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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 4, 29 січня — 4 лютого 2009 р. 

Очевидець і літописець
“А як би я діяв у ситуації, в якій вони 

опинилися, — на загарбаній території, щодня 
під дулом автомата і свистом німецьких куль?”

о. Юрій МИЦИК,
професор

І м’я кінорежисера Євгена Дес�
лава (справжнє прізвище —
Слабченко) (1899—1966) в ра�

дянські часи було заборонено.
Російські шовіністи й більшовики
не могли йому пробачити, що він
без вагань підтримав УНР і пере�
бував на її дипломатичній службі,
а пізніше залишився в еміграції
(Франція, Іспанія). Деслав своєю
величчю дорівнював славетному
Олександру Довженку. До слова,
Деслав приятелював і з Довжен�
ком, і з видатними митцями
ХХ сторіччя, серед яких кінорежи�
сери Луї Бунюель та Марсель
Карно, художник Сальвадор Далі,
письменник Володимир Винни�
ченко. Деслав став першим з ук�
раїнців, якого було удостоєно
престижної американської премії
“Оскар” ще 1939 року (за кращий
іноземний фільм), премії Венеці�
анського кінофестивалю тощо,
брав участь у зйомках (як режи�
сер, кіносценарист, оператор) по�
над 150 кінофільмів у Франції, Іс�
панії, Португалії, Швейцарії. 

На жаль, у сучасній Україні є
лише три фільми Деслава, а його
архів зберігся фраґментарно і то у
зарубіжних архівосховищах. В од�
ному з них (архів патріарха україн�
ської еміграції у Західній Європі
Євгена Бачинського (1885—1978),
керівника Українського Червоного
Хреста УНР, якого пізніше висвя�
тили на єпископа УАПЦ), що збері�
гається в Оттаві, нам вдалося вия�

вити десятки не знаних раніше
листів Деслава, що написані у
40—60�х рр. ХХ ст. Зі сторінок цих
листів Деслав постає як патріот
України, який все життя присвятив
Батьківщині. Він відігравав важли�
ву роль у суспільно�політичному і
культурному житті української емі�
грації, планував зняти художні
фільми про Івана Мазепу (роль
Мотрі у ньому мала грати Мерилін
Монро!), Симона Петлюру та Єв�
гена Коновальця, документальний
фільм про самостійну Карпатську
Україну тощо, але через брак кош�
тів цього задуму не вдалося зреа�
лізувати. Деслав активно співпра�
цював з українськими емігрант�
ськими виданнями, вміщуючи на
їхніх сторінках матеріали не лише
мистецького, зокрема оповідан�
ня, а й суспільно�політичного ха�
рактеру.

Перебуваючи у Мадриді у по�
воєнний період, Деслав вирішив
регулярно подавати огляди мате�
ріалів зарубіжної преси про Украї�
ну, тим більше, що добре знав кіль�
ка іноземних мов. У січні 1948 р. він
звернувся з листом до Є. Бачин�
ського, щоб той переслав одну з
таких заміток до газети “Україн�
ська Трибуна” у Мюнхені й навів цю
замітку (“Чужина пише про Украї�
ну”). Головна її тема — героїчна бо�
ротьба УПА за самостійну Україну,
як її описували на сторінках фран�

цузької газети “Ревю де Парі” та іс�
панської газети “Домінго”. Десла�
ва, поза сумнівом, привабила в
цих статтях симпатія авторів до
боротьби УПА, те, що вони вбача�
ли в ній продовжувачів традицій
національно�визвольних змагань
часів УНР. Ця невелика замітка —
важливий документ епохи, і тому
ми наводимо її повністю зі збере�
женням особливостей авторсько�
го правопису. Сподіваємося, що
подальші пошуки архіву Євгена
Деслава принесуть нові важливі
знахідки.

* * *
“Е. Д[еслав].
Чужина пише про Україну
Ревю де Парі від 1 січня 1948 р.

містить репортаж Аллена де Преля
“Піднімаючи залізну завісу”, в яко�
му автор подає свої вражіння від
подорожі по сучасній Польщі.

Крізь шкло спального вагону
де Прель бачить руїни Бидгощу,
Торуня, Кутна… Знищення Варша�
ви не надається опису — той, хто
знав колишню польську столицю, її
тепер не пізнає. Від люксусових
готелів та каварень не лишилось і
сліду. Кімнатка, в якій мешкав під
час свого побуту де Прель, не мала
жадного комфорту, ані навіть чис�
тої білизни.

Головною темою для розмов у
Варшаві є “південні терористи”, —

так польський уряд називає У.П.А.
Цим “південним терористам” ав�
тор репортажу присвячує цілу
статтю під заголовком “Повстання,
що тягнеться вісім років”.

“Терористи” нараховують десь
коло 180.000 осіб і складаються
вони головно з “галичан” та “ру�
тенців”. Терен акції цих повстанців
доходить на захід аж до Лодзі і на
схід аж до Києва. Кордонів для них
ніяких не існує.

Польські втрати після урядової
статистики варшавської влади
наслідком цього повстанчого те�
рору є 9.000 польських урядовців,
5.000 польських старшин і солда�
тів, 1402 старшин, підстаршин і во�
яків червоної окупантської армії.
Час від часу Варшава оголошує
амністію для повстанців, на яку ніх�
то не відзивається.

Стаття кінчається цікавим
признанням: цих повстанців не
треба змішувати з невеличкими
групами польських бандитів, що
користаються відсутністю будь�
якої влади на місці і грабують на�
селення.

Мадридський щотижневик
“Домінго” в числі від 28�го грудня
1947 р. друкує статтю Жана Ро�
зака “Відчайдухи”. Річ іде про
“бандеровців” та “бульбовців”,
яких автор начебто бачив на
власні очі коло “Керзонівської лі�
нії”, де ніяка урядова влада не іс�

нує. Є це — “славетні білі загони,
між якими жиє і панує дух Петлю�
ри… Серед повстанців є теж був�
ші старшини червоної армії. Всі
зусилля трьох держав: Польщі,
Чехословаччини та Росії знищити
ці загони поки що не дали жадних
результатів.

Швайцарський ілюстрований
часопис “Ілюстре” подає велику
кольорову мапу Радянського Сою�
зу з різними відомостями про ок�
ремі республіки.

Ось деякі з цих даних: Україна
має 30 мільйонів населення. Після
війни коло Нікополя створено ве�
личезне спеціальне “місто без наз�
ви” (очевидно для продукції атом�
них бомб!), друге подібне місто іс�
нує коло Дніпропетровська і має
стати головним українським осе�
редком виробу авт. В році 1955
весь Донбас має бути цілковито
відбудований.

На мапі України є алегорично
репрезентована жінка�робітниця з
мотикою на плечі, що повернулась
спиною до московського мужика і
рішуче прямує на захід.

Вся еспанська преса подала
вістку про призначення пана єпис�
копа Івана Бучка апостольським ві�
зитатором українців у Західній Ев�
ропі. Католицькі кола Еспанії вис�
ловлюють надію, що пана єписко�
па буде незабаром іменовано ук�
раїнським кардиналом”. 

ПОШУКИ АРХІВУ ЄВГЕНА ДЕСЛАВА

Євген БУКЕТ

М ене завжди цікавило: чо�
му в моєму рідному селі
Грузькому, що на Київщи�

ні, під час війни ніколи не було ра�
дянського підпілля? Чи то старо�
жили щось недоговорювали, чи то
я не про те розпитував. Війна, нім�
ці, власівці, поліцаї, автомати, жа�
хіття, кров, сльози… І жодного
слова про підпілля… Звісно, хтось
із села був у якихось загонах лісо�
вих месників, про що потім щоро�
ку розповідав на мітингу в День
Перемоги, хтось час від часу гра�
бував сільську молочарню й комо�
ру, наносячи шкоду окупантові.
Але в селі Грузькому ніколи не бу�
ло радянського підпілля, в усіх
навколишніх селах були створені
організації, а тут — ні! Невже селя�
ни понад два роки тихенько сиділи
по своїх хатах і чекали на визво�
лення, мовчки гнули спини на нім�
ців та їхніх посіпак?

* * *
Мій друг, історик з Бишева Ва�

лерій Вікторович на початку 90�х
десь роздобув копію архівної
справи радянських спецслужб про
діяльність Організації Українських
Націоналістів у тодішньому Бишів�
ському районі. Одного разу він
запросив мене переглянути ці ма�
теріали. 

На початку липня 1941 року
націоналіст Музика із Західної Ук�
раїни, зібравши людей на Бишів�
ському кладовищі, загітував їх
створити підпільну націоналістич�
ну організацію. Переглядаємо
списки присутніх на зборах. Бачу
серед них голову колгоспу імені
Фрунзе з Грузького Онопрія Кор�
нійовича Форостовця. Йдемо далі.
Осередки Бишівської районної уп�
рави ОУН�Б створено в усіх трьох
колгоспах Грузького…

Оце так несподіванка! Відпо�
відь на всі питання! Але потрібні
інші докази, люди в селі мусять
про це знати. 

* * *
Баба Віра завжди чекала на ме�

не. Вона була подругою моєї бабусі,
знала все про село і потроху про

всіх його мешканців. А ще дуже лю�
била розповідати про колишнє жит�
тя, про яке ще її бабусі розповідала
бабуся… Я завжди детально запи�
сував усю ту її “чисту правду”, що,
мабуть, подобалося їй найбільше.

Цього дня, привітавшись, запи�
тавши про здоров’я, успіхи в гос�
подарюванні й розповівши про свої
справи й рідню, я запитав у неї:

— Бабо Віро, а бандерівці в се�
лі були?

— Ні, не було, — відповіла во�
на, ніби вже не раз чула таке запи�
тання.

— Бабо Віро, а якщо трохи по�

думаєте, згадаєте, може чу�
ли щось про них?

— Ні, — сказала трохи
подумавши баба. — Ось то�
бі хрест святий, — перех�
рестилася, — не було їх тут
ніколи. Я всю війну в селі
була й жодного разу про та�
ких не чула.

Я був здивований і на�
віть трохи спантеличений.
Розповів їй про документи,
що бачив у Бишеві, про те,
яка хороша наша держава,
що зараз можна всю правду
про минуле розповідати й
нічого не боятися. Але
ствердної відповіді на своє
запитання так і не отримав.
Схоже, баба нічого не знала
про націоналістів.

— А Ви знали голову
колгоспу Фрунзе, Форос�
товця? — запитав я, майже втра�
тивши надію щось корисне почу�
ти.

— А чого ж ні? Звісно знала, я
ж до війни підробляла в тому кол�
госпі — ще коли в школу ходила.

Хорошою людиною він був.
— А у війну що робив?
— У партизанах був.
— Як?! У яких партизанах? Він

же в списках ОУН! У нас не було в
селі червоних партизанів, ви ж са�
мі казали!

— Не було, — відповіла баба
Віра. — У нас у селі радянську вла�
ду не дуже любили.

— А які ж тоді партизани?
— Українські. Вони воювали не

за владу, а за народ. Людей ряту�
вали, молодь, щоб на роботу в Ні�
меччину не забирали, диверсії
німцям робили, а потім, як наші
прийшли, добровольцями на
фронт записувалися. Тільки не
знаю, чи повернувся хтось із них
додому…

* * *
Мій прадід на початку війни

потрапив у полон. Коли колону по�
лонених солдатів Червоної армії

вели до Києва, скотився з пагорба
в чагарі, згодом дістався рідного
села. Всю війну ховався на печі,
адже на кожному будинку висіла
табличка: хто тут живе і скільки
осіб. Його в списку не було. Якби
знайшли, розстріляли б усю сім’ю.
Коли село звільнили, записався
добровольцем на фронт. Загинув
одразу ж біля сусіднього села
Юрівки. Його дружина залишила�
ся тоді з п’ятьма маленькими діть�
ми. Щоб прогодувати сім’ю, вдень
працювала в колгоспі, а вночі ра�
зом зі старшими дітьми йшла на
колгоспне поле збирати колоски.
1946�го в Грузькому був голод.
Двоє менших дітей померло…

Про прадіда в книзі пам’яті ска�
зано просто: “загинув”. І таких за�
гиблих — десятки лише в одному
селі. Коли бідні солдатські вдови у
голодні повоєнні роки збирали для
дітей торішню картоплю, кропиву,
щавель і цвіт акації, сім’ї радян�
ських солдатів, що повернулися з
війни переможцями, регулярно от�
римували продовольчі пайки. Бабу�
ся через це ніколи не святкує Дня
Перемоги і не любить ветеранів.

* * *
Копія архівної справи, яку збе�

рігають в історичному музеї Бише�
ва, містить цікавий документ: це
таємний наказ, що всі чоловіки в
звільнених селах, де є відомості
про діяльність ОУН, підлягають
обов’язковій мобілізації до зброй�
них сил. Усіх їх одразу направляти
на передову, зброєю і набоями за�
безпечували лише тоді, коли були
зайві…

Чому ж у Грузькому згадують
про підпілля ОУН�Б як про “україн�
ських партизанів”? Чому майже всі
вони пішли на смерть добровіль�
но, без зброї?

Часто думаю, а як би я діяв у
ситуації, в якій вони опинилися, —
на загарбаній території, щодня під
дулом автомата і свистом німець�
ких куль? Що краще — гнути спину
на німця чи на москаля? Однако�
во! Потрібно було рятувати життя
найдорожчих людей будь�якою ці�
ною, навіть ціною власного життя.
Вони боронили рідну землю. Сла�
ва героям! 

УКРАЇНСЬКІ
ПАРТИЗАНИ
Есе

Ніл Хасевич. 
Гравюра 1942—1947 рр.

Повстанці на хуторі.
Гравюра Ніла Хасевича

Марш повстанців на Поліссі. Гравюра Ніла Хасевича


