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БАНДИТИ З ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ
Коли ж Україну „визволили”, то ко-

лишні партизанські з’єднання спря-
мували на боротьбу із так званими 
“бандпособниками”, якими оголо-
шували будь-кого з  місцевих меш-
канців, щоб потім конфіскувати його 
майно. Як видно, скажімо, зі “Звіту” 
командування Української партизан-
ської дивізії ім. С.А. Ковпака “про 
бойові дії проти українських націона-
лістів”, “знищено бандитів” аж... одно-
го, зате “вилучено бандпособників (у 
полон) — 63 чол.”.

З бандитами браві партизани мати 
справу якось остерігалися, зате з 
“бандпособниками, тобто безборон-
ними селянами” – завсігда пожалус-
та. В одному з боїв 6 вересня 1944 р. 
вони убили десятьох і десятьох взя-
ли в полон. Цікава деталь: на ту всю 
“банду” припало 4 (!!!) гвинтівки. 

А ось як виглядають подвиги ке-
рівника партизанського руху в Укра-
їні генерал-лейтенанта Т. Строкача 
у доповідній ЦК КП(б)У: „При очи-
щуванні хутора Ржев убито бандитів 
26, захоплено 79, затримано як по-
собників 181, таких, що ухиляються 
від призову до Червоної Армії — 46, 
а 113 таких, що підлягають фільтра-
ції. Виявлено й знищено схронів 65. 
Захоплено трофеї: ручних кулеметів 
— 1, автоматів — 8, гвинтівок — 21, 
пістолетів — 5, гранатів — 150”. І це 
на 65 (!) схронів і на таку кількість за-
триманих? Але це нормальна річ для 
геть усіх звітів: кількість „бандитів” не 
відповідає жалюгідній кількості зброї. 

Подвиги ковпаківців не відзна-
чалися героїзмом. Вони діяли, як 
карателі: палили садиби тих гос-
подарів, у яких кватирували упів-
ці, ґвалтували безборонних жінок 
і неповнолітніх дівчат, мордували 
старих, забирали в людей одяг, 
харчі та речі щоденного вжитку. 
Навіть професійні чекісти відзна-
чали, що ковпаківців, які “займа-
ються мародерством і свавіллям”, 
населення називає “совітськими 
бандитами”. 

У щоденнику комісара С. Руд-
нєва на самому початку карпат-
ського рейду, коли вони перебува-
ли на Житомирщині, читаємо: “27 
травня 1943 р. стан із продуктами 
залишається напруженим. Хліба 

нема, картоплі теж. Вирішили посла-
ти дві експедиції, а роти і батальйони 
послали маленькі групи по навко-
лишніх селах... 30 травня... Сьогодні 
від північної експедиції отримали 100 
голів худоби і пудів 200 картоплі...” 
То все було награбоване добро, бо 
далі маємо такі “подвиги”: “розгроми-
ли декілька фольварків... По дорозі 
багато поміщицьких маєтків. Наші 
забирають коней і худобу... Проходи-
ли через чеські колонії. Чехи живуть 
дуже добре і культурно, нашу появу 
зустріли надзвичайно тепло. В колонії 
Малин чехи зібрали 250 пар білизни. 
У цій колонії нами забрано 50 центне-
рів білої муки, 10 центнерів сиру...” 

Дійшло до того, що люди мусили 
жалітися німцям на безчинства пар-
тизанів Ковпака: “партизани заходять 
до міста й грабують”. 

Партизани полюбляли також вда-
ватися до провокацій, перевдягаю-
чись за українських націоналістів. 
Про це можна довідатися зі спога-
дів командира загону Д. Медведє-
ва: “Стало відомо, що в Рівному за 

підозрою у вбивстві Геля заарешто-
вано й розстріляно 38 найвідоміших 
українсько-німецьких націоналістів”. 
Ця акція вдалася завдяки тому, що 
Кузнецов навмисне підкинув на міс-
ці вбивства документи бійця УПА. 
Серед цих паперів була також сфа-
брикована директива, яка засвідчу-
вала, що вбивця діяв з наказу ке-
рівництва ОУН. 

“Ми дуже боялися, аби не зали-
шився непоміченим “загублений” 
Кузнєцовим гаманець”, – пише Мед-
ведєв. – Але результати провокації 
перевершили всі сподівання, й аре-
шти не обмежилися тільки Рівним. 
Подібні звістки не могли не виклика-
ти в нас почуття задоволення”. Ще б 
пак! Внаслідок провокацій Кузнецова 
(а він здійснив також і у Львові замах 
на заступника губернатора Галичини 
О. Багера) загинуло кілька тисяч за-
ручників, здебільшого свідомих укра-
їнців, які насправді не мали нічого 
спільного з українським підпіллям. 

Совєтська пропаганда возвеличу-
вала  рейд ковпаківців, який начебто 

“активізував боротьбу трудящих за-
хідних областей України проти ні-
мецьких окупантів” (УСЭС, том 2, 
1988, с. 16), але нотатки партизан-
ського генерала Руднєва свідчать 
про протилежне: „15 червня 1943 р. 
Націоналістичне село Дерти пройшли 
без жертв, хоч стрілянина була по вті-
качах... Увесь район насичений наці-
оналістами... 20 червня... командир 
розвідгрупи по радіо повідомив, що 
мав бій з націоналістами 40 хвилин. 
Має двох убитих... 21 червня... Клець-

ка-Велька на 100% націоналістична... 
22 червня. Стоїмо неподалік Ровно... 
Всі села заражені націоналістами... 23 
червня. Робимо зупинку 25 км північ-
но-східніше Ровно... Всі села заражені 
націоналістами. Часто стріляють з-за 
рогу, з кущів, з жита тощо...”

При появі ковпаківців селяни волі-
ли ховатися у лісах, а єдиний випа-
док, коли вони висипали на вулицю, 
був тоді, коли ковпаківці домовилися, 
що їх пропустять упівці через річку 
Горинь. 

А що приніс „легендарний рейд” 
селянам? Тільки посилення німець-
ких репресій. Десятки українських сіл 
були знищені. 

Та більшість сіл таки знищили со-
вєтські партизани і палії з диверсій-
них груп на зразок Зої Космодем’ян-
ської, на фото її трупа в підручнику 
всі школярі могли побачити цікаву 
табличку з написом: “Поджигатель 
домов”. Сталін наказом №0428 від 17 
листопада 1941 р. вимагав: “Руйну-
вати і спалювати дотла всі населені 

пункти в тилу німецьких військ 
на відстані 40 — 60 км углиб від 
переднього краю і на 20 — 30 
км праворуч і ліворуч від доріг. 
Для знищення населених пунк-
тів у вказаному радіусі негайно 
кидати авіацію, широко вико-
ристовувати артилерійський та 
мінометний вогонь, команди 
розвідників, лижників і підготов-
лені диверсійні групи, спорядже-
ні пляшками із запалювальною 
рідиною, гранатами і підривни-
ми засобами”. 

Ось такі “подвиги” й твори-
ли Зоя і славні партизани Ков-
пака.

Юрій ВИННИЧУК

Коли я бачу у списку „великих українців”, якими нас 
пригощає „Інтер”, липового героя Стаханова, на якого 

насправді працювала ціла бригада, або Хрущова, 
Щербицького, Брежнєва, які душили все українське, нищили 
Церкву, чи Ватутіна з Ковпаком, то думаю, яким же темним 

ще є наш народ. 
Сидір Ковпак жодних особливих подвигів не вчинив, 

зате хитро приписав собі чимало тих боїв із німцями, які 
насправді провели вояки УПА.

Шлях з Києва до Чорнобиля ми 
долали, здригаючись від різких, 
наче кулеметні черги, повідомлень 
екскурсовода. Єлизавета Петрівна і 
Катерина ІІ, яка подарувала абори-
генам назву Пуща-Водиця… Сталін, 
Велика Вітчизняна війна, яка без-
посередньо пов’язана з Україною… 
Бабин Яр, якому потрібен грандіоз-
ний пам’ятник… Черновецький, з 
приходом до влади якого кияни на-
решті почали одержувати безплат-
не соціальне житло і полегшено зі-
тхнули… Знову Бабин Яр, якому 
потрібен грандіозний пам’ятник…

Врешті ця жінка з явно семіт-
ською зовнішністю і вірменським 
прізвищем енергійно взялася з 
якогось дива спотворювати наші 
знання ще й про південь України. 
І тим же суворим голосом повідо-
мила, що Коростень – це Херсо-
нес, той, що під Севастополем. А 
для кращого засвоєння матеріалу 
повторила свою географічну нова-

цію. Тут уже моя душа не витрима-
ла.

— Пані, ви впевнені в тому, що 
Коростень і Херсонес – один і той 
самий населений пункт? – спитав я 
її якомога делікатніше, щоб відчула, 
що то є галицьке виховання.

— Канєшно, — незворушно відпо-
віла екскурсовод, — я вєдь вам спє-
ціально павтаріла, што Коростєнь і 
Хєрсонєс – ето под Сєвастополєм.

— А мені чомусь завжди здава-
лося, що Коростень розташований 
на Житомирщині, — не здавався я. 
– Можливо, ви маєте на увазі Кор-
сунь?

— Да-да, — швидко погодилася 
вона, — ето Корсунь, я вєдь вам 
спєціально павтаріла, што ето под 
Сєвастополєм…

Наш автобус, слава Богу, доїхав 
уже на той час під Чорнобиль. Не-
довгі формальності на контроль-
но-пропускному пункті, безлюдна, 
якщо не рахувати кількох шляхових 

робітників, уліца Совєтская, стан-
дартний пам’ятник Ленінові – і наре-
шті ми біля розмальованої у веселі 
барви церкви. Відродженої через 
якихось 17 років після найграндіоз-
нішої у світі техногенної катастрофи 
задля того, щоб, як сповіщає мемо-
ріальна таблиця, спричинитися до 
духовного відродження всієї чорно-
бильської землі.

Звичайно, я зупинився і схилив 
голову перед символічним дзвоном 
скорботи на церковному подвір’ї, 
над самісінькою прип’ятською кру-
чею. Доля цього древлянського 
краю, в якому віками жив не такий 
і засмиканий, якщо підняв руку на 
князя Олега, народ, не може не ви-
кликати співчуття. Підняти руку на 
опричників ні Йосипових, ні Мики-
тових, ні Леонідових йому вже було 
не до снаги. Можливо, саме тому за 
рабську пасивність, байдужість, за 
матеріально вигідний колабораціо-
нізм і покарав Бог цю землю?..

Тепер тут знову пробують на-
вертатися до Бога в надії на те, що 
Він допоможе подолати біду. Зали-
шаючи про всяк випадок у спокої 
забронзовілих учорашніх богів. Не 
звертаючи анінайменшої уваги на 
те, як трактують історію їхньої за-
напащеної “мирним атомом” землі 
столичні екскурсоводи. Зате гірко 
напиваючись на гробах рідних у 
Провідну неділю, коли їм милостиво 
дозволяють відвідати порослі чагар-
никами рідні села.

“Якщо все це називається ду-
ховним відродженням, то що ж 
тоді фарисейство?” – стиха, щоб 
не видатися диваком, запитую  
біля символічного дзвону скорбо-
ти. Але мовчать безлюдні чорно-
бильські вулички з повибиваними 
вікнами, мовчить річка Прип’ять, 
за якою вже така ж покірна Біло-
русь… І мовчить, на жаль, Гос-
подь. Млини якого, як знаємо, 
мелять повільно, зате упевнено.

Дмитро КАРП’ЯК, Коломия

ДЕ КРИМ, ДЕ РИМ, А ДЕ ЧОРНОБИЛЬ,
АБО ДОРОГИ, ЯКІ МИ ВИБИРАЄМО ДО ВІДРОДЖЕННЯ




