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У ДОБРУ ПУТЬ! 

На численні прохання читачів часопису 
«Волинь)) та продовжуючи традиції славет
ного Уласа Самчука, редакція нашої газети 
започатковує видання «Бібліотечки часопису 
«Волинь)) . До книжки цієї серії будуть входити 
як матеріали, що вже були надруковані 
нашою газетою, так і ті твори, що з різних 
причин не потрапили на її сторінки. 

На перших порах друкуватиметься одна 
книжка щоквартально, надалі періодичність 
виходу стане місячною . У планах редакції 
також зробити <<Бібліотечку» передплатною, 
тобто доступною всім без винятку читачам 
«Волині)). 

Тож у добру ~~ сподіваюсь, у довгу путь, 
«Бібліотечка «Волині))! 

Сергій ОЛЕКСІЮК, 
головний редактор часопису 

«ВОЛИНЬ» 
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УКРАЇНСЬКИЙ НІМЕЦЬ 
ЧИ НІМЕЦЬКИЙ УКРАЇНЕЦЬ? 

Пропоновані увазі читача спогади належать перу 
відомого німецького історика, теолога та гро
мадсько-політичного діяча, професора Ганса Коха 
(1894-1959), життя і багатогранна наукова й 
політична діяльність якого де в чому нагадує нам 
життєпис таких непересічних діячів науки і куль тури, 
як Микола Гоголь, Марко Вовчо~ Вальтер Скотт, 
Бернард Шоу, Роман Гнатишин, Сергій Корольов. 
Сини й дочки одного народу, волею долі вони 
увійшли в історію як кращі представники інших 
націй, не забуваючи при цьому, хто вони і «чиєї 
матері діти>>. 

Ганс Кох народився у Львові в сім'ї галицьких 
німців. Виріс серед українців, шкільну освіту здобув 
українською мовою, був тісно пов'язаний з 
галицьким стрілецтвом. У 1918- 1920 рр. як сотник 
Української Галицької Армії брав участь у наших 
визвольних змаганнях 

Подальшу освіту та наукові студії опановував у 
відомих європейських університетах. Відтак 
працював професором східної історії та теології у 
Кенігсберзькому, Бреславському (Вроцпавському), 
Віденському та Мюнхенському університетах. 
Чимало його наукових праць стосуються без
посередньо України, П історІЇ; релігії: культури, 
традицій. Заслуговують на увагу хоча б такі 
публікаціі; як «Автокефальна Православна Церква 
України» (1927), <<Візантія, Охнід і Київ. 987-1037 
роки» (1938), <<Україна і протестантство» (1954), 
<~ оговір з Денікіним» ( 1931 ), <<Теорія Третього Риму 
в історії відновленого Московського патріархату. 
1917-1952 рр. »( 1953) та ін. У 1955 р. Г. Кох видав 
німецькомовний переклад «Української лірики 
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1840- 1940)), куди уВІйшло чимало творів Тараса 
Шевчt~нка. 
У {1ОКИ Другої світової ВІйни Г Кох служив у 

вермахті в чині капітана. Як знавець і визнаний 
авто 'Jитет українських справ він неодноразово 
ви кс нував доручення свого командування, пов 'я
зані з украінцями, їх політичними, міліrарними, 
цив.Льними, релігійними та громадськими інте
рес:Jми. У 1940 р. , коли Кох був членом німецько
рщ:. янеької комісії з питань переселення, він допоміг 
баt а тьом укргінським патріо там, що опинилися на 
те; Jиторіі; захопленІй бІЛьшовиками, перебратися 
на Захід, уникнувши, таким чином, репресій. 

Під час німецько-радянської війни Кох був 
поикріплений певний час до штабу групи армій 
«Південь)) як представник міністра східних територІй 
А. Розенберга. Після вІйни, повернувшись до 
наукової та громадської діяльності у ФРН, він 
очолив Німецький інститут Східної Європи, а 
незабаром і Німецько-українське товариство 
ім. Гердера у Мюнхені (1952-1954). З 1954 року він 
був обраний його почесним головою. 
У нашу новітню історію Ганс Кох уВІйшов як 

щирий друг і с.1мпатик тих укргінських патріотів, 
що вели в р01:и війни самовіддану боротьбу за 
державну незалежність Украіни. 

Вчений за;;ишив по собі багату, різнопланову 
наукову спадщину, та, на жаль, чимало з того, що 

ним написано, досі не опубліковано або надру
ковано у вузькопрофесІйних виданнях. 

Спогади Г Коха про його участь у переговорах з 
отаманом «Поліської Січі)) УПА Тарасом Бульбою
Бороецем влітку 1943 року належать саме до таких 
матеріалів. Історія їх появи і публікації варта того, 
щоб про неї сказати декілька слів. 
Вперше опис дипломатичноїміс1Тгауптмана Коха 

в Поліськіліси з 'явився у 1984 році в канадІйському 
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часописі «Вісті комбатанта» (N 2) під назваою «Д
р Ганс Кох: спомини з ДругоГ світової війни)). 
Відомий український журналіст і громадсько
політичний діяч діаспори Р. Крохмалюк стисло 
передав зміст того, що зберіг у своїй пам'яті 
німецький історик. Публікація Р. Крахмалюка не 
могла нас не зацікавити. Готуючись до 90-річчя 
від дня народження славного отамана, націо
нально-демократична громадськість Волині 
планувала тоді низку ювілейних заходів, серед яких 
міжнародна наукова конференція та публікація 
нових документів, матеріалів та спогадів про 
Т.Бульбу-Боровця. Отож, згадка про переговори 
отамана «Поліської Січі)) з німцями стосовно обм1і1у 
майже 200 курсантів офіцерського училища, що 
потрапили в полон до повстанців, на відповідну 
кількість українських патріотів, що перебували на 
той час у тюрмах ВолинІ: заслуговувала уваги як з 
боку дослідників, так і громадськосп: Ми вирішили 
відшукати оригінал спогадів німецького історика і 
в українському перекладі опублікувати його. Для 
цього звернулися до бібліотек ряду німецьких 
університетів та установ. 

Паралельно у двох волинських часописах ми 
подали короткий виклад статті Р.Крохмалюка, 
супроводжуючи його нашим зверненням до 
колишніх вояків « Поліської Січі)) та УПА з проханням 
прокоментувати описане німецьким ученим. 
Відгукнулося чимало читачів, та лише окремі 
спробували дещо пригадати. Люди слушно 
зауважили, що переговори, які вів отаман Бульба 
з німцями, більшовиками, поляками та мадярами, 
як правило, суворо утаємничувалися. Часто-густо 
навіть деякі старшини не знали про них. 
Лише недавно ми отримали з Німеччини оригінал 

спогадів Г.Коха. Розшукав і прислав їх нам 
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президент Німецького наукового товариства 
«Волинь» п. Ніколас Арндт. 
У декого з читачів після ознайомлення з 

матеріалом, який ми йому пропонуємо, може 
закрастися думка: а чи достовірними є подІі і факти, 
викладені Кохом. Ацже у своїх спогадах Т.Бульба
Боровець жодним словом не згадує про них. А 
йдеться не про дріб'язкову подію. Досить дивно, 
що й нацисти, в руки яким невдовзі після описаних 
подій попав сам отаман, не вдалися до помсти за 
смерть 177 своїх майбутніх офіцерів. Зізнаємося, 
що і в нас виникали такі сумніви. Хоч, з другого 
боку, особистість і праці німецького науковця нІби 
не дають підстав сумніватися у правдивості того, 
що він згадує. Та як би там не було, навіть якщо 
розповідь Коха де в чому грішить історичною 
правдою, то такий матеріал як історично
літературний нарис з літопису героїчної боротьби 
українців за свою державну незалежність, що 
вийшов з-під пера іноземця, глибоко шанованого 
й авторитетного в себе на батьківщин~ не може 
нас не зацікавити ~ будемо відверп: порадувати. 
В усякому разі дослідникам історії Армії без 
держави, як називав свої бойові формування 
поліський отаман, є ще поле для пошуку. 
До сказаного залишається додати, що переклад 

з німецькоїзробив відомий волинський перекладач 
М. І. Кузьменко. Проілюструвати видання ми 
вирішили графічними роботами славетного 
художника України, вояка УПА, волиняка Ніла 
Хасевича та окремими світлинами із особистого 
архіву племінниці Т. Бульби-Боровця п. Марії Лантух 
(Канада). 

Йосип ПАЦУЛА, 
професор Інституту слов'янознавства 

Київського слов'янського університету. 
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ЕПІЗОД ПАРТИЗАНСЬКОЇ 
ДИПЛОМАТІЇ ОТАМАНА 

І 
Щойно літак розвернувся після приземлення , як до 

нього на повній швидкості й супроти всіх правил руху 
підкотив легкий «Фольксваген». Різко загальмувавши 
біля трапу , він буквально викинув із себе товстого 

унтер-офіцера з хвацько підкру-
ченими вусами , який доповів , 
що має наказ негайно доста
вити мене до штабу бойово~ 
групи . 

За останню добу це вже був 
третій випадок , коли мене з 

такою незвичайною поспіш
ністю доставляли кудись , не

мовби терміновий пакет, без 
жодних пояснень . Серед ночі 
розбудили , на світанку при
везли на аеродром і зі сходом 

Професор Ганс Кох. сонця ми вже летіли спеці-
альним літаком. Було над чим замислитися : спецлітак 
для простого капітана на четвертому році війни . Пілот , 
у якого я даремно намагався щось вивідати, знизав 
плечима : він має наказ доставити мене з аеродрому 

Полтави на аеродром Рівного . Більше йому нічого 
невідомо . Під час кількагодинного польоту я бачив 
лише хмари , над якими ми летіли всліпу , у животі 
бурчало від голоду й бовтанки . У досить поганому 
настрої і при не набагато кращому самопочутті я 
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раптом помітив внизу покриті соломою хати Західно"t: 
України, залізничні колії Здолбунова й відразу за ними 
ангари посадочного майданчика аеродрому в Рівному. 

Моє сподівання на якихось 15 хвилин перепочинку і 
на сніданок було остаточно зведено нанівець егодо
ваним унтер-офіцером . Внутрішньо підібравшись, я 
запитав : «У вас що, пожежа в Рівному?» Товстий 
унтер-офіцер був , здавалось , або не з говірких, або 
не розумів жартів . Грубим берлінським діалектом він 
поважно видавив із себе: «Я ж не знав , що пан капітан 
з пожежної команди! » . Але потім з властивою усім 
товстунам доброзичливістю додав : «Нудить від 
польоту , пане капітане? То в мене є з собою трохи 
коньяку, ось , будь ласка, і на здоров'я!» Він подав мені 
баклажку і шматок хліба з ковбасою : «Бутерброд ще 
годину не повинен дати вам померти , пану капітану 
це згодиться ». 

Коли рівна дорога дала йому дещо розслабитися, 
він спокійно продовжував далі: «А що стосується 
пожежі в нас, то це все від нового командуючого. У 
нього все по струнці, швидко і без зупинки на півсправі 
і, головне, без зайвого шуму». 

З осіннього туману вже стали виднітися перші 
будинки волинської столиці. Я проковтнув останній 
шматок і затягнув портупею. Авто зупинилося перед 

цегляним будинком біля дороги. Перед фасадом стояв 
потужний всюдихід з повним дорожнім спорядженням, 

запасними колесами і двома солдатами . Незважаючи 
на німецькі бойові нагороди і зброю , вони більш 
нагадували іноземних добровольців. Проходячи повз 
них, я впізнав зелений герб Туркестану . Побачивши 
мене , солдати віддали по-військовому честь . У штабі 
- поквап і неспокій, характерна ознака того , що 

трапилося щось надзвичайне , - але все ж без зайвої 
метушні . 

Черговий унтер-офіцер , який, очевидно , вже чекав 
на мене , провів мене широкими сходами до приймальні 
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шефа, і вже через хвилину я стояв перед начальником 

штабу бойової груnи. Виразне, вольове і ще досить 
моложаве обличчя дивилося на мене: «Не бурчати, 
професоре, лише дивуватися. Можливо, навіть радіти! 
Бо вам «світить» завдання, де гонор доведеться 
приховати. Йдеться про життя людей». 
Ми схилилися над картами. 
- У густих лісах Волині, - став пояснювати мені 

офіцер, - вже давно діють партизани, не подібні на 
червоних. їх політиЧІ-fОЮ програмою є не Радянський 
Союз, а вільна Україна. У їхніх лавах воює багато 
інтелігентів, які свого часу навчалися в західних, а 
також німецьких університетах. Командує ними 
колишній волинський учитель, що обрав псевдо 
«Тарас Бульба»*. Загони укомплектовані переважно 
німецькою зброєю. Загальна чисельність розта
шованих на великому лісовому масиві ворожих 

формувань становить від 4 до 5 тисяч бойовиків, але 
їх бойова ефективність набагато більша: люди воюють 

на власній території, застосовуючи прийоми зваженої 
і століттями відпрацьованої партизанської боротьби, 
проявляючи фанатизм, який щоденно зростає, а через 

насильницькі німецькі контрзаходи майже щогодинне. 
примножується. Без сумніву, командир користується 

симпатіями місцевого населення і підсил юється,- тут 
офіцер притишив голос,- постійною незграбністю, яку 
допускає німецька цивільна адміністрація та їі партійні 

чиновники. За наказом верховного командування 
сухопутних сил ми розпочали великомасштабну 

військову контра_кцію. Німецька дивізія служби 
безпеки, багато територіальних бригад і декілька 
поліцейських полків , що споряджені важким озбро

єнням, мобілізовані й знаходяться на марші. Незва
жаючи на ліси й болота, вдалося оточити основні сили 
противника й локалізувати його на порівняно неве-

'"}Тут Г.Кох помиляється. Т.Бульба-Боровець ніколи не працював учителем 
(прим.перекладача). 
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ликому просторі. Дальший успіх є лише питанням днів 
і декількох енергійних прочісувань лісу . Проте в ході 
операції партизанам , всупереч очікуванням, вдалося 
досягти деяких успіхів, які раптово поставили під 
сумнів успіх усієї операції . Вони заманили до пастки і 
взяли в полон цілий підрозділ курсантів військового 

училища, напали вдень на польовій дорозі на 
гебітскомісара з його охороною і після короткого бою 
захопили його. Учора ввечері вони запропонували нам, 
як вони висловилися, переговори для обміну поло
неними . Командування сухопутних сил дало спочатку 

дозвіл на переговори , але тільки до шести годин ранку 

післязавтра . Оскільки партизани, як самі себе 
називають повстанці , через свою національну гордість 

мовами переговорів визначили лише українську й 
німецьку, ми повинні були шукати спеціаліста,- офіцер 
штабу злегка вклонився . - Вибір впав на вас! Нам 
доповіли, що ви начебто симпатизуєте українцям і 
навіть самі командували у свій час таким загоном . 

Я був змушений підтвердити : 
-25 років тому, як офіцер , я добровільно брав участь 

в українській визвольній боротьбі в лавах їхньої 

тодішньої народної армії і відтоді перебуваю з деякими 

їхніми керівниками дещо ближче , ніж інші німці. 
- А як ви ставитеся до визнання українських вимог 

на власну державу? 

-Я ніколи не робив секрету з того , що як українцям, 
так і всім іншим народам бажаю свободи, навіть 

незалежності на власному терені так само, як бажаю 
цього нашому народові . 

-Тоді ви та людина, що нам сьогодні необхідна . Бо 

для майбутніх переговорів потрібен співрозмовник, 
який ставиться до цих впертих людей , що, по суті, 

захищають свої інтереси, не лише з розумінням і 

терпінням , але й зі знанням справи . А про необхідну 
непоступливість уже потурбуються наші політики. 

- У чому полягатиме моє завдання? 
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- Про це вам повідомить командуючий особисто. 
Він підвівся і з посмішкою вклонився тому, хто стояв 

за моєю спиною. Лише тепер я помітив, що вже 
тривалий час нас в кімнаті троє , хоч я і не почув кроків 
новоприбулого . Це була ще досить молода людина, 
хоч і злегка зсутулена, з благородними рисами об
личчя під коротко підстриженим рудуватим йоржиком . 

Лице мало злегка жовтуватий відтінок, доглянуті тонкі 
вуса м'яко спадали до куточків рота й надавали йому 

виразу чогось чужого, навіть неприємного. Десь я вже 
ніби бачив цього чоловіка і це обличчя. Як шкода, що 
клятий авіамарафон сьогоднішнього дня не дав 
можливості краще розглянути того, з ким доведеться 

мати справу в ході наступних подій. 
Я почав свій рапорт, але недбалим порухом руки 

мене зупинили і запросили сісти. 
- Ворог може , - заговорив генерал м'яким, мело

дійним , трохи затихим для людини його професії го
лосом,- висунути дві вимоги: обмін полоненими і пере
дача зброї. З подібним я зустрічався у Чан-Кай-Ші. Моє 
рішення таке: обмін полоненими, особливо пора

неними й хворими, дозволяється. Що стосується 
передачі зброї, то про це не може бути й мови. Про 

інші можливі вимоги ворога доповісте негайно. Ваш 
водій, заодно радист, буде налаштований на нашу 

хвилю. Внизу на вас чекає всюдихід, у вашому 

розпорядженні - дві ночі й довгий літній день ... Якщо 
переговори зірвутьсЯ, післязавтра о шостій ранку я 
наступаю, не раніше й не пізніше. Які ваші побажання? 

- Усе зрозуміло, пане генерале. Але прошу 
туркестанських добровольців, яких я бачив біля 

машини, замінити німецькими солдатами або хоча б 

фольксдойчами зі знанням української мови . 
- Ваше бажання суперечить офіційній політичній 

установці нашого державного керівництва, але я 

відступлю від цього. Буде дійсно недобре, якщо ми 
прийдемо до гордих козацьких синів з яничарами. 
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Він звернувся до начальника штабу: 
-Дайте , будь ласка , відповідне розпорядження. 
У той час , коли начальник штабу квапливо підійшов 

до телефону, я продовжував : 
-По-друге , прошу дозволу поговорити з посланцем, 

якого прислали до нас партизани. 

-Дозволяю . 
Начальник штабу , козирнувши , вийшов з кімнати. Я 

хотів теж відкланятися , але генерал мене затримав : 

- Ще одне слово . Так би мовити, приватно . Серед 
полонених курсантів перебуває також і мій син . йому 
18 років . Я допускаю, що партизани можуть про це 
довідатися . Якщо таке трапиться , то будь-який 
пов'язаний з цим тиск, який виходить за рамки ваших 
повноважень , слід відхилити і мені доповідати не 
потрібно . Якщо ж вдасться побачити сина , привітайте 
його . Якщо в межах ваших повноважень ви зможете 

добитися для нього яких-небудь полегшень, то зробіть 
це лише тоді, коли ці речі одночасно поширювати

муться також і на його товаришів . Ви мене зрозуміли? 
Звичайно , я зрозумів. І зробив вигляд, що не помітив 

зусиль, яких він доклав , щоб його голос звучав рівно й 
нічого не змінилось у виразі обличчя . Бо він знав , як і 
я : партизани здатні використати цей сприятливий для 
них факт . І з самого початку він знав те, що стало 
зрозумілим мені лише під час одержання завдання : 

повноважень, які мені надали , навряд чи вистачить, 

щоб завадити партизанам повністю використати свою 
перевагу . Тут йшлося не лише про смерть когось 

одного , а про більше - криваву різню . 
Генерал , мабуть , помітив , що я все зрозумів . Він 

подав мені руку й тихо сказав : 
-Ми виконаємо наш обов'язок як нація , як народ, як 

окремі особистості . Також як династія і дворянський 
рід . 
Лише згодом я дізнався, що Левенгаупт належав до 

древнього аристократичного роду , чого так не 



полюбляли гестапівці та партайгеноссе, походженням 
з дешевих торгашів. 

У кабінеті начальника штабу я поговорив з послан
цем партизанів, якого туди привели. Це був поранений 

німецький залізничник, що декілька місяців тому попав 

у партизанський полон і тепер його використали як 

парламентаря. Від нього я довідався, що для 

очікуваного німецького представника під час його 
пересування через зайнятий партизанами район 
українська сторона зі свого боку хоче встановити 
спеціальні дороговкази . З базарної площі в Сарнах я 
повинен був триматися використаних для дороговказів 
жовтих табличок старої німецької бойової групи 
Шпоннека. Вдале вирішення проблеми, яке свідчило 
про розум і кмітливість моїх майбутніх партнерів на 
переговорах. Потім я вибрав у штабній роті двох нових 

супроводжуючих: довготелесого вестфальця, який 
вивчав у Відні слов'янську філологію, і фольксдойча з 
Галичини . Коли я вже хотів вскочити до машини, 

прийшов ординарець і вручив мені інструкцію щодо 
моїх повноважень. Машина рушила, і хоча дорога була 
жахливою, мені все ж вдалося ознайомитися з 

паперами. У них, по суті, не було нічого, чого я вже не 
довідався усно, окрім підпису того, хто підготував їх: 
«Генерал Дітріх барон Зонтаг фон Левенгаупr». 

11 
Ми швидко просувалися вперед. На добре відомій 

мені ще з попередніх часів базарній площі в Сарнах я 

вже здалеку помітив жовту табличку групи Шпоннека: 
вона вказувала на північ у заболочену долину Горині. 

Незабаром нас оточив ліс, який через годину почав 

переходити в болото. На всіх роздоріжжях таблички 
чітко вказували нам правильний шлях. Через півгодини 
північніше від останнього узлісся, біля Дубровиці, 
марудна дорога звузилась, і саме на цьому місці перед 

нашим радіатором виріс перекинутий поперек дороги 
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селянський віз . їздовий , перша людина, яку ми взагалі 
побачили тут за дві години, лаючись, намагався 

поставити на ноги свій транспорт , а оскільки це не 

вдавалося, ми були змушені допомагати, щоб не 
затриматися тут надовго. Саме тоді, коли я хотів зняти 
з коня, що впав, заплутану шлею, у мене появилося 

відчуття, наче їздовий щось мені шепоче . Я пильно 
подивився на нього, але він байдуже дивився на клубок 

сплутаних шлей і бурмотів, наче розмовляючи сам із 

собою: « Завжди запитувати , також у бідних калік 
запитувати» . Дурень чи новий дороговказувач? Шле"і 

розплуталися, воза витягнули з колії, і ми просувалися 

далі , наскільки дозволяла дорога , яка ставала все 

гіршою . 

На південний захід від Століна ми перетнули Горинь. 
Ще за якусь чверть години дорога загубилася вже в 
лісі . Жовті таблички, які до цього були нашими вірними 

супровідниками , теж раптом зникли. Просування далі 

на важкому всюдиході було тепер ризиком, бо на нас 
чатували болото й густі зарості . Коли ми наважилися 

піти пішки в очерет, то знайшли місцевого жителя, який 
заховався від нас, але, мабуть, був не проти того, щоб 
ми знайшли його знову. Він був однорукий і одноокий. 

Мені одразу пригадався натяк того , хто видавав себе 
начебто за селянина. Я запитав прямо: «Можеш 
провести мене туди, куди мені потрібно їхати?» Чоловік 
був , очевидно , добре вишколений : «Пане, я не знаю, 
куди тобі потрібно, але до добрих людей я можу тебе 
привести!» 

Він став на приступку, чітко вказав на захід і 

диригував рухом через порослі стіни очерету на 

зеленоблискучих болотах і дрижачих трав'яних 
пластах . Машину кидало, як кораблик під час бурі , 
колеса іноді небезпечно глибоко грузли в болоті, мотор 
завивав від напруги, досить часто на неймовірних 
холостих обертах - але ми просувалися вперед. Шлях 
вів на захід. На схід від Погоста дорога повернула 
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навіть назад , на південний захід , вгору по течії в 

широкій долині Стиру. 

Пройшла, мабуть , година важкої боротьби з 

дорогою і болотом , промені сонця послали нам 

навскісне світло. Ми вже давно зрозуміли, що без 

нашого напівсліпого провідника ми б загубилися у цих 

первісних кущах. Та, на щастя , наш лоцман дав знак 

зупинитися . Це було десь в районі боліт Стиру , 

південніше По госту , на півдорозі між Дубровицею і 

Волочищем . Отже , ми повинні були зробити виму

шений гак . Ми зіскочили з машини , і я побачив перед 

собою високу озброєну людину, яка привітала мене 

по-військовому і представилась як сотник УПА, тобто 

Української Повстанської Армії. Він мав завдання 

доставити мене до штабу отамана. На знак подяки я 
віддав честь і помітив , що погляд партизана швидко 

й оцінююче ковзнув по моєму поясу з пістолетом . 

Піддавшись раптовому спонуканню , я відстебнув 

пістолет, з видимою недбалістю кинув його назад у 
машину й запропонував своєму новому провідникові 

кишенькову хусточку з вимогою зав'язати мені як 

парламентарІО очі . 
Здивовано ніяковіючи , партизан зі мною не пого

дився : якщо я без вимоги й добровільно відмовляюся 

від зброї, він має наказ привести мене в табір з 

незав 'язаними очима. Машина повинна була зали

шитися на місці. 
Я дав необхідні вказівки і прошепотів радисту 

координати, наскільки взагалі їх можна було 

визначити у плутанині стежок і болотистої місцевості : 
«17 .55 . Плановий квадрат 35 ГК» . З власного 
супроводу я взяв із собою лише вестфальського 
студента , веселу і , як скоро виявилося , компетентну 
людину . Під час коротких переговорів з кущів почали 

з'являтися інші партизани , усі добре озброєні , деякі з 
білими хусточками в руках, призначеними , мабуть , для 

зав'я зування нам очей . Вони не могли приховати свого 
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розчарування, коли сотник повідомив їм , що «внаслідок 
рицарського благородства й розважливості німецького 
парламентаря» цей крок став зайвим. 

Дорога пішки перетворилася на подолання при

родних перешкод , але , очевидно , впорядкованих і 
прокладених за певною системою протоптаних стежок. 

Шлях то вів через середину густого куща, то стежка 

раптом відхилялася на 90 градусів, то складалося 
враження, що вона повертається до протилежного 

напрямку. Уже через чверть години мені стало ясно: 
якщо здійснювати у цьому місці напад, то він буде 
пов'язаний з більш ніж надмірними втратами і буде, 
очевидно, безуспішним через цю смугу боліт і кущів . 

ІІІ 
Після майже годинного маршу , наскільки я міг 

визначити - на північ, кущі , здалося, почали рідшати . 

Темнозелені трав'янисті плями , ознаки підступного 
болота , почали зникати . Ще декілька кроків - і мій 

провідник зупинився . Ми на місці! 
Я прослідкував за його поглядом , виступив з кущів, 

перескочив через глибоку траншею, яка залишилася 

ще, мабуть , з часу першої світової війни , й помітив 
вільну, Порослу травою галявину , очевидно, майдан, 
місце збору партизанів по тривозі і для перекличок. 
Це була не дуже велика , поросла травою площа, добре 
захищена деревами й r<ущами . Посередині стояла 

добре замаскована від літаків щогла для прапора, на 
ній височів жовто-блакитний національний прапор . Під 
прапором стояло в розгорнутому строю відділення 

піхоти , добре озброєне , в однаковій уніформі, у 
стальних шоломах і з гвинтівками напоготів . Перш ніж 
я розгледів , що тут відбувається , пролунали слова 

команди і вишикуваний підрозділ взяв гвинтівки на 
караул . Мене приймали з військовими почестями. 

Українець, який змушений століттями обходитися 
без власної самостійної держави , природньо більше 
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живе минулим . Він любить історичні спогади і також 
під час урочистостей надає перевагу історичному 
одягу, романтичним співам і сентиментальним 

розмовам . З моїх попередніх знайомств з українськими 
партизанами я і тут був готовий до подібного. Але 

розчарувався , коли мене самого повели до штабу 
партизанського командира. 

На краю майдану стояли наполовину закопані в 
землю декілька бліндажів з балок і брусів. До одного з 

них тягнулося більше телефонних дротів , ніж до інших. 

Двері відчинилися , і я опинився у просторому війсь

ковому приміщенні. Вздовж стін стояли декілька лавок. 

На брусових стінах висіли карти, серед яких одна з 

точним станом на фронтах східного театру бойових 

дій. З-за масивного столу з товстих дощок піднялася 

міцна кряжиста постать у застебнутому френчі без 

відзнак. У скупому світлі , що падало з вікна, про

глядалося обличчя з грубуватими , дещо невиразними 
рисами , кущуватими бровами й коротко підстриженими 

вусами під енергійним , трохи загнутим носом . Чоловік 
ступив мені назустріч і міцно потис руку . Це був 

партизанський командир- отаман Тарас Бульба. 

Ми привіталися по-військовому . Декілька молодих 
людей із неприхованою військовою ви правкою увійшли 
до землянки. Після скромного солдатського сніданку 

ми одразу, без формальностей , перейшли до суті 
нашої зустрічі . Розмову розпочав отаман . 

- Від імені моїх людей , якими я тут керую , від імені 
української нації вітаю вас . Ми вдячні вашому 

командуванню, що воно призначило саме вас своїм 

парламентарем . Відрадно , що завдяки німецькій 

оперативності вас змогли протягом декількох годин 

доставити з далекої Полтави до нашого табору . 
Із звичайних люб ' язностей і точного знання 

особистих даних я вловив правову позицію , яка могла 

стати небезпечною для подальших переговорів , а саме 

спробою підняти наші переговори на ступінь між-
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державних. Тенденція , яку десятиліттями із залізною 
послідовністю nринципово переслідували українські 
політики й партизани, щоб добитися для себе і своєї 
власної справи рангу міжнародних відносин. 
Тому я одразу заперечив: 

-Я боюся, добродію, що ви переоцінюєте як стано
вище того, хто дав мені завдання. (мого командуючого, 
генерала) , так і вагомість моєї 
власної особи . Я тут лише як 

військовий парламентар, що 

репрезентує військову бойову 
групу і лише з військовим 

завданням! 
На це отаман відповів: 

- Пане сотнику, ви ж не 

можете заперечувати, що в 

державі , де діє диктатура. всі, 
навіть ніби другорядні спра
ви, повинні мовчки або явно 
бути схвалені диктатором. 
Що ж до вас особисто, то нам 

ви бажані, але в принципі тут 
також певне ускладнення: 

там , де ми б відмовили пере-
січному німецькому офіцеру, Отаман Тарас 
вам ми не можемо відмовити. Бульба-Боровець (1943 р.). 
-Я пропоную приступити до справи, пане отамане . 

- Саме це ми й робимо. пане сотнику . Те, що німці 
вважають за побічні політичні або особисті питання, 
для нас є наріжним каменем: чи ви сприймаєте наш 
народ всерйоз, чи поневолюєте як етнічну масу, як 
мають за звичку висловлюватись у вас. Як непра
вильно нас оцінюють і наскільки нас недооцінюють, 
може слугувати наступний приклад - ні, не зі сфери 
політики, а з військового становища. Вас, мабуть, 
поінформували, що велике полювання на УПА, аби 
взяти Ті в котел, можна було б вважати успішно 
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закінченим, якби нам не пощастило на начебто випадкові 
успіхи: взяти в полон дві сотні вашої курсантської школи 
й викрасти гебітекемісара Рівного. Та майте на увазі, 
пане сотнику: обидві події є нашими плановими акціями 
для підготовлених нами контрзаходів, щоб зірвати ваш 

котел. Отож, військова ініціатива більше не у ваших, як 

ви думаєте, або хотіли б думати, руках, а в наших. 

-Я маю доручення вести з вами мову лише про ваші 

пропозиції, викладені німецькому військовому керів

ництву, а не про вашу оцінку військової ситуації. 
-Саме цього ми й чекали. Але хоч ви ні про що інше 

говорити не уповноважені, та тим не менше заявляємо: 

нам потрібна зброя! Будь ласка, не заперечуйте одразу. 
Нам потрібна зброя! Ви повинні були на прикладі 
попередніх боїв визнати за нами вміння здобути собі 

зброю самостійно. Але ми не хочемо проливати власної 
крові й ведемо мову лише за ті склади, що знаходяться 
на зайнятих нами територіях. Ви називаєте ці райони 

партизанією, отже самі погоджуєтеся, що влада там 

більше не у ваших руках. Навіщо ви тримаєте свої 
маленькі гарнізони на таких безнадійних пунктах? 

Відкличте охорону цих об'єктів, і величезна кількість 

людей по обидва боки нашого кордону вам завдячить. 
Ось тут відмічені ці склади і кількість охорони. 

- На жаль, я не уповноважений вести переговори на 
цю тему. 

- Спишіть це на наше нерозуміння прусько-військових 
принципів, якщо ми дозволимо собі, незважаючи на 
ваше заперечення і ваше явне нетерпіння, ще трохи 
затриматися на цій темі. Ви знаєте, що наша Повстан

ська Армія втілює волю українського народу до боротьби 
на двох фронтах: ми воюємо проти кожного, хто посягає 
на наш національний суверенітет, отже також проти біль

шовиків. 
Я внутрішньо підібрався. Те, що він говорив, було нам 

давно відомо й доведено багатьма його діями. Часто в 
неоглядній плутанині фронтів і партизанщини виникало 
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щось подібне до союзу між УПА і німецьким вермахтом. 

Чи не направлена на це його пропозиція? 
Повільно і значуще він продовжував далі: 
-Тому ми були б вдячні за будь-яку форму угоди, яка 

дозволила б нам спрямувати нашу зброю проти того 

ворога, якого ми вважаємо більш небезпечним, тобто 
проти московської держави. 

Знову прихована пропозиція більш або менш 
замаскованого державного визнання. Я був розча
рований: 

- Для таких далекосяжних домовленостей я не маю 
жодних повноважень . 

-Незважаючи на вашу наполегливу відмову, ми готові 

зробити ще один крок, останній: ми дамо вам письмову 

заяву, що зброю, скажемо взяту з ваших запасів, не 
використаємо проти німецького вермахту, а проти всіх 
інших ворогів української нації. Згодні? 

- Ви розумієте під німецьким вермахтом всі наші 
військові з'єднання й політичні організації, коротше 
кажучи, усі збройні структури німецького народу та його 
союзників? 

Він ніяково посміхнувся: 
-Різниця між вермахтом і рештою німецьких бойових 

з'єднань йде t;ie від нас. 
-А які гарантії ви дасте, що така заплутана процедура 

буде дотримана під час такої важкої війни? 
Його обличчя печервоніло від гніву . Лише через силу 

він опанував себе і сказав хрипко: 
-Такого запитання я чекав від вас менше всього. Якщо 

вже говорити про порушення слова й домовленостей, 

ТО ЙДіТЬ ДО СВОГО СС і СВОЇХ гебіТСКОМіСарів. 
Це звучало грубо, але, на жаль, не безпідставно. І я 

додав: 

- Про Вашу пропозицію я доповім своєму коман
дуванню. 

- Будь ласка. Для полегшення його рішень передаю 
вам відхилений вами раніше список складів, навіть 
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ризикуючи , що вони одержать з цього свої переваги. 
Я взяв у руки надрукований на машинці список 

складів . Він міг зробити честь кожному німецькому штабу. 
Мій співбесідник продовжував: 

-А тепер наступний пункт . Курсанти! Я хочу попере
дити , що їхнього командира не варто у будь-чому 
звинувачувати . Він загинув , як і належить солдатові. Дві 
сотні були захоплені зненацька українськими воїнами , 
які були переодягнені в німецькі однострої. Ваші хлопці 
саме в цей час обідали і були без зброї, а ваша охорона 
загинула у ході запеклого бою . У даний час у наших руках 
перебуває три офіцери , один фельдфебель , 17 унтер
офіцерів та 178 курсантів . 
Я спробував кинути докір: 
- Ви перехитрили їх зрадою. 
Він здивовано глянув на мене : 

- Що ви сказали? Ваше державне керівництво саме 
дало нам приклад того , що існує тільки одне правове 
джерело - благо власної нації! А військові хитрощі на 
полі бою дозволялися в усі часи. Наприклад, Петро 
Великий під Полтавою переодяг частину своїх вояків у 
ворожі однострої. 

- Не думав, що ви візьмете собі за зразок цього 

запеклого ворога вашого народу, - кинув я іронічно. 
Він пропустив мимо вух мою репліку . Мовив : 
- Підневільні народи вчаться жадібно й швидко, навіть 

у ворогів. Нам було б набагато приємніше і для 
німецького народу краще, якби ми вчилися один в одного 

дечому іншому ... 
- Що ви збираєтеся робити з вашими військо-

вополоненими? 
- Ми пропонуємо вашому командуванню їх обміняти , 

- він потягнувся до одного з документів , що лежали перед 
ним . Для цього ми дозволили собі невелике співстав
лення . За кожного поміченого тут німця ми вимагаємо 
названого по імені українця . Крім того , ми взяли до уваги , 
що теперішній німецький офіцерський корпус фактично 
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Отаман Тарас Бульба-Боровець зі своїм ад'ютантом 
Миколою Баярем та полковником Андрієм Долудом у 

партизанському штабі (1943 р . ) . 

побудований на соціалістичних принципах . Серед 
курсантів знаходяться представники всіх соціальних 

станів, навіть молоді робітники і лише декілька 
аристократів. 

З непроникного , по-селянськи х итрого , обличчя 

співбесідника було нелегко здогадатися, чи сказав він 

останні слова без натяку , чи з певним підтекстом. Я 
майже не сумнівався в тому , що Бульба знає : серед 

полонених знаходиться син генерала . Але чи скори
стається він цим? І як? Попередній хід переговорів 

показав мен і, що ми маємо справу з енергійним 

противником , який без роздумів використає свої шанси . 

-Як бачите з поданого списку , - продовжував отаман , 

- ми прагнули до максимальної справедливості в 

соціальному плані. Ми брали на вибір сина з робітничого 
класу і з дворянства або з буржуазії. 

Він передав мені листок. Це був дійсно старанно 

продуманий подвійний список німецьких прізвищ і 



відповідних українських. Навіть поверхове озна

йомлення свідчило, що ворог був добре поін

формований, бо навпроти прізвища кожного українського 

полоненого було вказано місце і час його затримання 
або арешту, а також його теперішнє місце ув'язнення. 
Лише біля перших шести прізвищ стояв знак запитання. 
Мова йшла про недавні політичні арешти СС, після яких 

усіх страчували. їх «партнерами» були вказані шість 
німецьких прізвищ, серед яких- я зітхнув з полегшенням 

- молодого барона Зонтага не було. 
Коли я відклав список, отаман продовжував: 
- Передаючи цей список, можете сказати своєму 

командуючому, крім моїх вітань, таке: пари складені так, 
що виключають дискусію, тобто побажання будь-яких 
змін не беруться до уваги. Ви самі нав'язували нам тезу, 
що на війні долю кожного солдата часто вирішує 

випадок, навіть лотерея. Згадайте вашу історію війни. 
Скільки відомо випадків, коли полонені заради свого 
життя були змушені кидати жереб, обмінювалися на рій, 

аби укластися в певний час. 
- Принципово погоджуючись з вашою пропозицією, -

сказав я,- звертаю вашу увагу на те, що запропонований 
метод несе з собою певні технічні труднощі. Я гадаю, 
що до 6-ої години післязавтра - а саме до того часу 

генерал має право чекати, навряд чи можливо буде 

підготувати до обміну заслужених і бравих людей, яких 
ви хочете отримати. Тому я пропоную обмін загалом, у 

першу чергу враховуючи насамперед хворих і 

поранених. 

Отаман лукаво усміхнувся: 
- Ваше лицарське сумління апелює до гуманних 

старих часів Червоного Хреста. Така пропозиція 
практично буде означати, що німецький вермахт хоче 

обміняти близько 200 боєздатних і здорових чоловіків 
на стільки ж інвалідів, що змусить нас організувати при 
таборі ще один-два шпиталі. Ні, нас такий обмін не 
влаштовує. 
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- Що ви думаєте робити , якщо з якоїсь причини 
названого вами партнера- скажемо так- доставити буде 

неможливо? Наприклад, у разі хвороби або в іншому 

аналогічному випадку? 
- Можете спокійно назвати ці випадки , не криючись . 

Ми знаємо, що вермахт не завжди винен у масових 
розстрілах українських людей. У більшості - це справа 

рук есесівців. Але ми також знаємо про німецьке вчення 

щодо колективної відповідальності . Нам буде шкода (але 
доведеться) обійтися з тими вашими курсантами, яких 

не обміняють на названих нами українців , за законами 

воєнного часу. 

-Тобто розстріляти? 
-Байку про те, що українські партизани не визнають 

законів війни, вигадали ви, німці . Око за око, зуб за зуб! 

Але можете самі переконатися і доповісти своєму 

генералу, що ми хочемо уникнути гострих кутів . Так, 
наприклад, ми помістили майбутніх офіцерів вашого 

вермахту , які ще досить молоді, у значно кращі умови, 
ніж ті, в яких знаходяться їх партнери у в'язниці Рівного, 

отже в безпосередній близькості від вашого генерала й 

можуть завтра бути тут. Сприйміть це як гуманність з 
нашого боку. 

Я розумів стримане обурення цієї людини , яка нарешті 
мала можливість висловити рідною мовою весь той гнів , 
що охопив їі народ з часу переможного наступу німців. 
Адже два роки тому вони вітали вояків у сіра-зелених 

мундирах як визволителів від більшовицького ярма , 
сподівалися на власну , хоч і обмежену, державність. Але 
німецька адміністрація з цивільних справ швидко 

розвіяла всі ці надії! То ж чи міг я зізнатися тут цьому 

чоловікові , що я відчуваю те саме, що й він , і в глибині 

душі з ним згоден? Сьогодні він був моїм воєнним 

противником, і я змушений був вести себе відповідним 
чином . 

Те, що цьому партизанському командирові при всій 
його нестримності не стало чужим почуття благородного 
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лицарства, можна було відчути у прихованому посилс: нні 

на молодого сина генерала, бо лише про нього мо1ла 
йти мова в останньому реченні . Я непомітно загляну з у 

список і побачив під пунктом сім : «Унтер-офіцер Аксf.ль 
Дітріх барон фон Зонтаг, 1924 р . н . у Цінг-Тау, Китс:ї». 

його партнером з обміну було невідоме мені україн сІ ,ке 
прізвище з поміткою «військовополонений, пересильtІИЙ 
табір, Рівне» . Цей пункт також потрібно було довестv до 

кінця; я зробив стереотипну заяву , що доповім .1ро 

справу в бажаному для нього формулюванні й 

представлю їІ у моїй офіційній установі. 
Як я це зроблю за моїх повноважень, обмежени· < , по 

суті, моїми функціональними обов'язками, я собі ще не 
уявляв . Сама лише передача довгого списка пр·звищ 
була технічним завданням, яке набагато перевгжало 
можливості мого радиста . Я почав міркувати, · ~и не 

доцільніше було б передати повідомлення н ічним 

маршем на міст через Горинь біля Століна оссІбисто 
німецькому проміжному патрулю, звідки вже де ранку 

воно досягло б Рівного . 

Отаман заговорив знову: 
- Залишається ще останній пункт : пол.::>Нений 

німецький гебітекемісар - людина яка пору .lJувала , 
неодноразово порушувала німецькі расові перІ}Стороги, 

що забороняють контакт з українськими жінками . 

Оскільки, незважаючи на неодноразові сигнали, 
покарання з німецького боку так і не було u 1одо нього 
застосоване, я сам дозволив собі заарешту вати його . 
Він заслужив цілком справедливого суду . Але , 

незважаючи на це, я готовий обміняти його на двох 
українських націоналістичних лідеріr; , які були 

заарештовані німцями декілька місяців тorv.y . Ви знаєте , 
що обидва належать до табору моїх політични х 

противників і цей факт може здатися ва 111 підозрілим . 

Офіційна німецька сторона постійно д1 >водить нам , 
слов'янам, що ми аморфна маса ниж~ 1 ого порядку . 

Прийміть, -тут його до цього непорушно серйозний тон 
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раптом став іронічним, - мою вимогу як визнання вашої 
расової теорії . Адже я пропоную німецького юберменша, 
по-нашому, надлюдину разом з автомобілем обміняти 

на двох «нікчемних» українців нижчого порядку. 

Мені не залишалося нічого іншого, як пообіцяти 
передати й цю вимогу. 

Скільки біди наробив цей фатальний вислів про 
меншовартість слов'ян! Обидва заарештовані націо

налістичні провідники були відомими політиками, які ще 

донедавна співпрацювали з офіційними німецькими 

установами , а потім з так званої державно-політичної 
необхідності були взяті під арешт супроти волі вермахту. 

Отаман закінчив розмову. Він уже хотів встати , коли 

зайшов посильний і поклав йому на стіл папірець. Він 
прочитав, наморщив лоб і звернувся до мене: 

- Ваш радист намагається зв'язатися з передавачем 
у Дарниці . Нашою домовленістю це не було передбачено, 
але й не заборонено. Я дам наказ не заважати передачі . 
А взагалі мене дивує, що ви надаєте перевагу радіо , а 

не телефону. Ось, будь ласка. 

Він показав на телефонний апарат і пояснив, хитро 

посміхаючись: 

- Ми дозволили собі підключитися до однієї з ваших 
ліній далекого зв'язку. 

І за декілька хвилин сталося те, що рідко трапляється 

в історії воєн- обидва ворожі штаби мирно розмовляли 

між собою по телефону про речі, які означали життя або 

смерть . Я доповів шефу про все й значуще додав: 
- Наскільки мені відомо, німецькі військовополонені 

nеребувають в доброму здоров'ї. 
Потім до лінії підключився мій вестфальський унтер

офіцер і розпочав нелегку передачу списка кандидатів 
на обмін. 

lV 
Тим часом наступила ніч . Мене повели до мого житла 

- прибраної постової будки. На столі блимала гасова 
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лампа. Я опустився на стілець і ще раз передумав про 
все , що трапилося за день. Я усвідомив, що, незважаючи 
на деякі сприятливі обставини , досяг небагатьох успіхів. 
Перш за все, не вдалося хоч трохи розвіяти дух недовіри 
між обома сторонами. Я зрозумів , що взаємна напруга 
була занадто гнітючою, і я змушений був визнати , що 
мій народ , принаймні через своїх відповідальних 
політичних представників , дуже завинив на цій землі . 
До кімнати зайшов мій радист . Радіограма й 

повідомлення потрапили за призначенням , завтра вранці 
може надійти відповідь. Гніт спалахнув, один з партизанів 
приніс мені ·іжу : сушену яловичину, чорний хліб і мед. 

Він ніяково зупинився в кутку і сказав: 
-Пане сотнику, у нас тут подейкують , що ви особисто 

знали отамана Петлюру й полковника Коновальця ... Це 
правда? 

- Правда . З полковником Євгеном Коновальцем я був 
у дружніх стосунках і служив у штабі головного отамана 
Симона Петлюри . 

-Чи не захотіли б ви розповісти нам що-небудь про 
обох? 

- Охоче , як тільки дозволить отаман Тарас Бульба. 
- Він уже дозволив. 

Я ще не закінчив вечеряти , як моє тісне помешкання 
заповнили люди, очевидно, з штабної роти. Поряд з ними 
- постаті романтичного вигляду у фантастичних 

уніформах, робочому одязі , кожухах . Я розповідав їм про 
визвольну боротьбу українців початку двадцятих років , 
про героїзм їх старших товаришів , про підступи ворогів , 

про помилки й недоліки . А також наприкінці про отамана 
Петлюру й полковника Коновальця. Повстанці мовчки 

слухали, доки не вихспився один : 

- Чому це раптом Німеччина проти нас? 
Замість мене відповів сивий велетень , до якого всі, 

мабуть, через його вік ставилися з особливою шанобою. 
Він носив українську національну сорочку, а називали 
всі його «батько Вернигора» . І був він тут, мабуть, на 
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зразок національного вихователя або керівника вишколу. 
Із зверхнім, майже доброзичливим спокоєм він звернувся 
до занадто допитливого: 

- Німеччина пішла проти України, бо вона любить 
смерть. Німці люблять смерть більше, ніж наші козаки своїх 
смаглявих дівчат. Німці так закохані у смерть, що шукають 

їі на всіх nолях битв світу. Саме від німців походить вислів, 
що воювати слід, зневажаючи смерть і вмирати з усмішкою. 
Україна дасть їм таку можливість, як колись - напівнімцю 
Карлу ХІІ зі Швеції. Бо наша Україна- це святе. У пошані 
той, хто за Україну, а хто проти неї прогрішив, той ... 

Прозвучав сигнал, чоловіки заквапилися на майдан 
для nереклички. Праnор на щоглі було спущено. Як 
вечірня пісня, прозвучав національний гімн - душевна й 
водночас величава мелодія, що поволі перейшла в 
прискорений темп, щоб потім вилитися у звуках фанфар 
і стрімко обірватися: 

Ще не вмерла України 
Ні слава, ні воля. 
Ще нам, браття-українці, 
Усміхнеться доля! .. * 
Засинаючи, я думав про слова сивоголового батька 

Вернигори: «Німеччина закохана у смерть». Чи не сказав 
колись чогось подібного на святій Атосовій горі той 
хранитель камери майна про свого вигаданого боярина: 
«Стать загорілась у грішній любові до смерті?» · 

Наступний день пройшов в очікуванні й телефонних 
розмовах. На світанку слухавку взяв особисто генерал 
Зонтаг. Із звичним спокоєм він ще раз відхилив будь-які 
переговори про nередачу зброї. Проте він може за·
пропонувати отаману три таємні радянські партизанські 
склади , які майже не охороняються і які він сам не дає 
команду ліквідувати , бо в даний час не збирається діяти в 
цьому районі . Він продиктував мені їх точні координати і 
додав: 

• Тут Г.Кох подає свій варіант німецькомовного перекладу українського 
національного гімну (Прим . перекладача). 
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- Мої пани противники сприймуть цю пропозицію як 

особисту відповідь на їхню лояльність. 
Коли я повідомив отаману про результат цієї розмови, 

він зраділо сказав: 

- У вашого генерала дійсно щось є від старого 

лицарства. Ці склади були мені невідомі, а тому я з 

вдячністю приймаю передані дані, як виконання моєї 

першої вимоги. 
За сніданком вестфалець доповів мені, що довідався 

через партизана, у якому впізнав знайомого раніше 
солдата допоміжного персоналу своєї частини, дещо 
більше про наших полонених . їх тримають у старих, але 
зручних бараках, приблизно за сім кілометрів від табору, 
пильно охороняють і добре годують . Правда, минулої ночі 
хтось намагався втекти, бо серед наших тутешніх 

господарів панувало хвилювання й точилися розмови про 
посилення заходів безпеки. Солдат обіцяв передати 

полоненим за першої нагоди повідомлення від нас.З 

командним пунктом генерала в Рівному я кожні дві години 
погоджував взаємні повідомлення, бо зв'язокдоводилося 

постійно налагоджувати через нове підключення. О 1 О
ій годині начальник штабу повідомив мене, що обмін 
полоненими загалом не становитиме особливих 

труднощів . Що стосується військовополонених, то 
протягом дня їх можна буде зібрати. Певні труднощі 
будуть із цивільними в'язнями , які перебувають у віданні 

цивільної ної адміністрацїі. Вона спочатку відмовилася 
звільнити їх з принципових причин, але з боку військових 
були негайно представлені обгрунтування рейхсфюреру 

СС . Третя перsшкода витікала з факту, що у них 
знаходилися також ті українці , які не підлягали обміну, а 

саме - дезертири й перебіжчики, які колись прибилися 
до партизанів, а потім утекли від них до німців. Хитрий 

партизанський командир таким чином хотів здійснити 
запізнілу помсту перебіжчикам. 

Я поспішив до отамана. Він спокійно ознайомився з 
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останнім повідомленням, але не виявив своєї готовності 

відмовитися від видачі перебіжчиків. «Кожний 

державний лад постійно вимагає покарання всіх 
зрадників!» Але тут натрапила коса на камінь. Генерал 
знову зателефонував мені особисто і ще раз гостро 
відхилив видачу: 

- Скажіть Вашому отаману, що і моє терпіння має 
межі, як і моя честь. Я не можу ставити під ніж людей, 

які перейшли під мій захист. 
Отаман похмуро вислухав мене й вирішив: 
- Гаразд. Я прошу прислати мені замість дезертирів 

відповідну кількість хворих і поранених, або інших 

українців, які добровільно зголосились на обмін. На 
жаль, я змушений буду зробити Вашому генералу 
неприємний подарунок: пару з ваших земляків сьогодні 

вночі здійснили спробу втечі, яка частково вдалася. Ось 

список викреслених з нашої домовленості. Мова йде 
лише про солдатів, старших 18 років. 

Зі списка було викреслено фактично два прізвища . 

Ймовірно йшлося про тих, кому вдалося втекти. Чи не 
загубляться вони в болотах, залишилося лише чекати. 

Проти іншихдвох прізвищстояла позначка «nоранений», 
проти третього - «загинув». Ми домовилися про їх 

медичний догляд та поховання загиблого. 

О 12-ій годині я одержав повідомлення про подальше 

рішення цивільної адміністрації: воно коротко і ясно 

давало зрозуміти, що про обмін обох націоналістичних 
керівників і шести політичних в'язнів, які стояли на 

перших місцях, не може бути мови. Вожді націоналістів 

перебувають не в ув'язненні, а під домашнім арештом. 
Шестеро інших в'язнів знаходяться поза межами 

повноважень цивільної адміністрації. Стосовно решти 

цивільних полонених, (близько 50 чоловік), то щодо їх 
долі проводяться консультації. 

Визнаю, що після такої безцеремонної відповіді я 

виливав свій гнів біля телефону довше , ніж це було 
доцільно . Але мій вибух гніву був менш шкідливим, ніж 
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та холодна байдужість, з якою німецька установа 
поставилася до такої серйозної і організованої вермахтом 
в інтересах народу справи. 

Страшним був гнів отамана : 
-Чому ви не маєте мужності визнати, що ви цих людей 

ліквідували? Невже ваша кровожерливість сягає так 

далеко , що ви не шкодуєте навіть власних людей, за яких 
я зараз турбуюсь? Тому, можете доповісти вашій 
цивільній адміністрації , що завтра вранці відповідні 

німецькі заручники теж більше не будуть, як ви сказали, 

у межах моєї влади. 
Даремно я намагався заспокоїти його . Коли я звернув 

увагу на невідворотні в такому випадку репресії з боку 
німців, він відповів коротко : 

- Наші українці зуміють вмерти в німецьких 
« цивілізованих» застінках так само, як їхні предки в 
казематах і на галерах турків і татар . 

За останні години я змушений був вислухати стільки 

гірких , часто не безпідставних звинувачень проти мого 

народу, що і мій терпець увірвався , і я заперечив різкіше , 
ніж мав намір це зробити спочатку: 

-Таке прагнення вмирати в застінках , зрештою, лише 
посилить думку про те , що в українців більше сили до 

пасивного страждання, ніж розуму до активної політики . 
На це він відповів, що відкладає своє рішення до 



Увечері прийшла ще одна відповідь стосовно 

полонених: передбачені для обміну українці зібрані, 
наскільки це можливо у межах військового сектора і цієї 
ночі будуть доставлені вантажівками до розгалуження 

дороги південніше Століна. Звідти я можу особисто 
забрати їх своїм всюдиходом і відомим мені шляхом 
доставити до штабу партизанів. Для цього мене чекають 

завтра о шостій на названій розвилці. Але треба зважити, 
що остаточного дозволу на весь процес з боку політичних 
інстанцій ще не отримано, ото ж всі заходи можуть мати 
характер тимчасової домовленості. Є надія, що 
підтвердження надійде протягом ночі, і вранці ніщо не 
перешкоджатиме обміну. Стосовно решти цивільних 
полонених рішення так само ще не прийняте, на нього 
також чекають сьогодні вночі. 

Процес врегулювання цього питання мені не 
сподобався. Ставало занадто багато «За» і «проти». Я 
зрозумів, що рішення дається непросто і його неможливо 
пояснити лише військовими міркуваннями. З деяких 
натяків шефа, який особисто передавав мені завдання, 
я здогадався, що генерал знаходиться на постійному 
телефонному зв'язку з усіма можливими службами й 
намагається виграти героїчну битву проти горезвісного 
різнобою в такій зовні міцно організованій структурі. 
Але особисто для мене ця вказівка означала 

прощання з табором. Я завершив обговорення усіх 
технічних деталей з отаманом. Він хотів тримати 
німецьких заручників напоготові, щоб після прибуття 
приймальної команди їх одразу можна було передати. 
На диво, ніяково й замріяно він додав: 

- Навіть якщо ви й не доставите мені всіх жаданих 
українців, однаково одержите усіх своїх німців. Та щось 
мені підказує, що обмін не відбудеться. Мовчанка ваших 

цивільних установ викликає підозру, і я відчуваю 
небезпеку. Повірте, про зраду й віроломство ми знаємо 
більше, ніж ви, німецькі дилетанти ... 

Перед самим відбуттям ми одержали добру звістку 

34 



від полонених курсантів. Наш добросовісний посередник 

виконав свою місію, хлопці знали все про дійсний стан 
речей і пообіцяли вести себе розумно до обміну. Після 

короткого сну ранковими сутінками я вирушив у дорогу. 

V 
Ліс не спав. Клапті туману висіли над галявинами. 

Гостро накрапав дощ. Ми бадьоро йшли за нашим 

напівсліпим провідником, і незабаром я зачув здалеку 

стримане гуркотіння нашого добротного двигуна. Та 

пройшло ще чверть години, перш ніж ми продерлися до 

нього і змогли сісти в машину. Ми вирушили у зворотній 

шлях через напівзаболочені просіки і гнилі марудні 

дороги . 

Раптом мені здалося, що звук нашого двигуна 
перекриває інше торохтіння. Ми зупинилися, і звідти, де 

мав бути путівець, почувся добре знайомий гуркіт 
інших двигунів, спалахнув і промайнув повз нас промінь 

світла . Не було сумніву , що там, правда, ще далеко, 

проїжджала моторизована колона - можливо, навіть 

полонені для обміну. Але я відразу відкинув цю думку, 

бо торохтіння затягувалось і свідчило, що пересувається 

велика колона автомашин. Коли ми хотіли продовжити 

шлях, провідник зник; він теж зачув шум і, мабуть, побіг 

назад , щоб попередити своїх. Тепер ми мусили 

пробиратися самі. Без нашого лоцмана рух автомобіля 
значно уповільнився. Пройшло досить багато часу, поки 

ми нарешті вирвалися з гущавини . Перед нами 

відкрилась обрамлена вербами дорога, яка тягнулася 

долиною, що на захід від Горині, на північ і біля Століна 

з'єднувалася зі східною ТІ частиною. Шум двигунів замовк, 

але вже виднілися машини, що стояли одна за одною, а 

за ними тяглися довгі колони нашої піхоти. Водій міцно 

вилаявся , радист , що сидів поруч, глянув на мене з 

перекошеним обличчям, мене самого скував 
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льодяний холод : усі ми розпізнали підготовку до 

операції з прочісування лісу в північно-західному 
напрямку, тобто в напрямку партизанського табору 

отамана Бульби-Боровця . 
Між тим , ми теж не залишилися непоміченими . І 

перш ніж вступити в останній акт трагедії , що явно 
розпочиналася , змушені були пережити комедію 
непорозумінь і збігу обставин . Оскільки ми набли
жалися з боку ворога , то природньо привернули 

загальну увагу : вартовий вистрілив , запопадливий 
служака , унтер-офіцер запащекував , тварюка в 

мундирі штабного офіцера , вимахуючи пістолетом , не 
давав нам сказати й слова . Тривало це довго , аж поки 
ми не добралися до дороги і змогли просунутися у 

північному напрямку до поміченого розгалуження 

доріг. 
Зійшло сонце, сірий похмурий шлейф хмар затулив 

його гарячу кулю. Справа від нас несла свої каламутні 
води Горинь , зліва зеленів заболочений ліс біля Стиру, 
ось-ось мав появитися Сталін . Ми впізнали штандарт 

командуючого перед селянським будинком на узліссі. 
Вищання гальм, клацання закаблуками кованих чобіт, 
низькі двері , широкий селянський стіл - і я опинився 
перед генералом . Він сидів, заглибившись у карту , на 
ній цокав кишеньковий годинник. Біля телефона стояла , 
очевидно, як прес для паперів , статуя Будди - витвір 
східних майстрів . Він важко підвівся : 

-Дякую вам , професоре , ви зробили все, що могли . 
- Дозвольте запитати , пане генерале , що відбу-

вається? Мої заявки ще так і не виконані , а час Х збігає 
за 15 хвилин . Група військ .. . 

- Роздобула для нас, як звичайно , чітко працюючи , 
усіх полонених , яких ми змогли одержати за короткий 
час . Вони готові. 

- Верховне командування сухопутних сил ... 
- Дало , ясно знаючи обстановку, принциповий дозвіл 

вийськовим , але при умові , що цю акцію схвалить 
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рейхсфюрер. 
- Рейхсфюрер? 
-Так. Але він затримав цивільних полонених і послав 

нас вирішувати це питанняз рейхекемісаром України. 
- Вибачте, пане генерале, ця проклята гра в інстанції 

триває й далі? 
Він відповів, наче мова йшла про незначні речі: 
- Рейхекемісар на полюванні, а його заступник заявив, 

що за браком, як він сказав, попередньої інформації з 
боку військових, які діють на українському терені, у даний 
час за це не відповідає. 

Генерал подивився на годинник. Страшний, але 
стриманий гнів відбився на його обличчі. Відвівши погляд 
від годинника, він подивився на зображення Будди. Риси 

обличчя розгладилися , спокій знову опанував його. Він 
продовжував: 

- Я зателефонував начальнику генерального штабу 
верховного командування сухопутних сил і кинув йому 
мою ношу під ноги. Він обіцяв негайну допомогу. Це було 
вчора ввечері. Оскільки час підпирав і я мусив діяти, то 

дав команду виступати. Годину тому я зателефонував 
знову, він був здивований, що я начебто радіограму ... 

Задеренчав телефон. Знову відчувши себе госпо
дарем, генерал взяв слухавку: 

- Незрозуміло. З середини нинішньої ночі? «Штор

хом?»* Дякую!!! 
Потім він знову глянув на годинник і повільно 

заговорив крізь зуби: 

- Одержану щойно радіограму верховного коман
дування сухопутних сил неможливо розшифрувати. Вона 

закодована новим кодом, який діє від середини 

сьогоднішньої ночі і якого ми тут ще не маємо. Код 
доставлять нам «шторхом», коли туман дасть можливість 

літаку приземлитися. Маємо ще вісім хвилин. 

У двері без шуму увійшли начальник штабу й офіцер 
зв'язку. У цьому штабі, здавалося, дійсно все відбувалося 

• Марка німецького літака періоду 11 світової війни. 
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без шуму й ніби ненавмисно. Усі засоби зв'язку 
перевірені і в порядку. 

Генерал глянув на годинник: 
- Панове, час ікс! 
Надворі зашипіло. Світло ракетниці проникло через 

шпарини завішеного вікна, і коли ми вийшли, то далеко 
на північному заході з протилежного боку від парти
занського табору ще було видно сліди від ракет. Наступ 
почав набирати обертів. 

Туман огорнув кущі й дерева. Важко розпізнавалися 
люди, тварини й машини. Приглушено, неначе здалеку, • 
до мене долинали голоси. 

Я бачив перед собою святу гору Атос, шумів прибій 
біля неприступної печери пустельника, який співав. Мені 
здавалося, що я чую голос давнини, який розповідає мені 
про пророцтва литовського Вайделюта: «Через самого 
себе ти возвеличився. Через самого себе ти загинеш. 
Останній з твого роду вб'є твоє найдорожче». 

Сонце остаточно розігнало туман, війська зникли в 
гущавині лісу . Важкий свинець очікування тяжів над 
напівпаралізованою свідомістю. Аж ось нарешті в повітрі 
забринів шум двигуна. Усі прислухалися, відчуваючи 
биття власного пульсу. Але ні, це був не «Шторх». Якийсь 
«юнкерс» летів низько між хмарами. Гурчання не 
припинялося, машина описала коло навколо нас, 
шукаючи, очевидно, місце для приземлення. Потім зда
валося, знайшла його й сіла далеко в степу, у світлі осін
нього сонця. Два маленьких фолькевагени покотилися 
їй назустріч, і ще добрих півгодини болісно тягнули нас 
за нерви. Фолькевагени повернулися назад, з першого 
вийшов високий офіцер ес з відзнаками бригаден 
фюрера. Він холодно глянув на ординарців, що набли
жалися: «де командуючий?» І зник за низькими дверима. 

Пройшло ще півгодини. Покликали начальника штабу, 
і він повернувся з потемнілим обличчям. Потім відчини
лися низькі двері і з'явився генерал у похідній формі , з 
біноклем і планшетом. Він підкликав мене до себе: 
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-Новий командуючий хоче з вами говорити . Бувайте 
здорові. І ще раз дякую вам . Ви зробили все, що змогли. 
У селянській хаті лежала та сама карта на тому ж столі , 

біля того ж телефону. Лише годинника й Будди не було . 
Новий командуючий, який саме знімав портупею, сказав: 

-Усі переговори , які проводив з бандитами вермахт у 
своїй горезвісній сентиментальній східній політиці, 
скасовуються. Усі офіцери, які брали участь як ініціатори 

або парламентарі в тільки що скасованій акції, повинні 
будуть відповідати перед військовим судом . Ваша місія, 

пане капітане , закінчена, можете повернутися назад 

залізницею туди, звідки прибули . 
Коли через три дні я нарешті повернувся до 

Полтави, там уже були повідомлення про операцію з 
ліквідації партизан Тараса Бульби . Незважаючи на , 

здавалось би, щільне оточення , основні сили против

ника не вдалося не тільки знищити, але навіть і 

затримати. Їм вдалося уникнути розгрому завдяки 
непрохідним болотам , очевидно , залишивши деяке 

майно і багато зброї . Як трофеї було захоплено багато 
складів, а також штаб партизанського ватажка та місця 
збору військовополонених. В одному з них знайшли 
трупи двох офіцерів і 177 курсантів. Як відповідь на цю 
акцію було наказано розстріляти в три рази більше 
українців . Бригаденфюрер СС, що командував опера
цією, загинув у бою. 

Генерала я ніколи більше не бачив. Але в останні липневі 

дні 1944 року, перебуваючи у шпиталі, де лікувалися 
поранені ще з-під Сталінграда офіцери, я прочитав 

прізвища тих генералів , які у зв'язку із замахом 20 липня 
покінчили життя самогубством. Серед них знайшов одне, 
відоме мені , яке підвадило риску під життям і діяннями 
людини: генерал-лейтенант у відставці Дітріх барон Зонтаг 

фон Левенгаупт . Останній із древнього аристократичного 
германського роду Левенгауптів. 

Переклад з німецької 
Миколи КУЗЬМЕНКА. 
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