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АРХІВ

Організація українських націона-
лістів від часу створення визначаючи
себе виразником і провідником ук-
раїнської нації, засадничо стояла на
позиції української державності.
В одному з перших організаційних
документів, ухвалених на установ-
чому з’їзді ОУН 1929 р., – „Від кон-
гресу українських націоналістів”
задекларовано основні постулати іде-
ологічних і політичних засад ОУН, де
військова складова була однією з
домінант. „Маючи за свою мету від-
новлення, впорядкування, оборону
та поширення НЕЗАЛЕЖНОЇ СО-
БОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІО-
НАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, українські
націоналісти змагатимуть до зібран-
ня творчих сил у нутрі нації та до
зміцнення її відпорності назовні.
Тільки повне УСУНЕННЯ ВСІХ
ОКУПАНТІВ З УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ відкриє можливості для
широкого розвитку Української нації
в межах власної держави. ВІД-
КИДАЮЧИ ОРІЄНТАЦІЇ НА ІС-
ТОРИЧНИХ ВОРОГІВ Української
Нації, але будучи в союзі з народами,
які вороже відносяться до окупантів
України, НАЦІОНАЛЬНА
ДИКТАТУРА, що витвориться в бігу

НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ,
забезпечить у тяжкий час боротьби
силу Української держави”1.

Основи військової доктрини
ОУН зафіксовано в першій Про-
грамі ОУН (1929 р. ), де їх сформу-
льовано так:

„1. Організація української вій-
ськової сили буде поступне розвива-
тися, а її форма мінятися відповідно
до трьох етапів політичного стану
України: ворожої займанщини, на-
ціональної революції, державного
закріплення.

2. В обставинах ворожих займан-
щин підготовку українських народ-
них мас до збройної боротьби, а зок-
рема підготовку організаторів та ви-
школених провідників, перебере
окремий військовий осередок.

3. Лише військова сила, що спи-
ратиметься на озброєний народ, го-
товий уперто та завзято боротися за
свої права, зможе звільнити Україну
від займанців та вможливить упо-
рядкування Української Держави.

4. Оборону впорядкованої дер-
жави перебере єдина, регулярна,
надкласова, національна армія і
флота, що враз з територіальними
козачими частинами будуть збудо-
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вані на підставі загальної військової
повинності”2.

Німеччина була однією з тих не-
багатьох країн, яка згоджувалася
„говорити” з українцями в справі
відновлення української державнос-
ті, і українці, не лише з ОУН, а й геть-
манці та почасти й уенерівці так чи
інакше контактували з відповідними
структурами постверсальської, а
згодом і націонал-соціалістичної
Німеччини. Провадилися перегово-
ри щодо створення українських під-
розділів за допомогою Вермахту і зо-
крема Абверу. Так, ще 1937 р. Вер-
махт через Р.Ярого, члена Проводу
українських націоналістів, відпові-
дального за контакти з німецькими
військовими колами, запропонував
Голові ОУН Є.Коновальцю зустріч з
керівником Абверу адміралом Ка-
нарісом. Хоч ніяких остаточних
рішень тоді не прийнято, проте сто-
рони висловили своє бачення мож-
ливого розвитку співпраці на обме-
женому відтинку – підготовки ок-
ремих військово-диверсійних і роз-
відувальних груп, без більших зобо-
в’язань з німецького боку.

Робилися спроби за допомогою
Вермахту організувати вишкіл і
формування українських підрозділів
у США. Такий проект у 1937 р. ви-
сунув генерал М.Капустянський і
його підтримав Провід українських
націоналістів. Щодо цього було вжи-
то певних практичних заходів.

1938 р., коли Німеччина готувала
напад на Польщу, ОУН, скористав-
шись нагодою, реально створила
український військовий підрозділ за

допомогою Абверу. Йдеться про вій-
ськову групу в складі 200 вояків під
командуванням полковника
Р.Сушка – звідси й назва, що трап-
ляється в історичній літературі –
Легіон Р. Сушка. У німців цей під-
розділ називався Веrg Ваuer Нilfe
(ВВН), що дослівно перекладається
„Допомога гірським господарям”, а
українці скорочення ВВН розшиф-
ровували як „Військові відділи
націоналістів”. Німці планували з
початком війни проти Польщі заки-
нути цей підрозділ у тил поляків –
на українські землі і там
виЂкликати повстання,
дестабілізувавши таким чином
польське запілля.

Комплектував ВВН Р.Сушко че-
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тичного циклів, курсантів групами
переводили до інших абверівських
шкіл (Закопане, Криниця, Дукля,
оз. Хім та ін.), де вони проходили
спеціалізований шестимісячний ви-
шкіл. Таким чином вишкіл відбуло
кількасот українців, яких потім
зібрали в містечку Брук під Віднем і
звели у два курені. Тут з ними про-
ведено завершальну підготовку, „де
кладено натиск не тільки на регу-
лярне військове навчання і на регу-
лярні вправи, але також і на дивер-
сію на тилах ворога”4.

У серпні 1939 р. остаточно сфор-
мовані ВВН у складі двох куренів під
командою полковника Р.Сушка пере-
містилися до Словаччини. Куренями
командували поручники О.Карачев-
ський і Є.Гутович. Однострої вояків
були чеського зразка, на шапках –
кокарди з тризубом.

З вибухом війни, як згадує той-
таки мемуарист, „відділи йшли з пів-
денною німецькою армійською гру-

рез військову референтуру ОУН.
Збірним табором була місцевість
Заверсдорф під Віднем, на південь
Вінер Нойштадта, де містилася слав-
нозвісна австрійська вища військова
школа. Як згадував пізніше один з
учасників вишколу, „посередині села
стояло щось неначе великий двір, а
може, старий монастир, бо на
подвір’ї була маленька церковиця, а
все те оточене високим муром, так
що не видно з села, що діється все-
редині... Це був вишкільно-збірний
центр ОУН. В Австрії приділювано
туди переважно або таких, що вже
служили у війську або Карпатській
Січі, або відзначилися як бойовики...
Властивим командиром уважався
там Ярий, що приїжджав часто, десь
недалеко він мав свій хутір. Час від
часу навідувався до нас генерал Вік-
тор Курманович”3.

Після загальної підготовки, що
складалася з теоретичного і прак-
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пою, що мала визначення маршруту
через Словаччину на Сянки, Турку,
Лесько, Устрики. Дехто пішов даль-
ше, до Самбора і до Стрия, а були й
такі, що в своєму запалі загналися аж
під Львів”5. Перебуваючи на зайня-
тих українських землях, вони по
змозі створювали українські адмі-
ністрації, поліцію тощо, тобто закла-
дали основи української влади.

Після завершення бойових дій
групи ВВН перебували у різних міс-
цевостях Західної України й Сло-
ваччини аж до грудня 1939 р., коли з
Берліна надійшов наказ розпустити
підрозділ. За збігом обставин дві
більші групи перебували в Криниці
й Закопаному в казармах, де рік то-
му вояки відбували вишкіл.

В архіві ОУН у Києві зберігся
перший примірник машинописного
щоденника учасника ВВН, який ра-
зом з командиром Р.Сушком у скла-
ді групи на початку вересня 1939 р.
прибув на Галичину. Первісні руко-
писні нотатки, які невідомий нам
автор робив у формі щоденника, бу-
ли передруковані одразу по завер-
шенні подій як організаційний звіт,
що й підтверджується датою, зазна-
ченою наприкінці документа –
21 листопада 1939 р. 

Текст документа подаємо без
змін, зберігаючи мову й правопис
оригіналу. Різне написання окремих
слів уодноманітнено. Пунктуацію
осучаснено. Авторські скорочення
розкрито, усталені – залишено: др.
(друг), д-р (доктор), ЗУЗ (Захід-
ноукраїнські землі), ред. (редактор),
сот. (сотник), проф. (професор), хор.

(хорунжий), інж. (інженер), мґ. або
мґр. (магістр), чет. (четар), год. (го-
дина), о. (отець), мр. (майор), підхор.
(підхорунжий), от. (отаман) тощо.
Текст містить багато псевдонімів,
частину з яких удалося розкрити:
Баба – С.Бандера, Горс. – М.Гор-
ський, Діброва – О.Бойдуник, Ешкіс
– М.Селешко, Кардаш – О.Кандиба
(О.Ольжич), Карпат – Р.Ярий, Кра-
вець – Б.Кравців, Лоп(атинський) –
Я.Барановський, Мак – М.Богуш,
Макар – Я.Барановський, Мек –
В.Стахів, Окулярник – Я.Баранов-
ський (?), Свобода Ф. – О.Карачев-
ський, Щука – Р.Шухевич, Янкель –
В.Янів.

Публіковані тут документальні
записи – нове джерело до історії на-
ціонально-визвольного руху й ді-
яльності ОУН періоду Другої світо-
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Пятниця, 15.ІХ.39.
Біля 6-тої веч[ора] виїхали з-під від[енської] каварні Дайч: Макар, Сич,

Діброва та Горський, як керманич Опеля-супер6. Перші три мали від
вій[ськової] вл[ади] відповідні лєґіт[имації]-поручення для їзди на ЗУЗ.
Згад[аних] відпроваджували Біляк та Карпат. Біля ріки прилучився Кра-
вець на свойому вій[ськовому] возі7, який їхав за нами ч[ерез] міст; ви-
махуючи згад[аними] лєґітимаціями, проїхали ми до міста. Кравець вернув
назад. Сич з Макарем спали в готелі, Діброва й Горс[ький] у інж. Ади; там
теж стояв Опель.

Прим[ітка]. Зі собою забрали ми всі потрібні для справи проекти, на-
черки, мапи, підручники, зокрема нац[іоналістичні] закорд[онні] видання,
маш[инки] до писання та цикльостиль із болонами8, папером, фарбами,
рисунк[овим] приладдям і т. д. Від Кравця одержано три служб[ові]
піст[олети]; кромі цього ми забрали зі собою два Ор[ти]9 з футералами10, із
яких один дістав Сич, другий Макар. Діброва не був зацікавлений у тій
справі. Опель був в доброму стані, вже давніше приладований до дороги,
бракували лише гум[ові] плащі11 на резерву12; ще до год. 3-тої 15.IX. не було
певно відомо, чи їдуть згад[ані] уповноважені вій[ськовим] возом – як це
було говорено, чи своїм – як цього домагався Макар, але на всякий случай
Горс[ький] був готовий з Опелем до дороги.

Субота, 16.ІХ.39.
Ранком говорив Мак із Музикою та Коваленком. По полагодженні

дріб[них] справунків виїхали ми о год[ині] 11 перед пол[уднем] з Бр[ати-
слави] в дорогу. Був гарний, хоч дещо холодний день. По дорозі нарядили
піст[олет] та випробували (Макар). По кількох годинах перша „пана”13 –
лопнув шлявх14, а через те плащ стерся за кілька десять метрів, був вже не
до вжитку; по направі цього дня ми їхали без жадних дефектів. По дорозі –
мабуть в Трнаві, купили ми два плащі Батя, вправді більшої димензії15.
Місто 5.50–16 – 6.00 – 16, але в той спосіб ми були забезпечені перед дов-
шими затримками – може цілоденними. Того дня ми проїхали через: Серед,
Яітру, Зол[оті] Моравці, Сьв[ятий] Бенедикт, Зволень, Бан[ську] Бистри-
цю, Брезно, Черв[ону] Скалу, Левочу до Спіш[у] Нов[ого] Всі – о год. 9 ве-
ч[ора]; там заночували в якомусь євр[ейському] готелі. Без обіду й вечері,
лише дещо „на зимно”16 перекусили, пішли ми спати.

П’ЯТДЕСЯТЬ ООДИН ДДНІВ
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Неділя, 17.ІХ.39.
Рано виїхали до купелей Сп[ішу] Нов[ого] Всі, де мав бути сот. Сулят[и-

цький], пор. Фр[анц] Свобода та пор. Кекнер; вони були приділені при штабі
майора Д. в тій місцевості. Всіх найшли ми на місці. Майора не було. Мав
приїхати в полудні. Тут сот. Сулят[ицький] поінформував про ситуацію, про те,
що наші частини пішли всі на схід і т. д. Тут передали нам летючки, які були
кидані з нім[ецьких] літаків на ЗУЗ в днях 11– 12 ц[ього] м[ісяця]. Виїмки з тої
укр[аїнської] летючки: „Українці! Година висвободження з польського ярма
прийшла. Нім[ецька] армія зближається до укр[аїнських] земель, які Польща
в 1920 році протиправне перемогла та забрала під своє насильство... Мимо най-
більшого гнету ваша віра в Бога та бойовий дух не зломились. Із божою поміч-
чю надійшла година висвободження. Заведіть лад та порядок для добра укр[а-
їнського] народу! Проганяйте чужинців та визискувачів... Витайте щиро нім[е-
цькі] війська побідні як своїх освободителів та приятелів... Покажіться гідними
цього історичного моменту. Слава Україні!” – Пор. Кекнер передав текст
промови крізь пропаґанд[ивне] авто надаваної17 в днях 12 – 14 ц[ього] м[іся-
ця] по селах північ[ної] Пряшівщини. (Ориґінал згад[аної] летючки та текст
промови є в архіві секр[етаріяту]). По полудні інформ[аційна] нарада, при-
сутні: Мак, Сич, Діброва, сот. Сулят[ицький], пор. Кекнер, Горс[ький], майор,
сот. Срой, Барґель та ще двох нім[ецьких] старшин. Майор поінформував про
стан, ніби оцінив його позитивним для укр[аїнців], вироблено плян дальш[ої]
акції-походу, розподілено пров[ідницькі] функції наших: Сич – війс[ькові] і
міліц[ійні] справи, Мак – політ[ична] орґ[анізація], безпека й адміністр[ація],
пропаґанда – йому був приділений Барґель з пропаґанд[ивним] возом, Діброва
– господарські справи. Біля 200 ФС та СА мали бути помічними у всіх спра-
вах. Кромі тієї наради окремо переговорювали з майором Мак і Сич. Установ-
лено, що першою етапою на ЗУЗ є Самбір, дальшою – Львів. Ми мали виїхати
в дальшу дорогу другого дня ранком, за нами майор зі Сулятом; пор. Ф.Сво-
бода та Кекнер мали окремі доручення в справі укр[аїнської] л[юдности]. 

В тому часі орґанізовано нім[ця]ми полк нім[ц]ів зі слов[аків] при слов[а-
цькій] армії. Вечором дістали ми на дорогу коци, паси, футерали на піст[олети],
шапки. Спали ми і в будові штабу ФС в був[шій] купелевій18 віллі в лісі.

Понеділок, 18.ІХ.39.
Ранком виїхали ми з [купелевого] Сп[ішу] Нов[ого] Всі ч[ерез] Лєвочу до

Пряшева, де по закупні ріжних річей – шкір, плащі, запаси їди, паперу,
бензини, куртку Ґеньові, хлібники і т. д. – виїхали в дальшу дорогу; в Пряш[е-
ві] говорив Мак і Сич з сот. Піх[?]. Сулят[ицький] їхав з майором, Ф.Свобода
на мотоциклі ч[ерез] Устрики, Кекнер ч[ерез] Стропків, звідкіль мав забрати

П’ЯТДЕСЯТЬ ОДИН ДНІВ
Денник-звіт



сотню „зелених” – всі на схід! Зустріч з др. Комаром. Ґеньови інструкції –
звязку з Музикою, – мав бути готовий з Татрою-тягарівкою19. Мережа, др.
Козак, Синий й Порайко мали бути вже по другій стороні в Команчі, хоч
мали ждати в Пряш[еві]! Виїхали ми о год. 12 ч[ерез] Ґіральтовці, Свидник,
о 3 год. по пол[удні] проїхали б[увшу] поль[сько]-слов[ацьку] границю се-
лом Барвінок. По дорозі зустріли спалені і понищені села, мости (!), але мимо
того привітальні брами для нім[ецького] війська із нашими і нім[ецькими]
прапорами та написами „Слава Україні – Гейль Гітлєр!” По дорозі розказу-
вали селяне про останні польські звірства і зо слезами радости довідувалися,
що ми українці. По селах було видко укр[аїнську] міліцію, узброєну, із синьо-
жовтими опасками20, теж у польс[ькій] війс[ьковій] уніформі; в Уст[і]
Дол[ішньому] міліціонери носили на синьо-жовтій опасці чорний гаковий
хрест (!). По 7 веч[ера] приїхали ми до Хирова, де ночували в ґен[еральному]
штабі, що містився в будовах монастиря оо. Єзуїтів (їх виховна гімназія).
Майор приїхав біля півночі. Вечеряли знову „на зимно” з коняком.

Вівторок, 19. IX. 39.
Розмови Мака і Сича з приятелями, Діброва остається при штабі як

звязковий старшина. Сич, Макар їдуть до Самбора, – виїзд о год. 3 по по-
л[удні]. В Самборі звязок із місц[евою] командою, вечером нарада в др[уг]а
Роґ. за участи місц[евих] провідних громадян – старших і молоді. (Др. Роґ.
– бурмістр, др. Гал. – староста), обговорено справи наладнання орґан[ів]
адміністрації, прохарчування, звязок із селом, зокрема міліції, – для того
треба стягнути людей із сіл. Сич ночує у др. Роґ., Мак у др. Хом., Сулят[и-
цький], Варґ і Горс[ький] у декана о. Плешк. Зустріч із знакомими – загаль-
но піднесений, радісний настрій – охота до праці.

Середа, 20.ІХ.39.
Рано зайнято-перебрано будову старіства в наші руки. Нарада чільних

громадян – говорив Мак, Сич. Актуальна справа – це орґ[анізація] міліції.
Горс[ький] виїздить із членом П[овітової] Е[кзекутиви] в поблизькі села, до
Бабини, яка радо погодилась вислати біля сотки людей військовиків, частина
прибути мала до Самбора вже вечером того дня; село Береги біля пятдесять, і
солтис того села В.Ф. мав дальше навязати контакт із селами Пиняни,
Зарайско і Містковичі у справі достави міліціонерів. По полудні виїхав Макар
і Гор[ський] ч[ерез] Хирів, де забрано Діброву до Перемишля, для зорєнто-
вання в тому терені. Нарада в Нар[одному] домі з др. – Заг, Навроцьким,
ред. Костюком, проф. Козаком, сот. Підгірний (якого везли ми із Самбора, де
приїхав він за інструкціями). Тяжка ситуація в Перемишлі, поляки зайняли



всі місц[евої] самоуправи пости, невід[повідне] ставлення до укр[аїнців] із
нім[ецького] боку – причини: загальна ситуація, границя на Сяні між
нім[ецько]-больш[евицькими] інтересами!! Всі старі тепер стовідсоткові
націоналісти, мовляв, „ми все21 з націоналістами співпрацювали!” Нічліг у
проф. Козака, товариша Діброви.

Четвер, 21.ІХ.39.
Ранком Карпат приїхав, Мак з Карпатом в Єп[ископа] Коциловського.

Справа границі на Сяні вже пересуджена! Виїзд з Перемишля ч[ерез] Хирів,
де залишився Діброва у „свойого” ґен[ерал-]пол[ковника] Гінґгофера. Приїзд
до Самбора – тяжка атмосфера! – Прим[ітка]. В Перем[ишлі] одержано від
п[ан]і Коз. летючку в укр[аїнській] мові, яку скидали нім[ецькі] літаки біля
Журавиці 9 або 10 ц[ього] м[ісяця], її зміст: „Українці! Польська держава
розвалюється під напором переможної нім[ецької] армії! В дикому переполосі
втікає безголова польська армія! Вже в Варшаві гремить відгомін гарматніх
стрілів! Польський уряд втік! Українці! Чи знаєте, що для Вас значить слово
ВОЛЯ? Слушна пора здобути її! Тепер або ніколи! Або здобудете собі волю,
або Ваші діти і Ваші внуки Вас прокленуть! Українці! Кидайте ляцьку зброю!
Піддайтеся під охорону нім[ецьких] вояків! Хай живе свобода!” (Звернути
увагу на притенс[ійний] зміст обох нім[ецьких] летючок до українців!).

Пятниця, 22.ІХ.39.
Виїзд в інформативну дорогу до Дрогобича та Стрия з Макарем.

Нім[ецька] армія вицофується22 за Сян; з нею наші відділи, по дорозі
стрінули відділ роверистів23 хор. Вислоцького і Мізер. Багато цивіль[них]
втікачів. Поїзди в Дрогобичі і Стриї переповнені ними. В населенні бачиться
страх перед грядучим. Поворот до Самбора. Нарада Мака і Сича із майором,
сот. Руґе та ще кількома нім[ецькими] особами. Нім[ці] між собою сваряться.
Майор стоїть на цьому, щоб чимбільше укр[аїнців], зокрема заанґаж[ованих]
в протиком[уністичній] акції, втікало. Наші на це, що з ними пізніше зроби-
ться?! Мовляв, всі одержуть зайняття і т.д. Нім[ецька] акція за евакуацією
всіх нім[ецьких] кольоній і окремих осіб. Місц[еве] громадянство не знає, що
робити – втікати, чи ні. Становище: втікають справді заанґажовані в
протиболь[шевицькій] боротьбі, зокрема провідні нац[іональні] діячі.

Субота, 23.ІХ.39.
Рано виїхав зі Самбора Мак з Мережою, Гуцулом, одним звяз[ковим]

партизаном в сторону Львова. Перед Зимною Водою зупинила нас остання
нім[ецька] сторожа і не радила дальше їхати; за горою мали вже бути перші



больш[евицькі] патрулі, які ішли на Комарно. Тут залишився Мережа і
Гуцул, які мали піти з доручен[ням] дальше. Ми вернули і бічною дорогою
поїхали до Мушини, де звязковий партиз[ан] передав доручення місц[е-
вому] чоловікові (дівчині) і т. д. Вернули ми знова ч[ерез] Гор[одок]
Ягайлонський, Рудки – які були сильно знищені, до Самбора. По дорозі
зустрічали ми цілі маси поль[ських] втікачів зі заходу, що тепер вертали
домів, а зокрема поль[ських] вій[ськових] полонених, яких пустили домів.
Все голе, бідне, заросле, голодне... В Самборі, як і попереднього дня, вистав-
лювано для укр[аїнських] і нім[ецьких] втікачів на захід відповідні
посвідки. Того дня виїхав Діброва, що приїхав з Хирова, назад ч[ерез] Хирів
на Дол[ішні] Устрики з нашими речами і архівом поліц[ії] нашим новим
автом, яке спершу ми зареквірували, опісля купили за 900 зол[отих]
пол[ьських] та 10 амер[иканських] долярів; це було Аеро-спорт, в д[уже]
доброму стані, ч[исло] А 41749. Між укр[аїнським] громадянством вагання!

Неділя, 24.ІХ.39.
Цілий день пройшов під вражінням цофаючихся нім[ецьких] військ і

маси тих автокольон, що їхали з Дрогобича, Борислава з бензиною...
Підготовка до евакуації. Відїзд тягарового авта з партизанами та їх
ком[андантом] Кремінським – раненим в руку, на захід до Кросна, де мала
бути станиця і табор втікачів. Там поїхав вже скорше сот. Сулятиц[ький],
щоб з пор. Кекнером підготувати місце і т.д. – Того теж дня виїхали фірами
частина місц[евої] міліції з ком[андантом] інж. Темником до Сянока. Із Хи-
рова Діброва прислав заявкового з повідомленням, що авто – Аеро розби-
лось по дорозі, є в направі. – Останню ніч спали ми в будові старіства. До
пізньої ночі приходили люде – втікачі із східних повітів за посвідками. 

Понеділок, 25.IX 39.
Рано проїхали Самбором останні більші війс[ькові] нім[ецькі] формації.

Всюди на війс[ькових] возах бачилося укр[аїнських] втікачів (військо
одержало інструк[ції] брати втікачів). Ще до полудня видавано в старістві
посвідки, при видаванню чергувалися пор. Ф. Свобода, Горс[ький], у віль-
них хвилях Макар. Макар проглянув ще архів старіства та взяв деякі ще
документи, що відносилися до Орґ[анізації]24. Військо вже зовсім спорож-
нило староство. Біля 12 год[ини] в полудні покинули ми теж Самбір. Сич
їхав з Майором, Мак, Ф. Свобода та Горс[ький] нашим Опелем, який, до ре-
чі, витримав досить тяжку дорогу без більших направок. В Хирові дові-
далися ми, що Діброва поїхав ще вчора малою Аеровкою, але ані в Ліску, ані
в Пястовім не найшли ми ані сліду по Діброві й авті. В Сяноку, де зустріли



ми наші частини пор. Осипа Свободи і цілу команду, ми заночували на
польс[ькій] кватирі: Сич з Майором, а Макар, Ф.Свобода та Горський
окремо. Тут переказано нам, що Діброва поїхав далі до Кросна, а авто
залишив знова попсоване біля Ліска!

Вівторок, 26.ІХ.39
Ранком Сич та Макар наладжують справи наших людей з Майором і т. д.

На місці остає пор. Ф.Свобода та полк. з К[арпатської] У[країни], Свобода
має наладнати граничну сторожу з наших. Всіх втікачів мають спрямо-
вувати до Кросна. Зі Сяноку виїхали ми до Кросна, де Мак та Сич мали
нараду з сот. Сулятицьким та Майором. З Кросна виїхали ми по пол[удні]
до Ряшева до АОК/1425. Ночували в гот[елі] „Кракові”, харчувалися в
старш[инській]26 їдальні. Сич остався в Ряшеві, ми поїхали до Ярославля, бо
Мак одержав повновласті на зорґанізов[ання] гранич[ної] сторожі на лінії
Ярослав – Перемишль. В Ярославі стріча з місц[евим] комітетом допомоги,
зокрема з „молодими” (Чер).

Середа, 27.ІХ.39.
Прим[ітка]! Вже чотири рядки із попередньої сторінки відносяться до

дати 27.IX. (У записі від 26.XI.39 ми виділили їх курсивом. – О.К.)
Макар наладнує місц[еві] справи. Головою допомог[ового] комітету стає

проф. Гнатюк, йому мають допомагати: інж. Кажубинський, кравець Вергун
(політик!), проф. Шемердяк (б[увший] москальофіл) та проф. Максим, із
сторони молодих співпрацюють мґр. фарм[ацевт] Черкавська та
мґр. Щирба. Тут зустріли ми дра Галущинського зі Самбора, який теж
шукає за якимсь зайняттям. Макар, Гор[ський] ночують у дра Борина, на
пораду проф. Гнатюка, як опісля виходить – совєтофіла. Макар у
Єписк[опа] Лакоти.

Четвер, 28.ІХ.39.
Макар наладжує справи з місц[евими] нім[ецькими] урядами27 й вій-

ськом. По пол[удні] виїзд ч[ерез] Радимно до Перемишля-Засяння. Шукан-
ня за урядами ... Нічліг у крев[них] Горс[ького].

Пятниця, 29.ІХ.39.
Ранком виїхали ми за нашими людьми до Бушк[овичів]. Макар находить

там всіх в комплєті, зокрема Окулярник-Лоп[атинський]. З ним Макар вер-
тає до Засяння, наладнання справ і т.д. Макар наладнує звязки з команд[а-
ми], чорними28 і т.д. Двох наших парт[изанів] відвозимо для гранич[ної]



сторожі29 в Радимні. Візита і наради Мака у о. Черкавського, старости Ра-
димна і пов[іту], який саме одержав декрет. Зустріч з Яндою, секретарем
о. Ч[еркавського]. Вечером поворот до Пер[ечина] Засяння, нічліг як перед.

Субота, 30.ІХ.39.
Зустріч з Меценасом та чет. Пулюєм, які виїхали в пошук за політ[ич-

ними] вязнями. Мак в генерала. На Засяння прибуває чимраз більше збіг-
ців30, зокрема зі Львова. Мережа вернув зі Л[ьвова] з друж[иною]. Янкель
має бути з друж[иною] в Ряшеві. Вечером візита з Меценатом і Пулюєм в
др. Навроцького. Нічліг на кватирі чет. Пулюя; його служниця вважає нас за
большевиків, шкіряні плащі, зброя.

Неділя, 1.Х.39.
Виїзд з Засяння ч[ерез] Радимно, Ряшів до Кросна. Тут вже є Лебідь,

пляцкомандантом. Канцелярія Сича в роботі. Нічліг в зайнятих нашими
апартаментах по рабіні.

Понеділок, 2.Х. 39.
З Кросна проїхали до табору втікачів в Кростєнку, два км. від Кр[осна], від-

виділи табор мущин і жінок, який міститься в б[увшій] школі, таб[орову] кух-
ню та постій сторожі-охорони з пор. Кед[юличем]. Макар і Сич відбирають зві-
ти і побажання. О 3 год. по пол[удню] виїхали – Макар і Горс[ький] ч[ерез]
Дуклю, Дук[лянський] просмик31, Свидник до Пряшева, звідкіль Мак мав те-
лєф[онувати] до Іскрюка. Стріча з Ґеньом. Телєфон. Серед наших „там” не-ду-
же-то. Нічліг у пані Ґежя, дружини б[увшого] болгар[ського] революціонера.

Вівторок, 3.Х.39.
Закупна ріжних річей, харчів, шкір, плаща для Сича і т. д. Другий

телефон Мака до Іскрюка. Кіно – дедективка. Нічліг у Ґеня, Ґеньо на Опелі.

Середа, 4.Х.39.
Решта закупна в Пряшеві, направа Опеля – чищення, смарування,

направа Татри-тягарівки, виїзд з Пряшева обома возами, Макар провадить
Опеля, з ним їде Ґеньо, Горс[ький] їде Татрою, яка „пчихає, стріляє”, але їде...
Через Свидник, Дуклю підїхали ми на кілька км. перед Кросном і ресори із
зад[ніх] коліс Татри злетіли. Двогодинна направа, їзда до Кросна без
дальших перепон. Виїхали ми з Пряшева о 2 по пол[удню], приїзд до Кросна
о год. 8 веч[ера]. Наша кімната зайнята... Дашкевичем і Ко. Ночували окремо.
Довідались, що у Сича був з візитою, мовляв, підданчою Д.Паліїв.



Четвер, 5.Х.39.
Рано наради Сича з Маком. О 11.30 виїзд до Ряшева; Сич і Берґер автом,

зареквірованим добро[вольцями] Сича. Мак, Діброва і Горс[ький] Опелем. По
дорозі стріча з Янклями, яких забрали до Ряшева. Сич і Мак на АОК. Мак,
Діброва і Горе їдуть до Кракова. Страшна дорога біля Тарнова. Приїзд до
Кракова о год[ині] 9 веч[ера]. Пустки на вулицях, лише поліц[ійні] патрулі.
Мак ходить по командах, о год. 10 дістаємо кватиру в гот[елі] „Народовім”.

Пятниця, 6.Х.39
Мак в пошукуванні за звязками нім[ецькими] і нашими. Зустріч Макара

і Діброви з др. Горбовим, шефом в арбайтсамті32. Він теж представником
Наці[онального] Комітету з о. др. Хрущом. Багато політвязнів з чільними:
Баба, Клими[шин], Стар., Біг. і т.д. Дарія Гнат[ківська] в Отмахав, там теж
Штокал., Жарс[ький] і інші. Б.Крав[ців] з групою партизанів в Піщ[анах]. В
АОК сподіються Карпата і Майора щодня. Відвідини Вавелю і крипти
марш[ала] Пілсуд[ського].

Субота, 7.Х.39.
Дальша зустріч Макара з др. Горбовим, наради. Мак дістає листа, та-

єм[но] висланого В.Мудрим, д-р В. Загай[чевським] і д-р Р.Смаль-
Ст[оцьким] дня 2.Х. до нім[ецьких] властей!

Неділя, 8.Х.39.
О год. 11 перед пол[уднем] виїзд з Макарем ч[ерез] Закопане до Кежмар-

ку для телєф[онного] звязку Мака з Іскрюком. По дорозі дефект Опеля, по
„протягненні” його якимсь мимо проїждж[им] автом – все в порядку.
Телєфон Мака. Виїзд з Кежм[арку] о год. 10 веч[ора]. В Татрах 20 см. сніг!!
По тій причині ми зблудили й місто ч[ерез] Закопане, ми проїхали Татри
більше на схід і виїхали на Нов[ий] Тарґ. Один км. за Нов[им] Тарґом Опель
дефектує знову, (9/Х.) тим разом „на добре”. Год. 2 по півночі. Спимо у возі,
мороз, ранком о шостій год. вдається, нагрівши мотор, рушити дальші. Ко-
ротша, але страшна дорога! Врешті о год. 8.30 приїзд назад до Кракова. При-
їхав Майор, стріча його з Маком, був теж Меценас і чет. Пулюй, які тогож
дня виїхали до Берліну. В Кракові остає заступником Майора від
у[країнських] справ проф. Кох, чет. Майор виїхав до Ряшева, Кросна.

Вівторок, 10.Х.39.
Наші роблять реєстр політвязнів, всіх є біля 200 в самому Кракові.

Багатьох одержало працю в Арб[айт]-амті. Діброва заходиться по урядах у



госп[одарських] справах, не везе. Мак з др. Горбо[овим].   Макар  з  д-р.  Па-
лієвом, опісля  Діброва і Горс[ький] при тому; „провідник” підпорядко-
вується Вождеві33, але...

Середа, 11.Х.39.
Приїхав Мек з Климишином і Старухом з Берл[іну]. „Новості” Мека,

Старух уповноваж[ений] від Коха і т. д.

Четвер, 12.Х.39.
Сходини нац[іональної] кольонії в їдальні. Наради над пляном праці під

суч[асну] пору. Макар говорить. Ухвала уреґулювати місц[еві] справи ч[е-
рез] встановлення одного комітету, до якого належали б і інші, і т. д.

Пятниця, 13.Х.39.
Звичайні інформ[аційні] сходини, наради, поради і т. д. Мак у Марти.

Субота, 14.Х.39.
Без змін. Макар більше відчуває болі в боляку. Був д-р Птр. і Филип.,

казали оперувати.

Неділя, 15.Х. 39.
По пляну відбулися збори укр[аїнської] кольонії, голова др. Горб[овий]

міст[оголо]ви34 др. Загайк[евич] та о. др. Хрущ, секретарі Старух Яр[ослав]
та Климишин Мик[ола], члени: проф. Кубійович – високі школи, Бігун
Мик[ола], Стецурова – санітарні, др. Лисяк Пав[ло], Скрипник Степ[ан] –
каса, Бусол Яків, Пашкевич Олекса – харчівня, о. Нарожняк – полонені,
інж. Совенко – праця, Гладкий Волод[имир] – табор на Льоретанськ[ій],
мр. Кальба Семен, др. Турманович Михайло. Ніби все в порядку, згода. По
пол[удні] д-р Филип. оперував Мака, вдало і добре. Вечером Горс[ький],
з Филип. і його нареч[ена] до Рабки й назад. По дорозі „пана”.

Понеділок, 16.Х.39.
Мак чується добре, Мек і Діброва вибіраються до Кросна. 

Вівторок, 17.Х.39.
Наладнання контакту між Бабою та Маком, який лежить в шпиталі.

О год. 1 по пол[удні] виїзд – Діброва, Мек і Гор[ський] ч[ерез] Хабувку,
Н[овий] Санч, Ясло до Кросна, приїзд о год. 7 веч[ора]. Нічліг у наших
канцеляріях!



Середа, 18.Х. 39.
„Замах” чет. проф. Оберлєндра на Опеля. Компромісово наладнано.

Горс[ький] їде з Оберл[єндером] і Дібровою за справами ч[ерез] Дуклю до
Стропкова, на закупне. Горс[ький] пише листа до Базіва для Іскрюка про
ситуацію. Поворот ч[ерез] Ясло, де Діброва наладжує госп[одарські] справи
з інспек[ційним] шофером. По дорозі „пана”. Веч[ером] в Кросні. 

Четвер, 19. Х.39.
Наслідки компромісу. Горс[ький] їде з проф. Оберл[єндером], Дібровою і

Меком на Засяння для наладнання справ прохарч[ування] втікачів в НСФ35, до
Радимна і Ярослава. На Сяні біля Ярослава жде на перехід із большев[ицької]
сторони понад 5000 людей, здебільше українців; з тої сторони вандрують
(згл[ядно]36 „їх вандрують”) жиди на больш[евицький] бік. Больш[евики] вже
не пускають на той бік. В Ярославі працює в Комітеті мґ. Старосольський В. та
(Пропуск у тексті. – О.К.), незадоволення з проф. Гнатюка. Полагодження тієї
справи компромісово. Проф. Оберл[єндер] обзнайомлюється з місц[евими]
справами, невідповідне віднош[ення] місц[евих] нім[ецьких] чинників до
укр[аїнців], натомість д[уже] добре до поляків! В ночі поворот до Кросна. Тут
приїхав Карпат з Кравцевим малим Опелем, зайцем, приїхати ще має Щука та
Кріс. Карпат Мака не найшов в Кракові, приїхав до Крак[ова] Кардаш і Ґанді.

Пятниця, 20.Х.39.
Карпат їде з Оберл[єндером], Кравцем і Меком до Ярослава Опелем-

супер. Горс[ький], їде малим Опелем з Дібровою і ФС-ом до Ясла. Діброва
остається тут. Горс[ький], набірає 140 л. бензини. На повороті катастрофа,
з ліва – кінь полохл[ивий], з права – рів глубокий – „Заяць” на дереві, холод-
ниця37 прорвана, контакти зключені38 і т. д., якийсь війс[ьковий] віз тягне
нас до Кросна, віз йде до направи, ним має вертати Кріс до Відня. Кріс і Дука
приїхали, від Кардаша є листи і 200 РМ39. Окулярник виїхав до Кракова до
Мака. Пізно в ночі вернув Карпат з Ко. Нічліг в канцеляріях в Кросні.

Субота, 21.Х.39.
Ранком виїхали Щука і Мек поїздом до Кракова. Сич ліквідує справи

місцеві, рештою займається сот. Сулят[ицький] і пор. Кекнер. Горс[ький],
лишає у Сулят[ицького] цикльостиль з приборами і інші книжки, де перед
тим передав Горс[ький] Окулярникові комплєкт ідеол[огічних] і військ[ових]
наших альманахів в позичку. Козак, що є таборовим лікарем в Кростєнку,
зістав крайзарцтом40 в Дуклі. Проф. Оберл[єндер] остає на місці, файний
хлоп. По пол[удні] виїздить Сич, Карпат і Горс[ький] Опелем-супер ч[ерез]



Ясло, де стрічаються і нараджуються з Дібровою, до Закопаного, де є 250
наших „зеленожупанників”41. По дорозі в ночі заїздимо в Лосє-сільце, де живе
д-р В.Гнатевич з ріднею. Ночуємо в нього, це кільканадцять км. перед Кри-
ницею. Гарна част[ина] Лемківщини! 

Неділя, 22. Х.39
Виїзд з Лося по добрій гостині разом з д-р Гнатевичем до Криниці, візита в

д-р Смолінського, оглядини. Далі – дорога до Нов[ого] Санча, візита у о. Коза-
ка, антик[омуніста] Филиповича, де були укр[аїнський] шкіл[ьний] інсп[ек-
тор] Жарський, прокур[ор] Пасічинський і молоді. Сич говорить про ситуацію.
Обід. Підчас дальшої дороги до Закопаного Опель дефектував кілька разів, так
що єврей[ська] шкапа мусіла його під гору тягнути. До Закопаного приїхали
ми о год. 8-ої веч[ера]. Вітав сот. Стоїль., інж. Фатер [?] і т. д. Вечеря святочна
в пансіоні „Сопліцово”. Наші зеленожупанники живуть в готелі, їх біля 250 з
командою – пор. Фр. Свобода, др. Лебедович і підхор. Дідух.

Понеділок, 23.Х.39.
Сич, Карпат, сот. Строїль і інсп[ектор] Фатер проглянули наші відділи,

вислухали їх побажання, що хто хоче робити і т. д. Біля 100 зголосилося до
поліц[ійної] служби. Інші на працю, на студії чи до хати. По полуд[ні] Сич,
Карпат і Строїль на Мор[авському] Оці.

Вівторок, 24.Х. 39.
Сич з Горським їде Опелем, Карпат війс[ьковим] автом до Кракова, по

дорозі в Мисловіцах стають на команді поліції в справі приміщення наших
людей у них, як це було говорено з Майором. Нічо з того. В полудні
приїхали ми до Кракова, зголосилися на Команді, відвідали Макара, вже
зовсім здоров. В Мака був Окулярник, опісля Кардаш і Ґанді. Щука пізніше.
Мек вже тут. Мережа з дружиною приїхав з Ярослава. Справа Коха і Паліїва
– невияснена; в комітеті балаган, ундівці42 бунтуються. Проф. Кубійович
має їхати 4-ма пропаґанд[ивними] автами з рамени43 Кох-штеле44 в терен.
Горс[ький] передав Окулярникові компл[єктів] 28 карт ЗУЗ! Нічліг в
„Гот[елі] Народовім”.

Середа, 25.Х.39. 
Карпат і Сич у Майора, опісля стріча з др. Горб[овим]. Приїхав чет. Пу-

люй і вибірається з Ґанді на Схід. Дар[ія] Гнат[ківська]-Леб[ідь] і ще кілька
жінок б[увших] політвяз[нів] в Кракові; вони мають їхати у ґрупі десять
разом з Бабою до Піщ[ан]. Нічліг в „Гот[елі] Народовім”.



Четвер, 26.Х. 39.
Нарада – Сич, Мак, Карпат, Кардаш, Баба і Гнат[ківська]. Гнат[ківська]

мала би тут остати й заніматися усіми нашими справами. Кардаш наладнує
культ[урно]-виховне життя. З Крак[ова] має їхати ще до 15 осіб до Піщ[ан].
Приготувляється місце на кільканадцять політ[ичних] вяз[нів], хорих на
легені, в Криниці, вони рівночасно виробляли б курси народ[ного]
Університету. Того дня розмова наших з Майором, цей на все годиться і т.д.,
лише радить здалека держатись від цивіль[ної] управи. Сич урядує на Са-
рего, в нього працює ком[уністичний] партиз[ан] Кремінський та пор. Осип
Свобода у війс[ькових] справах – історія партиз[анки]. Тут і при гро-
м[адському] комітеті збирають цікавіші протоколи від втікачів із ЗУЗ.

Пятниця, 27.Х.39.
Продовження наради – Сич, Карпат, Мак, Баба, Кардаш. Сич має остати на

час ліквід[ації] вій[ськових] справ на місці, у всьому співпрацює з проф. Ко-
хом. Д.Паліїв мав дістати по носі і виїздить. Мак з мґ. Старосольським –
справа Ярославщини.

Субота, 28. Х.39.
Стріча Макара з Окулярником, Бабою і Сичем. По пол[удню] Карпат і

Мак виїхали до Берл[іну], Горс[ький] передав Кард[ашу] справи й прохання
за документами зеленожупанців до полагодження. Важною справою є
розгружування людей на працю і т. д. Приятелі45 багато говорять і обіцяють,
але практично тяжко це йде. Порушено справу стягнення наших людей з
Нім[еччини], шльосу46 і т. д. Брак нашої літератури. Кардаш радить кількох
свіжих здібних людей послати до Пра[ги] і Берл[іну] для праці – новий дух.
(Горох, Янкель, Кравц[ів].)

Неділя, 29.Х. 39.
Спільний обід – Сич, Макар, др. Марта, др. Патр, др. Филип[ович] і

Гор[ський]. Макар у відвідинах у дівчат політвязнів: Д[арія] Гнат[ківська],
Жарс[ький], Штокал, були вже там оба Баби, прийшли Кремінський, Сво-
бода, Горс[ький] теж був. Веч[еря] у д-ра Патр.

Понеділок, 30.Х.39.
Мак і Сич з др. Горбо[вим]. З Відня приїхала Донця, нічого спеціяльного

не знає. Мак передає Кардашеві справи, які має вести і піклуватися ними,
говорить йому про тепер[ішню], орґ[анізаційну] систему. Рогач, що приїхав
шукати людей, а зокрема Мака, має бути посередником в Пря[шеві]. Кардаш
передає справи до полаг[одження ] у Ві[дні].



Вівторок, 31.Х.39.
Ранком виїхало 15 осіб з Бабою на чолі до Піщ[ан], Макар у Майора „на

прощання”, Макар – зустріч зі Щукою. По пол[удні] Кардаш і Гор[ський]
оглядають укр[аїнський] табор на Льотеранській, панував там рух перед
пригот[уванням] до завтр[ашнього] Свята Листопада47. Кажуть, що
марш[алок] Мудрий48 дуже незадоволений, що Макар не хоче з ним
бачитися.

Середа, 1.ХІ. 39.
Інж. Хроновят і от. Бізанц з візитою у Сича, і пропозиція йому обняти

провід над усіма справами по тому боці, мовляв, і паліївці підпорядкуються.
Сич і Мак з д-ром Шухевичем; Макар говорить з ним у справі видання про
політ[ичні] процеси. Зустріч Макара з Доценком і т. д. Горс[ький] з др. Го-
ловацьким, що вернув саме із ЗУЗ, був у Березі, його протокол. Свято  в та-
борі збігців, втриманий наш стиль, – досить німців, – настрій досить під-
несений й бадьорий.

Четвер, 2.ХІ. 39.
Ґанді вернув з обїздки з Пулюєм; Мак зустрічається з Ґанді, його стано-

вище, вияснення, тяжке його завдання. Макар говорить з п[ане]ю Шепарович
і дочкою її. На другий день має виїхати Мак і Горс[ький], з Кракова ч[ерез]
Слов[аччину] до Брат[ислави] і Від[ня]. Др. Патр. каже, що приїхала зі
Львова дружина Б. Крав[цева] з двома дітьми. Сич і Кардаш мають теж їхати
завтра до Кросна. Горе з Федаком, що вернув з Бер[ези] Карт[узької]49. Він
разом із 38 січовиками був переданий мадярами полякам, які держали їх в
Бер[езі] Карт[узькій] (двох з тої групи дезертерів з пол[ьської] армії –
розстріляли!). – Нічліг все в Кракові в „Готелі Народовім”.

Пятниця, 3.ХІ.39.
Готові до їзди. Горс[ький] у пані Кравц[евої], вона годиться їхати до

Піщ[ан] до Богдана, Мак ще з нею говорить, вияснює. Біля 11 перед
пол[уднем] виїздить Макар, п[ан]і Кравц[ів] з Гоком і Дзвіночкою та
Горс[ьким], при кермі з Кракова ч[ерез] Хабувку, Яблонку, границю,
Трстену, Дол[ішній] Кубін, Жідіну, Тренчін до Піщан – готель „Рояль” – до
наших „вивчасників”50. По дорозі діти і п[ан]і К[равців] хворі. В Піщ[анах]
біля 100 людей. Проводить з нім[ецької] сторони май[ор] Фрід., з нашої
Б.Крав[ців], Янкель і Марко Л. Живуть всі добре, але всі незадоволені, як
нормально... Макар зо всіма із чільних говорив. Купіль, перший раз по
довгому часі, й нічліг в „Роялю”.
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6 Опель-супер – марка авта.
7 Віз – тут: автомобіль.
8 Болона – плівка.
9 Орт – марка пістолета.
10 Футерал – тут: кобура.
11 Плащ – тут: автомобільна шина.
12 На резерву – про запас.
13 Пана – трапунок, аварія, пригода.
14 Шлявх – камера (колеса).
15 Димензія – розмір.
16 „На зимно” перекусили – холодним (не

розігріваючи) перекусили.

ППРРИИММІІТТККИИ

17 Надаваний – тут: передаваний (через

автомобільний гучномовець).
18 Купелевий – курортний.
19 Татра-тягарівка –Татра-вантажівка.
20 Опаска – тут: пов’язка.
21 Все – тут: завжди.
22 Вицофуватися – відходити, відступати.
23 Роверист – велосипедист.
24 Організація – тобто Організація україн-

ських націоналістів.
25 АОК – підрозділ Абверу.
26 Старшинський – тут: офіцерський.
27 УряЂд – установа.
28 Чорні – тут: есесівці.
29 Гранична сторожа – прикордонна варта.
30 Збігці – втікачі, біженці.
31 Просмик – перевал.
32 Арбайтсамт – відділ праці.
33 „Провідник” підпорядковується Вождеві –

тобто С.Бандера підпорядковується Голові Про-

воду українських націоналістів А.Мельникові.

Субота, 4.ХІ.39.
О год. 9-ій виїзд з Піщ[ан], Мак і Горс[ький], до Брат[ислави]. Приїзд пів

на 11. Макар у вій[ськовій] місії і на нім[ецькому] конз[уляті]. Все в порядку.
Стріча з Ешкісом, навів паніку... До пол[удня] стріча з Коваленком,
наладнання місц[евих] справ, через нього передано для Музики певні справи
до полагодження, зокрема поїздка до Піщ[ан] для звязку, книжки і часописі
їм і т.д. Музики таки не зловили. Макар з Крикуном. Вирішили – мимо
всяких страхів їхати. Коваленко перед веч[ером] поїхав до В[ідня] для звязку
і мав повідомити Кравця про наш приїзд. Та мимо того – не ждали, Макар
вирішив їхати, Ешкіс мав обсервувати51 на мості цілий перебіг... Пів на 9-ту
виїхали, проїхали „благополучно” і заїхали на 10 годину на місце. У В[ідні]
тел[єфонував] Макар, получився з нашими, все в порядку – Коваленко
приїхав, звязався з нашими і т. д. Це було вже не потрібне...

Згот[овлено] 21. XI. 1939 р. – Карта дороги на кінці, знимки окремо.

Ориґ[інальні] доклади, відписи, ріжні документи, летючки, пол[ітичні]
папері із Сам[бора]52 і т. д. находяться в архіві Секретаріяту.






