, що в делікатній просьбі агента, котрий убив 
самого Бандеру, нічого протизаконного немає, відповів 
з обережною невпевненістю: 

— Єслі она надьожний человек, то пожалуйста, 
канєшно... Дело молодое. 

Сташинський тихо, зовсім не по-статутному подякував 
і пішов із залу. Шелепін, ніби передумайши, наче ще хотів 
щось сказати, наздогнав його своїм прострільним погля-
дом вже в дверях, і не встиг нічого додати до сказаного, 
тільки скрушно махнув рукою... 

Члени Політбюро ЦК КПРС. Другий справа — 
Олександр Шелепін, якии вручив агентові КДБ Богданові 
Сташинському орден Червоного Прапора за виконання 
«особливо важливого завдання Батьківщини» — вбивство 
Степана Бандери. 
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За кулісами мюнхенського замаху 
«Шелепін, як КГБіст, робить кардинальну помилку, 

даючи дозвіл на одруження під умовою, що наречена 
виявиться надійною. Таким чином справа набирає вирі-
шального звороту. Старий авторитет почав захитуватися. 
Атентати, що були йому довірені,стають йому осоружними 
і тяжко обтяжують його сумління. Його наречена наводить 
його на зовсім новий спосіб думання: «Як же воно так е, що 
ти сам по собі не є дурний, але все таки ти такий глупий». 
В Східньому Берліні він бачив власними очима наслідки 
свого вчинку. Це був момент остаточного відвороту. Це 
відкрило йому очі. Він за ніяку ціну не хоче, щоб його 
примушували далі вбивати. В цьому він потребує 
допомоги, яку він сподівається і очікує, що дістане ї ї через 
пов'язання з своєю нареченою. 

Тому, якщо мова про одруження, він є хитрий і впертий, 
при чому йому йдеться — як він сам каже — про власну 
душу. 

Відтепер він починає стосувати проти КГБ вивчені 
методи. 

У квітні 19в0 р. бере церковний шлюб в Східньому 
Берліні і переїжджають потім, згідно з наказом, до Москви. 
Перед родиною удають, що вони перебувають службово 
в Варшаві, у Москві вони починають пляново обдурювати 
КГБ. Сташинськии почувається теж, з ще інших причин, 
відштовхненим, розчарованим і враженим. Незважаючи на 
його описані вже заслуги й орден, він відкриває 
у помешканні підслухові знаряддя, родинна пошта 
контррлщєтьєя. Обіцяна спільна ПоТздна д о Східнього 
Берліну з нагоди Різдва була заборонена. Очевидячки 
йдеться про. те, щоб завжди 0дн$ з Них залишалось 
в Москві, як закладчик. Є вимога усунути вагітність 
дружини Сташинського, бо дитини заважає в службі КГБ. 
Поганими є взаємини (Сташинського) з безпосереднім 
зверхником «Сергеем». 

В січні 1961 р. після довгих перипетій дозволяється 
дружині поїхати додому. Сташинський дає їй на дорогу 
вказівки. Тому, що вона подвигалася в своїй тяжі, не може 
відбути поворотньої дороги до Москви і в квітні 
1961 р. приводить на світ свою дитину Петра. Обвинуваче-
ний не сміє ї ї відвідати. Та в серпні 1961 р. дитина 
несподівано вмирає. Безпосередній зверхник Сташинсько-
го звертає йому увагу, що треба бути обережним, бо 
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котрась західня розвідка захоче, можливо, використати 
цей смертний випадок для своїх цілей, зглядно, що може 
тут йдеться про неприродню смерть. Сташинський викори-
стовує цей випадок смерти (дитини) для Своїх задумів 
і звертае увагу на небезпеку, що його дружина в своєму 
хвилюванні може зрадити його агентурну діяльність, 
а цьому може перешкодити лише він, приїхавши до неї. 

Обвинувачений одержує змогу їхати до Східнього 
Берліну. Але тут за ним постійно наглядають. Цей нагляд, 
про який говориться, що це охорона для нього, залишаєть-
ся теж і після ствердження природньої смерти дитини. 
Після цього обоє вирішують тікати, іЦе в день похорону 
дитини 12.8. 1961 р., бо інакше буде запізно. Незважаючи, 
що охорона складалася з обсади трьох авт, їм щастить 
втекти через Дальгав до ФінкеНгорст та підземкою до 
Західнього Берліну. Тут вони за посередництвом поліційної 
президії зголошуються до американської службової 
станиці». 

( З газети «Шлях перемоги» за 28 жовтня 1962 р.) 

* * * 

«Обвинувачений походить з однієї малоземельної 
селянської родини з одного села в Західній Україні біля 
Львова, Околиці його молодости закарбувалися зударами 
ворожих національних груп за верховенство на тлі довгої 
політичної боротьби українського народу за самовизна-
чення, Як дитина українських батьків, він заздалегідь був 
включений у партію супроти сильнішої в його селі 
польської національної групи. Його молодість — як це сам 
обвинувачений вірогідно й образово подав — була за-
темнена частково кривавими, твердими зударами між 
автохтонними українцями і поляками. Ця частина країни 
вже від часу першої світової війни була тереном таких 
кривавих боїв. У своїй власній родині він зазнав 
переживань, до чого веде насильний натиск і проти-
ставлення. 

Наприкінці 1939 р. після поділу Польщі між Гітлером 
і Сталіним, прийшли в цю країну совети. З цього 
розгорнулися знову ^акти насильства. В 1941 р. під час 
гітлерівської війни проти СССР швидко розбилися надії 
України на відновлення державної самостійности і неза-
лежносте В той час — так змальовує обвинувачений — 
велися спершу криваві зудари українців проти поляків, але 
незабаром також проти німецьких окупаційних військ 
а потім проти російських партизанів. У 1943—1944 роках, 
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коли німецькі війська відступили на Захід, бої спрямували-
ся проти наступаючих советських військ. Настала довго-
річна частково відкрита війна, частково партизанська 
боротьба проти відновленого совєтського панування. 

В 1946 р. після закінчення війни підсудний мав щойно 
14 років. 

Але на цьому не кінець. 
Цей більш місцевий образ треба собі уявити, як 

ч&стинку тепер уже історичної, різнобічної політичної 
боротьби українського народу за незалежність проти 
кожночасних політичних володарів, боротьби, яка ще 
сьогодні триває, яка спрямована спершу проти царської 
Росії і Австро-Угорщини, потім проти совєтської Росії, 
а після того проти німецької окупації і врешті знову проти 
Совєтів. 

Незважаючи на всі похмурі картини молодости, 
підсудний доказав на судовій розправі, що він навчився 
морально здорово відчувати і думати. Прихований 
матеріялізм, що дуже швидко заволодів ним, лише іноді 
приспинював його основну моральну структуру, але не зміг 
ї ї стерти. 

В 1950 р. Советська державна влада простягає руку на 
нього, тоді ще 19-річного студегіта і робить його політичним 
знаряддям. Зовнішньою практикою до цього є незначний 
юнацький висновок. КГБ легко завербовує податливого 
юнака, який ще не вміє розпізнати явищ на Шпигуна проти 
українських підпільних груп. КГБ погрожує йому репресія-
ми супроти його родини, здобуває його цим способом до 
співпраці в себе та відчужує його від родини і від власного 
народу. Як Цаївна люди на,він стоїть безсильно і безпо-
мічно супроти шельмовських метод КГБ. За агентурні 
послуги обіцяють йому пощаду для його родини. 

Він виявляється придатним, викривши один політичний 
агентат, і стає КГБістом проти українських підпільних 
груд. Також у цій діяльності він — як каже — має успіхи. 
З цього часу він живе виключно в КГБівському світі 
і проходить вишкіл на агента* Відтоді тяжить на ньому 
політична система, яку співобвинувач так окреслив: 

«Абсолютне заперечення людини, як на Богові основа-
ної істоти, совєтською псевдо-релігією, як довільно 
обмінного інструменту, який по суті мав лише таку 
вартість, скільки становить кожночасна сума його суспіль-
но-корисних рефлексів. Людину вона вважає лише за 
продукт білка і води, якому можна вмуштровувати 
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рефлекси. Яких шрамів і шкід завдає людській душі того 
роду дресура муштри, мусимо саме ми мати особливе 
розуміння з двох причин: 

Ми народ Гете і Лессінга, що під впливом мордів 
Гітлера, Геббельса і компаньйонів опинився закладником 
цивілізованого людства народ, з числа якого 18 мільйонів 
мусить ще тепер жити в Росії. 

Впродовж 11 років, майже так само довго і підсудний 
був знаряддям МГБ-КГБ». 

Восени 1954 р. підсудний орієнтується, що його 
вишколюють на агента проти Союзної Республіки Німеччи-
ни. Йому вбивають у голову життєпис Лемана. Наприкінці 
1954 р. він прибуває до Східнього Берліну, де, на підставі 
давнього досвіду цього суду, щільно спіробітнйчають 
розвідки Совєтського Союзу, Польщі і Зони (Східньої 
Німеччини). Там повинен він себе призвичаїти. На 
початках 1956 р. він одержує агентурні завдання. Він стає 
зв'язковим КГБ до Надійчина (інакше Бисаги). З Надійчи-
ном обговорює задум схоплення екзильного політика 
Ребета. Від ранньої весни 1956 р. до лютого 1957 р. він 
повинен завербувати до КГБ одну особу, що ї ї ми 
позначаємо тут буквою X, і він справді намагається це 
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виконати. Від 1956 по 1957 р. він виконує агентурні 
доручення проти видавців газет Бориса і Стецька, також 
мусить перевести обсервації в Роттердамі, виконує сяк-так 
шпигунські завдання проти Союзної Республіки...». 

( З виступу судді доктора Гайнріха Ягуша на 
процесі Богдана Сташинського в 1962 році). 

Не * * 

«У п'ятницю, 19 жовтня 1962 р. 3-й Карний Сенат видав 
вирок у процесі Сташинського,, засуджуючи вбивцю на 
8 років важкої тюрми. Піри цьому голова суду прочитав 
широку мотивацію присуду, зміст якої подаємо в українсь-
кому перекладі». 

( З газети «Шлях перемоги», ч. 46.28.Х.1962 р.) 

РІЗНІ ДОЛІ 
Гучний процес над учасниками замаху на Пєрацького, 

суворі вироки суду мало вплинули на переконання молодих 
тоді українських патріотів. Ті із них, хто дожив до старості, 
упродовж свого життя не приховували, що в молодості 
вони були щасливими, хоча подальша доля склалася у них 
по-різному. 

У Миколи Лебедя і його нареченої Дарі ї Гнатковської, 
наприклад, переважало почуття, що вони причетні до, 
історичної події і від цього стали благороднішими. 

— Апеляційний суд,— розказував Лебідь львівській 
журналістці,— затвердив вирок, після чого моя майбутня 
дружина попросила дозволу на наш шлюб. Була відмова. 
Але польський кардинал сказав, що цьому проханню не 
можна противитися. Рим дав дозвіл, і ми взяли шлюб 
у варшавській тюрмі. В нас було право на 15-хвилинне 
побачення, і нарешті ми зустрілися. Поруч з нами сидів 
офіцер польської поліції — дуже прикрий чоловік. По-
чувши, що ми розмовляємо українською мовою, він 
вигукнув: «Тільки польською». Ода, так я звав дружину, 
відмовилася виконати його вимогу. Ми попроїдалися. 
Наше побачення тривало три хвилини/ Мене відвезли 
відбувати ув'язнення в «Свенти Кшиж». То була найтяжча 
тюрма в усій Європі. Начальником її був Бутвилович, 
а я довідався, що насправді він Бутвилов, колишній 
начальник царської тюрми. Він боявся, що ОУИ може 
вчинити напад на тюрму, не знаючи, що Організація 
була дуже ослаблена арештами. Моєю мрією була втеча. 
Та не" вдалося. Вийшов з тюрми в 1939 році, коли 
у Варшаву вступила німецька армія. 
100 



Мабуть, із усіх дванадцяти підсудних Лебідь і Гнат-
ківська були найбільш щасливими. Але, по-своему, бо 
страшне слово «війна» означало для них волю. Далі 
розказує Микола Лебідь: 

— Адже було цілком очевидно, що йде до зудару 
між Гітлером і Сталіним. Ми мали бути готові до цього, бо 
знали: нас чекає Україна. Отже, вирішили відбувати курси 

військового характеру, вважати, щоб одного дня німці не 
зібрали всіх нас докупи і не замкнули. Ми мусили 
дотримуватися підпільної тактики. Німецьке військове 
командування погодилося прийняти на вишкіл 500 україн-
ців, з яких згодом постав курінь «Нахтігаль». 

— Він увійшов до Львова разом з німецькими 
частинами, — зауважила під час розмови журналістка 
Марія Базелюк. 

— Якщо йдеться про мою думку, то я вважав: нехай 
так буде. Адже ми могли потрапити під таку обсервадію, 
що з нас ніхто не дістався б до України. Я мав завдання 
підібрати таких членів ОУИ, які виконають будь-яке 
доручення Організації. їх готували до того, щоб на 
випадок війни вони могли забезпечити перехід на рідні 
землі, бути в контакті з німецькою армією до кордонів 
України, а, переступивши їх, сказати: ми тепер у власній 
хаті. Така була настанова. 

... Влітку 1941 року я вирушив у напрямку до Києва, 
щоб перевірити, як ідуть похідні групи. Був у Житомирі, 
Вінниці, Білій Церкві, дійшов до Василькова. У вересні 
повертався через Волинь, написав інструкцію (число два) 
про перехід у підпілля — на три місяці, бо поголовні 
арешти змушували до дього. Від німецького командування 
надійшла пропозиція про переговори. Д о Берліна їхати 

Німецька листів-
ка із зображенням 
Миколи Лебедя, в 
якій кримінальна по-
ліція рейху закликає 
до його арешту (Фо-
то 1941 р.) . 
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я відмовився, знаючи, що звідти не повернуся; сказав, що 
там вже є Бандера і Стецько, з ними, мовляв, і домовляйте-
ся. Почувши мою відповідь, німецькі офіцери встали 
і сказали: «Гер Лебедь! Ми донині були приятелями, 
а тепер стаємо ворогами. Ви маєте годину, яку ми 
випросили в гестапо, щоб вас не заарештували». Це було 
в листопаді 1941 року. Уникнути арешту вдалося завдяки 
дружині, яка вчасно мене випровадила, зате заарештували 
її . 

У грудні 1941 року ОУН проголосила, що веде боротьбу 
проти двох окупантів України — Сталіна і Гітлера. Треба 
було розгорнути роботу в Україні, створити мережу, стати 
в обороні українського люду проти знущань, вивезення до 
Німеччини на тяжкі роботи, грабунку. То ще не була 
збройна боротьба, а лише захист народу. Коли Організація 
розрослася до понад 10 тисяч членів плюс юнацтво, коли 
була відтворена її мережа на теренах України, тоді 
підтримано мою ініціативу щодо створення Української 
Повстанської Армії. Вона сформувалася в 1942 році 
спочатку на Волині, потім на Тернопільщині й у Карпатах. 

Без войовничого екстремізму, але з гідністю людини, 
яка на запитання самої долі, що для нього стоїть 
попереду — особисте життя чи будівництво незалежної 
України — вибирав друге, відповідав він тепер і на 
питання, які його враження від України через стільки літ 
розлуки: 

— Мене приголомшила зустріч, яку мені зробили 
в Києві. То була несподіванка, бо думав, я же людина на 
пенсії, хто про мене знає. їхав до Києва, щоб вклонитися 
йому. В молоді роки не довелося бути в столиці, дійшов 
лише до Василькова. Не думав, що доживу до того часу, 
коли зможу приїхати в Київ. Дожив.— А коли так, то 
хочеш того чи ні, мусиш вникати в той світ, що навколо 
тебе. Факт, що український народ тільки задекларував 
свою незалежність, її треба зробити реальною. Українську 
державу ще треба збудувати. Є питання, які не підлягають 
дискутуванню. Наприклад, т е ч щ о кожен нарід має право 
будувати власну державу на автохтонних землях. Держа-
ву, в якій повинні бути чітко визначені кордони і організо-^ 
вана власна армія. Але немає незалежної держави, поки 
замість власної армії існують спільні збройні сили якоїсь 
співдружності. Отже, треба без шуму і галасу творити ті 
структури, котрі гарантують самостійність держави. Цей 
шлях потребує єдності всіх національно-демократичних 
сил. Тоді тільки постане Українська держава . 
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Начинкою бомби, яку Гриць Мацейко май шіиі|>іом\ ш 
у Перацького т була хімічна речовина, яку нридбин 
у аптеці друг Ярослава Карпи нця, тридцятирічного 
студента Ягеллонського університету, Микола Климишип. 
Доля також виявилася до нього милостивою. Війни 
Німеччини з Польщею відкрила і йому тюремні ворота. 

— ЗО червня 1941 року,— розказував він на Софіївсь-
кому майдані у Києві під час віче з нагоди 50-річчя УПА,— 
я був у Луцьку, тому що Степан Бандера призначив мене 
провідником діючої похідної групи, котра йшла в Україну 
через Луцьк — Рівне — Корець — Новоград-Волинський 
— Житомир — Фастів — Васильків — Київ — Полтаву — 
Харків. То був наш шлях. З трьома тисячами людей ми 
дійшли до Дніпра, до села Українки. 

У вересні мені довелося ненадовго приїхати до Львова, 
і тут ми довідалися, що в Житомирі убили Сціборського 
і Сеника, організація послала мене провести розсліду-
вання. Та як тільки я приїхав до Житомира, мене 
заарештували німці. Рік тримали в тюрмі, ще два 
з половиною роки в Освєнцімі — до 19 грудня 1944 року. 
По війні я опинився в американській зоні. Півроку був зі 
своєю родиною, а в червні 1945 року Степан Бандера 
призначив мене провідником ОУН в Німеччині. У фран-
цузькій, американській та англійських зонах я закладав 
початки Організації в еміграції — аж до лютого 1946 року. 
Згодом до Мюнхена прибуло кілька осіб з Проводу, які 
вимагали від Бандери, щоб він мене зняв з поста 
провідника. Про це Степан Бандера сказав мені цілком 
відверто. Я відповів:,«Прошу дуже. Я можу працювати на 
кожнім іншім місці, бо мені не йде про те, яке становище 
в Організації займаю». Бандера запитав, чи я зміг^ би 
очолити відділ зв 'язку з Краєм. Після концтабору, дуже 
ослаблений, я ще не настільки окріп, щоб згодитися на 
це. Так відверто і сказав: «Якщо я референт зв 'язку 
і посилаю в Край людей, то це значить, що завтра я сам мав 
би туди піти. А я того не можу, то як дивитимусь в очі 
людям, яких посилаю на великий ризик?». Степан Бандера, 
подякувавши мені за щирість, сказав, що я буду 
представником Організації до американської влади у Ні-
меччині... Я продовжував студії в Українському Вільному 
Університеті, де захистив докторську дисертацію «Лірика 
Богдана Лепкого», і в 1949 році дістав докторат 
з української літератури. А через три дні після того виїхав 
з родиною до Америки, де цілий час працював в Організа-
ції Українських Націоналістів. Тоді я написав свою працю 
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«Проект виховання молоді на еміграції», і на підставі того 
мене на 6 років затвердили референтом по молоді. Після 
смерті Бандери Ленкавський зняв мене з того поста, і лише 
через п'ять літ, коли ОУН очолив Ярослав Стецько, я знову 
був у Проводі — членом Головної ради, наступних п'ять 
літ — секретарем Головної ради ОУН, а ще 5 літ — 
головою Головної ради. У липні 1991 року на Великому 
зборі ОУН сказав, що вже не можу більше брати на себе ці 
обов'язки, бо старий. 

У тому ж таки тридцять дев'ятому році після виходу 
з тюрми хімік-конструктор Карпинець вирішив більше не 
випробовувати своєї дол'. Він виїхав до Німеччини, 
оженився з німкенею. Але німці мобілізували його в армію, 
послали на російський фронт, де він й загинув у 1943 році. 

Карателями виявилися стхдент львівської політехніки 
Іван Малюца і колишній студент Ягеллонського універси-
тету Роман Мигаль. Як тільки експертиза довела, що 
вбивство Пєрацького було здійснено з того самого 
револьвера, що й під час замахів у Львові, студенти 
розговорилися. Лише вони погодилися давати показання 
польською мовою, а Малюца всю вину звалив на Бандеру 
й виказав його керівне становище в політичній організації. 

Як вони закінчили свій життєвий шлях після виходу 
з тюрми? Мигаль не встиг далеко відбігти від в'язниці 
в місті Сєрадзь. Тюремна охорбна затримала групу 
німецьких диверсантів і розстріляла їх разом з Мигалем на 
околиці Мєльца. Іван Малюца став німецьким солдатом 
і загинув у боях під Сталінградом. 

Під час слідства Малюца потягнув за собою й Богдана 
Підгайного, керівника бойової реферантури Крайового 
Проводу ОУН. Обшук виявив у нього на квартирі запас 
боєприпасів. Під тиском фактів Підгайний сказав, що це 
він за вказівкою Бандери знайшов добровольця для цієї 
акції, був присутній, коли Бандера передавав Мацейкові 
(так вперше прозвучало прізвище виконавця вироку над 
міністром) револьвер марки «Гішпан-7,65», з якого й був 
убитий Пєрацький. 

В роки війни Підгайний служив у дивізії СС 
«Галичина», а після її закінчення йому вдалося перебрати-
ся до Італії, а звідти — до Німеччини. До 1950 року був 
близьким співпрацівником Бандери, а тоді посварився 
з ним і виїхав до Канади. Довгі роки працював там 
інженером. 
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СВІТЛО ІЗ-ЗА ГРАТ 
Про долю Катерини Зарицької, наймолодшої учасниці 

судового процесу по справі убивства Перацького, яка 
переховала Григорія Мацейка на батьковій дачі в гірсько-
му містечку Ямна, а потім допомогла йому перебратися 
крізь кордон у Чехію, я хочу розповісти детальніше. Під час 
роботи над повістю я мало що знав про неї. Кілька 
розрізнених відомостей, почутих від знайомого кадебіста, 
котрий «опікав» її у Хмельницькій області, а також 
інформацій, знайдених у польській періодиці,— не створю-
вали навіть приблизних контурір портрета особливої 
духовної і фізичної краси жінки, яка рішуче і без жалю 
спалила своє життя заради незалежної України. 

Але мені пощастило прочитати книгу «На вістрі свічки» 
Атени Пашко, відомої не тільки як дружини В'ячеслава 
Чорновола, але й як справді талановитої української 
поетеси, яку знає світ. Ця книжка вийшла у незалежному 
видавництві «Смолоскип» імені Василя Симоненка. Тут 
я з великим душевним хвилюванням прочитав нарис 
«Катерина Зарицька в житті й боротьбі», і, подаючи уривки 
з нього, хочу поділитися своїм потрясінням її долею 
і з читачами моєї повісті: 

«Народилась Катерина Зарицька в Коломиї 3-го 
листопада 1914 року в освіченій родині українських 
патріотів. Дід був священиком на Тернопільщині в Старо-
му Селі, а батько, Мирон Зарицький, відомий математик, 
отримав призначення вчителя гімназії в Коломиї, куди 
й поїхав разом з дружиною Володимирою. Початкову 
школу закінчила в Тернополі. В 1920 році батьки Катрусі 
переїжджають до Львова, де Мирон Зарицький отримує 
посаду вчителя математики в чоловічій державній гімназії. 
Катруся вчилася в гімназії СС Василіянок у Львові. 
Вчилася відмінно, була тендітною, вразливою і дуже 
товариською. Одночасно була активною пластункою 
і курінною 2-го куреня ім. Марти Борецької, навчалася 
в Музичному інституті ім. Лисенка на відділі фортепіяно. 

Подруги Катрусі розповідали, що в хаті Зарицьких 
панувала українська атмосфера, тепло й музика. Катруся 
була одиначкою, і мати з радістю пригощала усіх. 
З товаришками доня мала кращий апетит, а так з тою їдою 
була проблема. Гімназію закінчила з відзначенням 
в 1932 році і поступила на геодезичний відділ Львівської 
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політехніки. Будучи студенткою, стада провідним членом 
ОУН... 

У червні 1934 року член ОУИ Григорій Мацейко вбив 
у Варшаві польського міністра внутрішніх справ Б.' Пє-
рацького, що був відповідальний за політику репресій 
проти українців, У цьому ж році арештовано Катрусю 
Зарицьку і засуджено польським судом у Варшавському 
процесі на 8 років тюрми за переховування і перевезення 
через кордон до Чехо-Словаччини Григорія Мацейка. 

Після процесу, коли вже був відомий вирок, батько 
Катрусі Мирон Зарицький зайшов у клясу своїх учнів, але 
привітавшись, студенти продовжували стояти і один з них 
промовив: «Пане професоре, прошу прийняти співчуття 
вашому горю*». 

Покарання відбурала у станиславській тюрмі, куди 
бабуся, Софія Зарицька, привозила своїй внучці передачі, 
а розчулені її сльозами наглядачі не могли відмовити 
побачення з Катрусею. Тут у тюрмі перебував теж 
і Михайло Сорока, член ОУИ. Очевидно, обоє зналися до 
арешту, а тут посилилися контакти через перестукування, 
записки, спільну долю. В травні 1939 року були звільнені 
разом внаслідок загальної амнестії і одружилися в листо-
паді того ж року. Замешкали у Львові в домі батьків -
Катрусі. Подружнє щастя молодої української пари 
тривало не довго. Списки українських патріотів залишили-
ся в тюремних архівах і їх використали більшовики для 
своїх кривавих дій. 

У березні 1940 року ' заарештували Катерину і її 
чоловіка Михайла Сороку. Вже більше вони обоє не 
бачилися ніколи. Майбутню матір замкнули у Львівських 
Бригідках, а батька погнали в Сибір. Там у тюрмі, у вересні 
1940 року, Катруся привела на світ сина, якого назвала 
Богданом. Вісім місяців пригортала до серця своє 
знедолене материнське щастя. А далі, як велів тюремний 
закон, треба було зректися дитини, і вона віддала його 
своїй матері. 

Почалася німецько-більшовицька війна. Фронт набли-
жався. На коридорах в'язниці чулися кроки, крики., ! 

Переповнена жінками камера чекала своєї черги. Раптом 
тиша. Виламані* двері й неймовірна воля. Та радість була 
коротка. Чекісти повернулися забрати в'язнів останньої 
камери на розстріл. Біля стіни стояла велика бочка, за яку 
вдалося заховатися. В цій хвилині на Бригідки впала 
бомба. Оглушене виття і воля. Врятована. Додому 
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«и 
добилася дуже пізно, треба було спочатку на своїх 
тендітних плечах зат.йгнути раненого до його хати аж на 
Замарстинів... * ' 

Промінь щастя побути з сином, з батьками, продовжити 
студії поступається почуттю обов'язку перед Україною. 
Німці арештували і розстріляли провідних діячів ОУН, 
серед них Олену Телігу. Змагання за державну неза-
лежність, потреба захисту перед німецьким терором і дії 
більшовицьких партизанів в Україні створили необхідність 
української збройної боротьби в Українській Повстанській 
Армії (УПА) і в 1943 році Катерина Зарицька стає її 
активним членом, організує Український Червоний Хрест 
при УПА, одночасно є зв 'язковою головно-командуючого 
УПА генерала Романа Шухевича. 

Невтомно працює. Туга за синочком приводить час від 
часу на побачення з ним. Стає відомою. ї ї шукають, 
розвішені всюди фотографії. З Чорткова чудом вдалося 
приїхати до Львова на машині з жінками енкаведистів, що 
скуповували там гуси, кури і все, що придатне до їжі. 

Маючи документи переселенки з Польщі, йшла з гру-
пою жінок від села до села організовувати осередки, 
допомогу. 

Арештували Катерину в Ходорові 21 вересня 1947 року. 
Прийшла на зв'язок. Увійшла в хату і зрозуміла — 
продана. З 'явився якийсь молодик позичити в господарів 
сокиру — впізнав. Вийшла спокійно і попрямувала доро-
гою в бік лісу. За нею, як тіні, потягнулися стрибки, міліція, 
енкаведисти. Йшла зосереджено, обдумуючи ситуацію* 
а побіч гімназійна подруга. Стала розмовляти, йти поруч. 
Страшно за неї. Облавники все ближче. «Втікай!»,— 
крикнула товаришці. Сама почала бігти. Погналися за 
нею, стріляли. Відстрілювалася. їх було багато, стріляли 
без упину, поранили ноги. Впала. 

Затягнули в НКВД. Мала при собі ціаністий калій, 
коли почали оформляти протокол — розкусила ампулу: 
«Я до кінця життя не забуду ті хвилини блаженства».. . Але 
прийшла до пам'яти. Стояла гола, оперта об закривавлену 
стіну величезної кімнати, енкаведистська медсестра змазу-
вала ятріючі рани на всьому тілі. «З жахом усвідомила, що 
живу». Тоді 5 років одиночної темної камери на 
Лонцького. По ночах допити, нелюдські муки. Непри-
томніла від безсоння і болю. Приводили до пам'яті, щоб 
продовжувати знущання. Били безпощадно, особливо 
гумовим шлангом по п'ятах. Ні однієї ночі відпочинку. 

107 



Зникла орієнтація часу. Обірваний одяг клаптями звисав 
на змордованому тілі. В думках одне: «Якось залатати 
діри». З 'явилася манія ганчірки — щось знайти прикрити-
ся, зашити... 

Поруч, майже на сусідній вулиці, рідний дім, батьки, 
синочок. Зарицькі отримали вістку, що донька загинула. 
Минули роки і з 'явилася людина з малесенькою фотогра-
фією Катрусі. «Живе»,— шепнула людина. передачі, ні1 

вістки, ніякого контакту. 
У 1952 році Катерина Зарицька засуджена на 25 років 

ув'язнення. Спочатку перебувала у Верхнє-Уральській 
тюрмі, незабаром перевезли у Володимирську. 

З 1958 року можна було мати одного динне побачення 
раз у рік, на яке приїжджав до мами уже повнолітній син 
і отримувала посилку на 5 кілограмів. Ув'язнена мала 
право писати двічі на місяць, виводили в дворик на 
одногодинну прогулянку. Почалося нове життя, зустріла 
своїх подруг — Одарку Гусяк, Галину Дидик. З тюремних 
камер вивозили на працю через подвір'я до пральні. ГІо 
сусідству були чоловіки, їм треба було допомагати. 

А поза: шиття, вишивання, в 'язання, читання. У Воло-
димирській тюрмі була навіть непогана бібліотека. Вміння 
жити, не вичікувати, а жити в тих умовах, які тепер є. Це 
було життєве кредо Катерини Зарицької. 

Писала з Володимирської тюрми до батька: 
«Цайперше мушу похвалитися одним відкриттям, яке 

я зробила цілковито випадково. Знаєш, у нас на вечерю, 
звичайно, дають картоплю. Вона рідко зварена і ми не 
дуже то з ентузіязмом забираємося до неї! От одного разу 
я думала, думала і посипала її окрушинками сушёно'1 
булки. Я завжди сущу собі булку з ларку (ларьок на 5 крб. 
раз в місяць). Перемішала, дала покуштувати і всі ахнули! 
З того часу не можемо діждатися вечері, щоб поласувати 
«гайсебульб'яником». Я навмисне написала тобі про свій 
винахід, щоб ти побачив, яка з мене тепер господарка і як 
я можу влаштувати собі життя в усяких умовах». 

Минуло 22 роки тюремного життя. Відбувся перегляд 
справи. І три останні роки тюрми замінено на табори 
суворого режиму в Мордовії. 

Катерина Зарицька пише додому в 1969 році: 
«Уже сиджу, як на вокзалі. 3-го квітня ми були на суді 

і нам замінили строк тюрми на лагер. Отож чекаємо на 
етап...». 

1 вже 27 квітня з Мордовії, табір Лісний, перша вістка 
рідним: 

«... Отож я примостилася на сухих полінах під нагрітою 
сонцем дерев'яною стіною. Кругом берези, сосни, всяка 
птаха на свій лад щебече... Поки перейдемо до моїх перших 
вражень — полагодимо всі справи. Маю право писати два 
листи на місяць і ларьок на 5 крб: за зароблені гроші». 
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А ще прохання було велике — вкладати в конверту 
з листом по декілька зернят різних квітів. Та не встигла 
вдихнути примарної «волі», тільки приросло насіння, 
висіяне у табірну землю. 

«І знову сидимо, як на вокзалі. Перепроваджуємося. 
Очевидно там не буде такого зеленого подвір'я, але 
попробуємо собі створити затишний і гарний куточок... 
Наші «огородники» збираються викопувати айстри, гвоз-
дики, щоб там зразу посадити. Може, прийметься... 

Я почала трохи крутити носом, що нема спокою. На 
поміч прийшов Сковорода. Порадив не перейматися 
дрібницями, затримати душевний спокій і тішитися 
внутрішньою радістю, а причин для неї доволі, хіба не 
так?». 

Червень 1969 року. 
Знову переїзд, в Барашево. На території лікарні 

відділено місце для жіночої зони. 
В Мордовських таборах на той час уже був чоловік пані 

Катерини — Михайло Сорока. Листувалися через далеку, 
рідну львівську хату. І дальше — жити, не вичікувати. 

15-го червня 1971 року Михайло Сорока помер від 
інфаркту на руках у Михайла Гориня. Мертвого привезли 
в лікарню. ЇХ ділив тепер тільки паркан з колючим дротом... 
Жінки у своїй зоні зрізали усі квіти для Катерини на 
останнє прощання з чоловіком. Написала заяву табірному 
начальству, щоб дозволити попрощатися з мертвим. Не 
дозволено. Похований на цвинтарі в Барашево. 

Завершувалося для Катерини Зарицької мученицьке, 
заґратоване чвертьстоліття. 21-го вересня 1972 року її 
вивезли з-за дротяної зони, під конвоєм повезли в Потьму, 
звідкіль йшли поїзди на Москву, а дальше в Україну. 

Нарешті Львів, рідний дім. Дуже 'старенька мати, син 
Богдан, невістка Люба — споріднена душа і друг, внучки, 
яких дуже полюбила, Соломія і Устя. 

Минув місяць, шД не встигло ррзтеплитися серце, як 
увійшли в дім люди ніби з міліції, а насправді з К Д Б 
і приказали до 24-х годин покинути Львів. Подалися 
у Волочиськ Хмельницької области. І так з кваршрЙ на 
квартиру від осені до весни. А ще був нагляд на три місяці, 
а ще кожен приїзд до Львова супроводжувався появою 
«чорного ворона» біля будинку, везли на міліцію і до 
24 годин наказували вибиратися з міста. 

Весною 1973 року купила хатину. 
«Я маю вже власну хату. Правда, що хатка на курячій 
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ніжці, купували, що було під рукою, аби мати дах над 
головою, аби постійно не шукати нової квартири... ». 

Після виснажливих ремонтів дах уже не протікав, 
хатина стала затишною і привітною, городчик «як хустинка 
до носа» тішив урожаєм і різнобарв'ям квітів. Через 
півтора року Катерина Зарицька розділила своє житло 
з своєю подругою часів підпілля Одаркою Гусяк, що 
повернулася з мордовського табору. 

В гостинній хаті у Волочиську завжди було людно. 
Приїжджали на відпочинок рідні по крові і духу. 
Набирався здоров'я і сили Іван Світличний, адвокат зі 
Смоленська Борис Меншагін, що відбув 25 років Володи-
мирської тюрми, при їжджала Галина Дидик, що після 
25-річного ув'язнення дозволено їй було поселитися 
в Христинівці на Черкащині. Постійне піклування про 
нових каторжників, пересилання ліків, харчових бандеро-
лей, літератури — заповнювало життя милої, привітної 
Катерини Зарицької . 

Любила подорожувати, захоплена була Києвом, покло-
нилася могилі Шевченка. І... ще раз прибула в Мордовію, 
щоб пригорнутися до невеличкого піщаного горбика із 
стовпчиком і табличкою з номером К-17, де закопали 
табірними лопатами її чоловіка Михайла Сороку. Помоли-
лася і попрощалася.. . 

Померла Катерина Зарицька 29 серпня 1985 року, на 
місяць переживши свою матір. 

Честь і хвала славній, невтомній патріотці, життя 
і боротьба якої служитиме гідним прикладом і дороговка-
зом майбутньому поколінню України. 

Я щаслива, що могла знати особисто цю мудру і мужню 
жінку. 

Схиляю низько голову в глибокій пошані перед її 
світлою пам'яттю». 

ДІАЛОГИ З ЧИТАЧАМИ 
Влітку 1990 року, під час роботи останнього з ' ї зду 

Компартії України, на секційному занятті з національних 
проблем мені було доручено виступити з повідомленням на 
пленарному засіданні, і в зв 'язку з цим керівник секції 
Юрій Єльченко назвав моє прізвище. 

Почувши його, двоє молодих чоловіків, котрі сиділи за 
сусіднім столом, чомусь занепокоїлися, стали про щось 
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шептатися між собою. Під час перерни иоии підійшли до 
мене, сказали, що працюють секретарями рмйкомім партії 
в Івано-Франківській області. 

— То ви — Шафета? 
— Я. 
— Що ви натворили? 
— А що мається на увазі? 
— Навіщо ви опублікували автобіографію Бандери та 

ще й з портретом? Героя з нього хочете зробити? 
— А треба і про нього знати правду... 
— Нам не треба такої правди. А кооператори роблять 

копії і заробляють на цьому шалені гроші. 
— Передайте їм, щоб частиною виручки поділ шіися зі 

мною,— сказав я жартома. 
Райкомівці гумору не зрозуміли, і з виразом презирства 

до мене, їхнього «класового ворога», пішли собі геть. 
А через якийсь місяць після цього випадку місцеві не 

дуже грамотні, але* надто, агресивні радикали передали 
в редакцію громіздкий транспарант з погрозами за те, що 
я у повісті «Вбивство міністра Пєрацького» нібито 
спотворив образ Степана Андрійовича Бандери. Насправді 
ж я і ангела з нього не робив, але й дияволом не 
зображував. Я писав правду про трагічну сторінку 
в національно-визвольному русі українського народу: ті, 
що спланували й провели ту й досі сенсаційну терористичну 
акцію, безперечно, керувалися намірами українських 
патріотів. Разом з тим цивілізований світ не визнає терору 
як методу політичної боротьби. Ото така, як говорилося 
колись у школі, тема й ідея мого твору. 

Після публікації у львівському «Дзвоні» журнального 
варіанту цієї повісті, я одержав дуже багато відгуків на 
неї. 

Деякі читачі зрозуміли цю публікацію зовсім не так, як 
треба. Якийсь чоловік із Турійського району, котрий на 
початку листа написав, що «я постійний передплатник 
газети «Радянська Волинь», а підписав його колективним 
псевдонімом — «Жителі села Туропин», повідомив таке: 

«У нашому селі є солдатська вдова Калінчук Савета, 
котра осталась з двома малими дітьми і усю війну прожила 
з ними. Тепер, на старості літ, проживає у своїй старенькій 
хатці на хуторі; котра може розвалитись од вітру. Нащо 
вам писати про Бандерів, краще заступіться за вдовицю. 

Або про такий випадок напишіть, який був у роки війни, 
коли бандерівець, проїжджаючи на коні, наздогнавши 
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серед села жінку-полячку з двома дітьми, порубав їх 
сокирою і наказав закопати тіла цих людей на городі 
Худяка П. 

Багато можна розповідати про звірства, які чинили 
бандерівці у воєнні і повоєнні роки. То були страшні часи, 
але багато молодих людей починають кричати, що, мовляв, 
бандерівці ні в чому не винні, вони будували вільну 
Україну. А насправді вони служили Гітлеру». 

Я цілком підтримую читача, коли він просить захистити 
солдатську вдову. І це непростимий гріх місцевих 
представників влади, ко'ґрі залишили (якщо в листі все 
правда) стару жінку наодинці із своїми тяжкими думами 
в напіврозваленій халупі. Я також вважаю, що треба 
з почестями перезахоронити всіх порубаних українськими 
націоналістами поляків, як і українців, замордованих 
польськими націоналістами. Сокира націоналістичної 
ворожнечі була з двома лезами, і з обох із них довго капала 
кров. 

Про трагедії минулого треба розповідати повну правду, 
щоб люди не забували, бо історія не раз переконувала, що 
як тільки сьогодні піде в непам'ять одна біда, завтра 
з 'явиться друга. І не т р е б а ' відмовляти мені в праві 
розказувати правду про все, в тому числі й про лідерів 
ОУН. І при цьому прошу не чіпляти за старою звичкою 
політичних ярликів на мене. 

А саме це намагається зробити І. Кушнірук, колишній 
мешканець села Нудижє Любомльського району, нинішній 
нововолинець. У листі до мене він пише: 

«П. Шафета! Ваша газета розпочала реабілітацію 
волинян, які допомагали бандерівцям убивати наших же 
волинян. А чому Ви, якщо Ви такий правдолюбець, не 
друкуєте іщеца замучених бандерівцями людей, а їх 
десятки тисяч на Волині? 

Хіба це справедливо так робити? Ті, що допомагали 
бащщтам, хоч і пбсиділи в тюрмі, зате остались живі, і Ви 
їх робите чуть не героями. А за тих, що від їх же рук 
загинули від закруток або в колодязях,— Ви мовчите, ні 
слова не кажете. Це що — так треба? 

Негоже так. Ганьба їм і Вам. Я цього не можу Вам 
простити. Мою тітку й сестричку задушили тризубники 
закрутками і повкидали в колодязі. Так разом друкуйте 
й імена цих людей і за що їх замучили. Так Ви, т. Шафета, 
цього не зробите, бо Ви тоже з ними за одне. 
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Але Бог милостивий і все бачить. І тієї крові не простить 
тим злодюгам з тризубами, які зараз готують такі 
ж злочини». 

У цьому листі, як бачить читач, переплелося праведне 
з грішним. Якби шановний автор був уважнішим читачем, 
то він знав би, що саме «Радянська Волинь» зробила чи не 
найбільше для того, щоб вписати в «Книгу пам'яті» всіх 
невинно вбитих і закатованих. І. Кушнірук, напевне, не 
знає, що герої майже всіх моїх книг постали на сторінках із 
розкопаних криниць. 

Щодо того «з ким я», то вже пора запам'ятати: з усіма 
тими, хто хоче праівдою полегшувати життя людям. А вона, 
ця правда, дуже багатогранна. І якщо чесно дивитися їй 
в очі, то треба сказати, що реабілітація воли н я н — ц е 
запізніле торжество історичної справедливості. Це не 
виправдання убивць, як стверджує один читач, а по-
вернення честі людям, які безпідставно зазнали пересліду-
вань з боку беріївського репресивного апарату. Так що 
правду треба писати про все і про всіх, а не вибірково. 

Я із задоволенням прочитав листа від українця Миколи 
Цюрака, котрий живе в Австралії. Він, зокрема, пише: 

«З цікавістю прочитав Вашу статтю про вбивство 
Пєрацького і багато інформацій про тих, які безпосередньо 
чи посередньо брали участь в цьому почині. Немає сумніву, 
що Ви натрудилися в шуканні потрібних матеріалів... Коли 
Ви вже так багато написали про Бандеру, то не шкодило б, 
якби Ви написали,- як прийшло до його вбивства: хто його 
вбив і хто його до цього приготозляв... Помимо того, що 
я не є ані приклонником Бандери, ані його руху, мені не 
особливо подобається Ваш «твердий» стиль писання... 
Прошу не трактувати мого листа, як злостивого супроти 
Вас, а тільки в добрій волі висловлюю свою думку і про 
Вами написане...». і 

Що ж — одному до вподоби «м'який» стиль, іншому — 
твердіший. Скільки читачів — стільки й думок. Але не 
можна не порадіти культурності й вихованості мого 
австралійського читача. Чого я, на жаль, не можу сказати 
про деяких ближчих опонентів. Вони підкидають погрозли-
ві анонімки в поштову скриньку, приносять в редакцію 
рулони із звинуваченнями, підписаними нібито самим... 
Бандерою. 

Один із читачів, котрий не подає своєї адреси, висловив 
мені такі категоричні претензії: 
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«Громадянин Шафета! Історик, котрий претендує на 
звання об'єктивного висвітлювана подій, ніколи не займає 
тої позиції, яку зайняли Ви в публікації про С. Ба вдеру. 

Справжній історик не починає розповіді з ще бездоказо-
вих епітетів на зразок «холоднокровний убивця...». Якщо 
хочете дізнатись, чи є і в якому стані могила С. Ба вдери 
в Мюнхені, прошу подзвонити в Москву влас. кор. укр. 
служби «Радіо «Свобода» Олексавдру Даценку, який 
у квітні ц.р. побував на цвинтарі, де поховано лідера ОУН. 
Тел. 395-28-27. * 

Прочитавши цей матеріал, я остаточно впевнився 
в блюзнірській суті Вашої газети, а, відтак, і Вас особисто. 

Тепер з неповагою до Вас Поліщук С.». 
Не знаю, як кому, а мені цей лист здається типовою 

писаниною невихованої і злої людини, яка не хоче 
докопатися до правди. Суперечка про вдалий чи невдалий 
епітет не має принципового значення і я не буду 
коментувати це зауваження. Про забуїгу могилу лідера 
ОУН — не моя видумка. Про це мені розповідав, але ще 
в 1984 році, Віталій Коротич. І підозрювати його 
в навмисній дезинформації я не маю підстав. Так само я не 
піддаю сумніву твердження автора листа: за стільки літ 
ситуація докорінно змінилася, інші часи настали. 

На кількох мітингах мені дорікали в тому, що 
я скористався польськими архівами, а там, мовляв, 
суцільна брехня. Я хотів би посперечатися з тими, хто так. 
говорить. Однак зараз скажу, що в моєму розпорядженні 
були не тільки варшавські документи. . 

У журнальному варіанті повісті я відтворював точку 
зору французького історика й публіциста А. Гелена. На 
початку сімдесятих років у нас була перевидана книга 
східнонімецького журналіста Г. Рюкмана «Сенсация: 
убийство!», в якій він досліджував подробиці смерті 
генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, 
національного героя Конго Патріса Лумумби, прем'єр-
міністра Цейлону Сірімаво Бавдаранаїке, а також Степана 
Ба вдери. Цю книгу я показав знайомому полковнику із 
КДБ'— нині вже покійному, тому не називатиму його 
прізвища. 

— І що він там пиите про вбивство Бавдери? 
Я розповів. Там відтворювалася майже та сама версія, 

що і в книзі французького публіциста. 
— Не буду я читати цієї книги,— розсміявся у відпо-

відь полковник. 
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— А то ж чому? 
— Я знаю, хто і як насправді прикінчив Бандеру. 
— То розкажіть і мені. 
Відповіддю була іронічна посмішка. 
Тому із поправкою на час я прошу читачів цієї книжки 

поставитися і до тих діалогів, які упродовж кількох років 
вела редакція «Дзвона» із своїми читачами. У багатьох 
дзвінках до редакції вони висловлювали справедливі 
претензії, які я врахував, коли одержав доступ до 
правдивих джерел. Я в основному згідний з відповідями 
працівників «Дзвону», тому подаю їх без своїх коментарів, 
хоча, наприклад, твердження Романа Риф'яка зі Львова 
про «Поодинокі факти вбивства мирних жителів регіону» 
не можна вважати правдою. 

Р. М. Пацула, м. Стебник на Львівщині: 
«— Так сталося, що лише недавно прочитав надруко-

ваний у Вашому журналі кримінальний детектив ГЇолі-
карпа Шафети «Убивство міністра Пєрацького». Прочитав 
і дуже розчарувавсй, а навіть обурився. Думав, що 
нарешті розкажуть Об'єктивну історію нашого минулого, 
яке так треба знати молоді, а виявилось — розповіли, але 
влили туди стільки дьогтю, що краще б мовчали. Не 
написавши ані одного слова про самого Пєрацького, про 
його наміри відносно українців Галичини, автор детективу 
весь час намагається представити ОУН і ї ї провід як суто 
терористичну організацію, не хоче бачити основної мети, 
яку ставила ця організація, а саме — зберегти український 
народ від полонізації і русифікації передусім, а там 
і здобуття Української незалежної держави. На тому етапі 
боротьби не могло бути інших методів, оскільки сили були 
занадто нерівні. Таким же методом користувались і інші 
подібні організації чи партії, у тому числі й партія 
більшовиків. На совісті вождя революції В. Леніна також 
сотні невгодних йому людей. Чому ж так легко це 
прощаємб одним і так суворо засуджуємо інших? Де 
ж об'єктивність? На мою думку, люди, які віддали своє 
молоде життя за волю рідного краю, заслуговують на 
глибоку шану, а не на приниження, як це силкується 
зробити П. Шафета. Проте в мене лишається надія, що 
нащ народ сам достойно оцінить усі ці дії і вчинки». 

Коментар редакції «Дзвону»: 

«Від часу опублікування документальної повісті Полі-
карпа Шафети «Убивство міністра Пєрацького» минуло 
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вже понад два роки, а листи читачів продовжують 
надходити, а дзвінки до редакції усе ще лунають. Люди 
загалом критично сприймають і сам твір, і позицію автора 
та редакції, забуваючи, що редакція може й не поділяти 
позиції автора тієї чи іншої публікації. Крім того, правда 
історії полягає в тому, що те, що було проривом у незвідане 
вчора, сьогодні видається анахронізмом, відсутністю 
громадянської мужності і т.д. Але ж треба було комусь 
першому з умовах конаючої, але ще сильної "радянської 
імперії сказати бодай велику частку правдивого слова і про 
ОУН, і про Степана Бавдеру, пробудити до нього щире 
і непідробне зацікавлення, навіть симпатію. І мета була 
досягнута. А що за не;ї довелося заплатити дещицею 
узвичаєних для тогочасної ідеологічної системи заяложе-
них штампів і лайливих словесних випадів, то , ми 
сподівалися, що нашому читачеві під силу видобути 
з полови зерно істини». 

В. Гридень, м. Лондон: 
«— Учора ми були «зрадники й запроданці», нині, 

завдяки катаклізмам останнього часу, ми ті, що повинні 
допомогти відбудувати Батьківщину. Пишу цього листа 
з проханням опублікувати як не в цілости, то хоч у деяких 
уривках, хоч би як дзвінок до редакції. 

Бо суть справи в тому, чи Україна справді потребує 
помочі, чи може лиш морального переродження, щоб могти 
й іншим допомогти? Маю також претензії до редакції за чи 
то навмисне гальмування гласности, чи за існування і далі 
директив і цензури. На це вказують деякі матеріали. Маю 
на увазі детектив П. Шафети «Убивство міністра Пєраць-
кого» або розповідь Євгена Іваничука «Крок вліво, крок 
вправо». Написано в дусі, щоби комусь «догодити» або 
комусь «не наразитись». Питання лише, чц це воля авторів, 
а недогляд редакції, чи навпаки? 

Бо коли можна писати про голод, про масові розстріли 
за Сталіна, про русифікацію за Хрущова та Брежнєва, 
коли, зрештою, повернено місце в літературі Лепкому чи 
Лятуринській, коли святкуються роковини 1 листопада чи 
22 січня, коли Українські Січові Стрільці — це невід'ємна 
частина наших визвольних змагань, то чому ОУН, УПА, 
УГВР чи АБН усе ще проскрибовані? Та ж це невід'ємна 
частина нашого національного життя, так як колись 
проскрибована «Руська Трійця» чи «зрадницька емігра-
ція». Чому тоді про одних можна писати у правдивому 
світлі, а про, інших треба й далі або відмовчуватись, або 
писати нісенітниці?». 
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Відповідь редакції: 

«Ну, не зовсім так. Я к Р а з цього року чималі верстви 
українського народу відзначають 50-річчя від дня ство-
рення УПА, щоправда, погляд на цю подію у нашому 
суспільстві ще далекий від одностайності, однак крига 
скресла і писати правдиво вже можна абсолютно про все. 
Відчутно докучає брак достовірної інформації, проте 
минеться і це. Слово за авторитетними і компетентними 
людьми». 

Петро Бордвик, провідний конструктор ВО «Арсенал», 
м. Київ: ( 

«— Прочитавши «Убивство міністра. Перацького», 
задумався над проблемами політичного і сучасного міжна-
родного тероризму. Починаючи від російських народоволь-
ців, Олександра Ульянова (та його сучасників-«героїв»), 
Степана Бандери до сучасних Ірдандськс^ї Республікансь-
кої Армії, палестинських терористичних організацій, 
баскських терористів в Іспанії, червоних бригад в Їталії, 
а також недавніх погромів в Азербайджані, Узбекистані — 
можна до&го все це переховувати, сперечатися. Та все це 
має одну ознаку — боротьба за благородні цілі, за добро 
методами зла, яке, звичайно, приносить горе та народжує 
ще більше зло. У людських головах міщанина, особливо 
при висвітленні цих, явищ за останні 70 років. Одні 
терористи — герої, інші — вороги і взагалі страшніші від 
сатани. Палестинські організації мають ціль — знищити 
Ізраїль, але вори донедавна були наші великі друзі. 
Російські терористи- вбивали царських урядовців — герої 
і революціонери. Оуцівці робили те ж с а м е з польськими та 
радянськими урядовцями — вони, страшні вороги. Це 
проблема дуже складна, має політичні, соціальні, націо-
нальні й урешті етично-моральні та філософські аспекти.-
Було б цікаво прочитати написаний на світовому рівні 
матеріал, який би дав можливість, узагальнюючи 
і поглиблюючи цю проблему, водночас більше її зрозуміти. 
Може б, редакція спробувала взятися за це?». 

Відповідь редакції: 

«Пропозиція цікава, затримка тільки за автором, який, 
узявся б за. цю тему. Адже вона не з тих, які замовляє 
редакція. Тут усе навпаки — автор має звернутися 
з відповідною пропозицією до редакції, а ми, рі свого боку, 
його охоче підтримаємо». 

Р. М. Риф'як, м. Львів: 
«— Як могла редакція «Дзвона» так із легкої руки 
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дати віру П. Шафеті, що родина Бандери в еміграції не 
знає, де похований чоловік і батько, смерть якого мала 
відгомін не тільки в Європі, а й по всьому світу? Уявім собі 
на хвильку, що зґинув чи помер невідомий лідер якоїсь 
впливової партії. Невже ж його тіло закопають невідомо де 
чи віддадуть майбутнім ескулапам для вивчення, чим 
відрізняється мозок"яничара від мозку порядної людини. 
Це ж якийсь абсурд. Ясна річ, лідерові влаштують 
величний похорон, а"у випадку Бандери і поготів. Похорон, 
бо його еміграція ще й використає для пропаганди проти 
комунізму, звинувачуючи у смерті Бандери агентів КДБТ 
Для пана ж Шафети бойовий шлях борця за визволення 
україйськбго народу з-під панування окупантів усіх 
мастей — це «чорна стежка, яка завжди веде в нікуди». 

Організація Українських Націоналістів зі "зброєю 
у руках боролася проти пбльського панування на Західній 
Україні і жертвою її помсти впав далеко не один тільки 
мійстр внутрішніх справ санаційного польського уряду 
Бройіслав Пєрацький — безпосередній автор та викона-
вець шовіністичної політики стосовно населення Східної 
Галичини. Тих убйвств було набагато більше, і вони, як 
також диверсійні та інші акції, підтримували стан 
революційного кипіння на західноукраїнських землях, 
нагадуючи повсякденно окупантам, "що тут живе народ 
нескорений. Цей рух до 1939 року і у воєнні роки очолював 
Степан Біндера." Рух цей з "погордою — у розумінні 
Шафети та йому подібних — називають бавдерівщийою, 
бандитизмом, використовуючи для того поодинокі факти 
вбивств мирних жителів регіону, кидаючи тінь на* весь 
визвольний рух. Так, у рядах УПА були? не Лише 
інтелігенти, учені, інженери. Траплялись і люди з психоло-
гією убивць, ґвалтівників та мародерів. У часи воєнного 
лихоліття виходили на поверхню та прогресували звірячі 
інстинкти. Такі факти з нам не тільки в історії українського 
визвольного руху. Серед радянських партизанів теж не 
все було ідеальне! Також були випадки вбивств ні в чому не 
винних людей, пограбувань і підпалів, але історія" не 
причепила партизанському рухові ярлик бандитизму. Для 
мене ім'я Степана * Бандери в історії України" гідно 
перегукується з іменами наших національних героїв 
Мазепи і Гордієнка, Полуботка і Орлика, Петлюри 
і Коновальця». 

Відповідь редакції: 

«Ваша правда, пане Романе. Хочемо тільки нагадати, 
що недавня історія, яка навішувала ті чи інші ярлики, була 
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тісно зашнурована у сталінсько-більшовицький мундир4 

і такі поняття, як чесність, об'єктивність, справедливість їй 
були органічно чужі. То чого ж дивуватися з її присудів?». 

Ю. А. Гоман, м. Дніпропетровськ: 
«— С интересом прочитал материал о Степане Бандере. 

Все-таки какая-то, хоть маленькая свобода слова, хотя бы 
ее ростки у вас пробиваются. А может, можно бы и больше? 
Или за спиной кто-то стоит с нагайкой? Иначе как 
объяснить, что в публикации выпущено целых 20 лет жизни 
Бандеры? Самой энергичной и насыщенной событиями. Но, 
дорогие товарищи, сказав «А» говорите и «Б». Или' же 
вообще не нужно ничего публиковать. Нет даже намека на 
какой-то вывод из загадочной смерти борца. Так кто же его 
убил? Кому же он костью в горле стоял даже спустя 15 лет 
после войны? Не буду гадать, чьих рук это дело, даже 
круглому дураку ясно. Извините великодушно за немного 
раздражительный тон, но от всего повествования о Бадде-
ре веет полуправдой. 

Извините и за русский язык моего обращения. Сам 
я хохол, но вырос в семье военного и только полтора года 
занимался в украинской школе. Все читаю по-украински, 
все понимаю, второй год читаю и ваш журнал, он нравится 
мне, скажу отіфовенно. Он выгодно отличается от 
журналов Левобережья, но где-то в глубине статей ваших 
чувствуется все же затаенный страх и оглядка на 
«хозяина». А вообще-то я завидую вам, ведь вы видите, как 
просыпается народ наш от темного тяжелого сна. И низкий 
поклон вам за то, что напечатали трехтомник Яворницкого. 
Читаешь его «Историю запорожских казаков» — и мед на 
душу, и начинаешь даже сам себя уважать. Вот были же 
люди-герои! Может, кто и из твоих предков ходил под 
знаменами славных гетьманов. Может, и ты сам не такое 
уж дерьмо человеческое, каким сделала тебя эта жизнь...». 

Відповідь редакції: 

«Святу правду кажете, добродію Гоман. Але, Боже, яка 
ж це довга і тяжка дорога від хохла до українця! Мужності 
вам на ній і терпеливості!». 

* * * 

Цією книжкою я закінчую цикл своїх художньо-
документальних повістей і роману, сподіваючись, що тепер 
«моя» тема вже не матиме майбутнього. Мертвим — честь, 
живим — пересторога! 

1989 р., 1994 р. 
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