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Третє народження 
Якима Орла 

Було це шість з лишком років тому. Зате-
лефонувавши якось до редакції, наш тучин-
ський дописувач Микола Жакун повідомив: у 
Садовому мешкає людина, яка може підказати 
багато тем для газетної сторінки «Крає-
знавець». Треба лишень, аби хтось із журна-
лістів-пошуковців, озброївшись ручкою і тов-
стим блокнотом, відвідав її. 

Отож в одну зі спекотних липневих неділь, 
осідлавши велосипеда, я вирушив до Тучина. 
Там гурт однодумців у складі автора цих ряд-
ків, вже згаданого добродія Миколи та його 
односельця-художника Павла Мазура, що теж 
ініціював зустріч, скерував свої двоколісні 
машини у напрямку Садового, де жив наш 
майбутній візаві. 

Ось так я познайомився, а потім і подру-
жився зЯкимом Івановичем Орлом - сільським 
філософом-мудрецем, усім серцем залюбленим 
у ріднокрай та його славну минувшину. Хлібо-
робом із прадіда-діда, зашкарублі руки ко-
трого та закладена в генах селянська кміт-
ливість господаря ясно вказували на те, що з 
нелегкою працею на землі він знайомий не з 
чуток, а саму годувальницю просіяв через свої 
почорнілі мозолясті пальці, благоговійно 
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розпушивши та розім 'явши перед тим, ніби 
ця батьківська рілля — щось животворно-
пульсуюче. Зрештою, чоловіком, гіркий талан 
якого - наче той сірий фортечний мур, густо 
поцяцькований великими й малими віспинами-
заглибинами, що лишили по собі численні 
випробування-перешкоди та круті повороти-
перехрестя. 

З цього приводу варто згадати кілька 
моментів з біографії. Зокрема, садиста-віт-
чима та його змочений у воді товстий коно-
пляний мотузок, що гуляв по голій Якимовій 
спині мало не щодня. Або недоброї пам 'яті 
1942 рік, коли попід хатою садівського під-
літка пробігали, рятуючись від наглої смерті, 
закривавлені мешканці Тучинського гетто -
такі ж, як і він, але іншої, нехристиянської 
віри, хоча це аж ніяк не применшувало їхнього 
людського права та бажання топтати спіль-
ний для всіх ряст, просто жити, насолод-
жуючись кожним днем. Чи масовий розстріл 
тих же євреїв на березі Горині, безпосереднім 
свідком котрого Яким став дещо пізніше. А 
можливо, звивисту стежку-дорогу, що при-
вела юнака спочатку до лісової повстанської 
залоги «Дубового» (воістину, тоді Орел 
народився вдруге, лише дивом обминувши 
смерть), а відтак, уже по війні, - в підрозділ 
винищувального батальйону. А то, як тепер 
відомо, були страшні часи, коли куля чатувала 
на тебе як з одного, так і з іншого боку... 

І ось усе це Яким Іванович виклав на папері. 
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Спочатку - для читачів Гощанської районної 
газети, а наразі — для більш широкого загалу. 
При цьому автобіографічна оповідь тісно 
переплетена з багатющим історико-крає-
знавчим матеріалом. Зокрема, нашому шанов-
ному землякові належить слава першовід-
кривача таких непересічних особистостей, як 
садівський дворянин Сергій Лукомський та 
полковник армії УНР Григорій Щербанюк, що 
жив у селі міжвоєнного двадцятиліття. 
Одночасно Орел досліджував місцеву топо-
німіку, вибирав цікаве та повчальне з життя 
і побуту німецького населення колоній Омелін, 
Антоніїв, Люцинів, Мар'янівка, записував 
сільські перекази та легенди, численні невига-
дані історії. Одна з них, наприклад, розповідає 
про те, як у Садовому з 'явився позашлюбний 
син маршала Радянського Союзу Семена 
Будьонного... 

Ясна річ, великий поціновувач історії, 
завзятий краєзнавець-пошуківець, багато-
річний громадський кореспондент Гощан-
ського районного часопису Я. І. Орел звіряв із 
почутим і побаченим кожну літеру, кожен 
рядок написаного. Тому все, що в цій книзі, -
щира правда, аргументована конкретними 
фактами минувшини. І зазначене, не побоюсь 
сказати, є життєвим кредо автора. На це 
його надихає глибока віра в Бога, котрій не 
зраджує відтоді, як охрестила мати. Не-
формальний доказ сказаному - кілька оповитих 
рушниками «фігур»-оберегів, поставлених 
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садівськіш старожилом у пам 'ять про всіх 
убієнних односельців у пору кривавих жнив 
Великої Вітчизняної... 

Отже, книга перед тобою, допитливий 
читачу. Вона синтезувала й окрилила в авто-
рові його творчі задатки, даровані нам Все-
вишнім. Більше того, разом з вистражданим 
упродовж десятиліть, а затим перенесеним 
на цупкі сторінки Орел народився вже втретє 
- як повноцінна творча особистість, як 
людина з чіткими поглядами на суспільно-
політичне буття, як, врешті-решт, палкий 
патріот своєї Вітчизни-молодої незалежної 
держави на ймення Україна. Тому хай буйно 
звеселиться його натруджене серце, а разом 
з ним — і наші вдячні душі. 

Юрій КУЗЬМІН, 
член Національної спілки журналістів України, 

лауреат краєзнавчої премії ім. Івана Шишка, 
відповідальний секретар гощанської районної 

газети «Рідний край». 



Косили вони, к о с и л и . . . 
У Садовому свого часу мешкав селянин Дем'ян Басюк. Про-

жив він довгих 96 літ, багато побачив, почув. Одну із розповідей 
діда Дем'яна, яку можна класифікувати як легенду чи переказ, 
хочу сьогодні передати широкому загалу читачів. 

Місцину, де зараз знаходиться полігон, у давнину називали 
малими селищами. На цій землі мешкав пан та селяни, які, 
траплялось, вирушали на сінокос у Садову. 

Дехто з них промишляв злодійством. Знаючи це та спій-
мавши таких людей на гарячому, пан вдавався до покарання, що 
полягало у виселенні сімей крадіїв в окрему місцевість. Згодом 
і ам з'явилось село, яке нарекли (від російського «вор» - злодій) 
Нороновим. Так що хай не ображаються нинішні воронівці, але 
всі вони, виходить, є нащадками ласих до чужого жителів малих 
селищ. 

П о в е р н е н н я п а с т о р а К р е б с а 
Перед війною в Люцинові жив німець на прізвище Кребс. 

Був він пастором місцевої євангелістської громади, проповідував 
у молитовному будинку. 

У 1940 році, за домовленістю між СРСР і Німеччиною про 
обмін населенням, до фатерлянду почали виїжджати люцинівські 
колоністи, а з-за Бугу до нас стали прибувати етнічні українці. 
Так у селі з'явилась переселенка Єфросинія Кузьмич. Посели-
лася вона у щойно покинутому домі пастора Кребса. Будинок 
цей був дерев'яним, мав два окремі входи, оскільки колишній 
його власник мешкав з великою сім'єю. 

З початком війни на наших теренах майже відразу з'явились 
гітлерівці. Проте друга, інтендантська хвиля окупантів нако-
тилась дещо пізніше, місяць по тому! 

Якось в один із днів у Люцинів в'їхала вантажівка з озбро-
єними солдатами. Зупинившись біля помешкання Кузьмичів, 
німці повисипали на вулицю. Кілька вояків попрямували до 
будинку, куди Єфросинія та її чоловік щойно внесли тушу 
обсмаленого кабана. 
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Слід сказати, що, згідно з розпорядженням нових властей, 
шкіру забитих домашніх тварин люди повинні були здавати на 
німецький приймальний пункт. Непослух жорстоко карався. 
Згодом ця новація охопила весь процес коління, і свиней стали 
вбивати та білувати також окупанти, забираючи собі і шкіру, і 
частину м'яса. 

Тож коли група гітлерівців заскочила в хату, Єфросинія від 
жаху заклякла на місці. Але слідом поріг переступив офіцер. 
Він щось наказав, і солдати враз полишили кімнату. 

Не звертаючи уваги на розкладене м 'ясо, німець кинув 
автомата на ліжко, зняв рукавички та став оглядати світлиці. 
Потім підійшов до Єфросинії і проказав по-українському: 

- Я - колишній господар цієї хати. Був у селі пастором. Чули, 
може? 

Після цих слів Кребс (ато був він) попросив жінку покликати 
сусіда Каленика. Коли той прибіг, селянка виставила на стіл 
пляшку самогону, приготувала закуску... 

Про що розмовляли німець з сусідом, Єфросинія так і не 
дізналась. Однак, виходячи, Кребс посміхнувся: 

- Хата в чудовому стані, чиста й охайна. Я претензій не маю. 

Німці сплять під слов'янським хрестом 
Сосновий ліс під Садовим всі ми називаємо Лисухою. Краса 

там незвичайна. Тож не дивно, що ці місця для багатої публіки 
різних часів були майже курортними. 

Польської доби, наприклад, зазначений шмат землі і лісу 
облюбували тучинські євреї. Приїдуть, бувало, на пікнік, наїдків-
напоїв захоплять і обов'язково на деревах розвісять колиски. 
Проте не немовлят туди вкладають, а самі забираються. Потім 
нас, дітей, підзивають: 

- Гойдай, Якиме. А я тобі за це грошей дам. 
Гойдали, звичайно, заколисували. Хто ж від грошей відмо-

виться? 
А ще на Лисусі було колись кладовище, де, пройшовши 

життєвий шлях, знаходили свій останній спочинок німці-
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колоністи. Мешкали вони тут же, в заснованих дідами і батьками 
колоніях Люцинів, Антоніїв, Омелін, Мар'янівка. Ті, у свою 
чергу, переселились сюди після реформи 1861 року, яка покін-
чила з кріпосництвом. 

Затим постало питання придбання землі. Якщо поляки та 
чехи, які теж перебрались до нас, купували відповідно найде-
шевші і найдорожчі наділи, то німці - середні за ціною. На них 
вони вирощували зернові, займались скотарством, виробництвом 
сукна. 

Кілька статистичних даних. У 1904 році в Омеліні налічу-
валося 493 німці, Антонієві - 520. Цікаво, що з часом німецьке 
ішеелення не збільшувалось, а, навпаки, зменшувалось. Так, у 1928 
році в Антонієві вже жило 179 колоністів, у Мар'янівці - 93. 

Культурне життя місцевих німців зосереджувалось навколо 
церкви. Тому в Омеліні діяв протестантський храм, в Антонієві 

лютеранський, в Люцинові - молитовний будинок єванге-
лістської громади. Ну а кладовище на Лисусі об'єднало врешті-
решт їх усіх. 

У 1940 році наших німців репатріювали на терени «держав-
них інтересів Німеччини». Живі виїхали, мертві лишилися. 

У шістдесятих роках тодішня влада вирішила сполучити доро-
гою Садове з Пустомитами. Розпочалось будівництво. При цьому 
всі матеріали були чужими, а пісок - свій, позаяк його, згідно з 
наказом, стали брати на Лисусі, з кладовища. Тож разом з білим 
поліським піском у полотно шляху лягали й білі німецькі кістки. 

Правда, знівечили таким чином лише частину цвинтаря. 
Решта поховань зберігалася більш-менш незачепленою аж до 
90-х років. 

Саме тоді мені приснився сон. Спереду наче ліс. Підходжу 
ближче - наша Лисуха. Та що це? На могилах танцюють моло-
дики, гримлять гітари... 

- Хлопці! - кричу. - Не можна так! 
Коли прокинувся, то довго не міг заснути. Думки роїлися 

тисячами маленьких піщинок. Така курява здійнялася, як на 
кладовищі, коли там брали пісок для дороги... 

Наступного дня зібрався та поїхав у Рівне, до свого знайомого 
Гурія Бухала. Він науковець, щось та порадить. 
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Зустрілись, сіли. Так і так, кажу, можливо, хоч хреста якого 
слід поставити. 

- Поставте, - відповідає. - Бо й зі мною з цього приводу 
трапилась неприємність. 

І Гурій Васильович став розповідати. У липні 1996 року на 
Рівненщині перебували туристи зі США і Канади. Вони 
приїхали, щоб відвідати місця проживання своїх предків -
волинських німців. 

Здійснила група і цікаву подорож до Тучина,'де відвідала 
споруду колишньої лютеранської церкви (тепер там лікарня), 
побувала на території екс-колоній Омелін, Антоніїв, Люцинів. 

Коли гості завітали на Лисуху, на могилах паслася в кошарі 
худоба. Деінде тут же проглядали кістки. 

- То що, - запитав Бухала один із туристів, - вінки нам на 
шиї тварин вішати? 

- А це хіба людські кістки? 
- А які ж?! - обурився німець... 
Отримавши моральну підтримку від рівненського історика, 

я почав перейматися справою вже не на словах, а наділі. Відтак 
кошару з кладовища невдовзі забрали, а голова КСП «Садівське» 
Михайло Білоус виділив бульдозера, який насипав із землі та 
сплюндрованих решток німецьких колоністів великого кургана. 
При цьому кістки допомагали збирати та складати мої односельці 
Василь і Леонід Зубки. Опісля настала черга слов'янського, зі 
скошеною нижньою поперечкою, хреста. Його виготовили 
садівчани Іван Біль і Микола Бойчук, а встановлювали я та 
колишній бригадир тракторної бригади нашого господарства 
Петро Хомуйло. 

До слова, батько останнього, Петро Олександрович, свого 
часу отримав від колишнього жителя Люцинова , німця за 
національністю, листа. В ньому той, зокрема, запитував, чи 
стоять ще надгробки на могилах його батьків. Що міг відповісти 
на це Хомуйло-старший? 

Коли курган на Лисусі увінчався металевим хрестом, я 
звернувся до настоятеля церкви святої Богородиці с. Садове отця 
Володимира Грицаюка з проханням освятити братську могилу. 
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- Вони теж християни, - сказав батюшка і освятив курган. 
Що ще? Моє звернення-прохання до жителів нинішнього 

Люцинова. Позаяк зараз немає колоній Мар'янівка та Антоніїв, 
а є ваше село, де понад 100 хат, то хочу, щоб всі задумались над 
цим і заклали власний цвинтар. Паралельно, можливо, слід 
звести там невелику капличку, де відспівуватимуть усопших. Тим 
більше, що й земля вільна є. Треба лишень звернутися у сільраду, 
яка, думаю, не відмовить. Адже і в Жалянці, і у Воронові, і в 
інших селах людей ховають на своїх кладовищах. І лише 
Люцинів його не має. 

Чи по-людському це? 

Б у н т і в н и к Л у к ' я н 
Хоч і кажуть, що суб'єктивний фактор в історії мало що 

значить, однак я з цим не згоден. Все-таки людина є людина, і 
куди вона поверне, туди можуть піти сотні, якщо не тисячі. 

Історію, яку хочу повідати, розповіла мені моя рідна баба 
Єфросинія Орел. Так от, до революції в Садовому (тоді воно нази-
валось Сінним) мешкав Лук'ян Вертелецький, який доводився 
нам родичем. Був він хлопцем тямущим, беручким. Тож, коли 
підріс, дістався Кременця та у тамтешньому учбовому закладі 
легко склав іспити на вчителя. Але минув місяць, за ним - ще 
два, а виклик у село все не надходить і не надходить. Що робити? 
Зібрався Лук'ян та й знову подався у Кременець. 

- В чому справа? - питає в училищі. - Де виклик? 
- Виклик? Ми його вам вислали три місяці тому. 
Забігаючи наперед, скажу, що в ту пору вся сінненська пошта 

надсилалася на ім'я місцевого священика Пижицького. Аби в 
селі не з'явилася ще одна освічена людина, батюшка заховав 
документ у себе вдома. 

Однак з цього нічого не вийшло: переступивши поріг 
попівської хати, розгніваний юнак схопив не в міру обачного 
отця за груди: 

- Д е мій виклик?! Задушу, якщо не віддаси! 
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- Є він, є, - не на жарт злякався Пижицький. - Зараз віддам. 
Отримавши папір, Лук'ян повернувся в училище, де швидко 

наздогнав програму та з часом одержав диплом. Потім були роки 
вчителювання у Жалянці. Попервах Вертелецький проводив свої 
уроки у власних будинках селян. Затим добився, аби в Жалянці 
на державні кошти звели повноцінну цегляну школу. Стояла вона 
поблизу ставу аж до початку сорокових років, а у війну згоріла. 

Жовтнева революція вознесла вчителя на посаду голови 
Тучинського ревкому. Одного разу загін на чолі з ним вирушив у 
Пустомити експропріювати майно тамтешнього пана Пру-
шиньського. Дізнавшись про це, поміщик підкупив свого 
наймита, дав йому нагана і наказав убити Лук'яна. 

Акція увінчалась успіхом: Вертелецького було тяжко пора-
нено. Побачивши, що їхній керівник стікає кров'ю, решта біль-
шовиків дала знати у Сінне. У Пустомити швидко виїхали 
Лук'янів батько та мій дід Кирило. Останній прихопив з собою 
молотка, щоб «повибивати клятому вбивці всі зуби». Та це йому 
не вдалося: наймит впав на коліна і почав благати. Мовляв, у 
мене семеро дітей, не вбивай... 

Не вбив. І не лише тому, що пожалів малих, а й через те, що 
наш родич був ще живий. Тож залишалась надія, що у лікарні 
сусіднього Тучина Лук'яна виходять. У противному разі дідова 
рука, як він потім неодноразово запевняв, не здригнулася б. 

Проте врятувати вчителя-більшовика не вдалося, і він помер. 
А якби вижив? Якби освічений і вольовий голова ревкому 

продовжував керувати волостю? Чи змінилася б історія Сінного, 
Пустомит, Тучина? Чи позначилися б на ній риси Лук'янового 
характеру? Риторичні запитання. 

Ч о т и р и в о с к р е с і н н я ф і г у р и 
Хрест при дорозі, або фігура. Ці слова нам, західникам, 

відомі здавна. А от історію їх появи мало хто знає. Тож викладу 
її так, як повідав мені свого часу цю таїну житель Садового 
Дем'ян Басюк, котрий помер у віці 96 літ у 50-х роках. 
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Вперше фігури встановили у сиву давнину, коли люди щойно 
прийняли християнство, а церков ще не було. Такий хрест мав 
означати те, що саме в цьому місці живуть християни. 

1861 року цар скасував кріпосництво. Радість волі селяни 
ознаменували другим масовим встановленням фігур. Свідком 
цього був і малий Дем'ян. 

У період Першої світової війни селами «ходила» чума і люди 
мерли тисячами. До слова, сконав від цієї напасті і мій хресний 
Михей Вертелецький. Правда, сталося це дещо пізніше. 

Аби якось захиститись, місцева влада організувала в хаті 
садівчанина Дем'яна Любчика спецбаню. Людей на дезінфекцію 
заганяли силою. Паралельно при в'їзді до села його мешканці 
поставили й освятили хрест, котрий мав відвертати хворобу. 
Відтак чума поволі відступила. 

Коли почалась Велика Вітчизняна війна і в наш край 
прийшли німці, багатьом людям здавалось, що європейські 
солдати-християни покладуть край безбожництву. В ознамену-
вання цього почали з'являтися нові фігури. Та скоро українці 
переконалися, що їх сподівання марні: нацисти принесли з собою 
кров і смерть... 

Вп'яте хрести при дорогах почали масово встановлюватись 
вже в наш час. 

«Про б ідного к н я з я з а м о в л ю сл івце . . .» 
Історична наука, минувшина мені завше уявлялися вели-

чезним мозаїчним панно, складеним з сотень тисяч кольорових 
скелець-камінців. Кожна така часточка - якась подія, чиєсь 
життя, талан. І якщо одні камінці-долі виблискують, перели-
ваються на сонці і нам про них майже все відомо, то інші 
повсякчас затінені, затьмарені і ще чекають на свого першо-
відкривача. 

Між тим, аби розповісти про чиєсь життя, багато не треба. 
Досить лишень покопирсатися в пам'яті, пригадати дитинство 
- і ось він, образ. 
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Так-так, саме образ. Бо затуляю очі - і князь Сергій Луком-
ський виринає з небуття майже таким, яким був колись, - не-
квапливим, розсудливим, глибоко освіченим. Тобто людиною 
звичайною і незвичайною водночас. 

Останнє пояснюється, мабуть, тим, що Лукомських у Садо-
вому всі називали панами. Втім, воно й не дивно. Князь свого 
часу здобув блискучу військово-морську освіту, служив офіцером 
на Чорноморському флоті. Княгиня Катерина, як водилося на ту 
пору, була в Севастополі при ньому. Дітей подружжя не мало, 
але дуже любило. 

Сторінка дитинства. Ми, садівські хлопці та дівчата, обсту-
пили панський екіпаж, що повертався з церкви, цілуємо руки 
князю і княгині, а вони обдаровують малих хитрунів грішми. 

Січень. Різдво. Коляди. Усміхнений поміщик простягає 
кожному по злотому. Потім стає навколішки і власноруч повертає 
зірку. 

Чи ось таке. Мати мого друга Івана Лобчука служила у 
Лукомських куховаркою. Йдучи до школи, ми з ним спочатку 
заходили на кухню, а опісля - і до панських покоїв, де княгиня, 
виявляючи щиру гостинність, вкладала у дитячі долоні шоко-
ладні цукерки та яблука. 

Інший епізод пов'язаний з поміщицькою стайнею. Сюди ми 
полюбляли заходити, щоб помилуватись кіньми, побавитись з 
кролями. Як бачите, Лукомські були не дуже багатими. При-
наймні набагато заможніші й пишніші поляки Прушиньські, 
котрі мешкали по сусідству, у Пустомитах, не витримували з 
ними жодного порівняння. 

А ось ми на князівських бурякових плантаціях. У кожного в 
руці пляшка, куди треба кидати ненажерливих жуків-довгонот 
сиків. Робота спориться: панський управитель платить щедро... 

Батька князя Сергія садівчани не пам'ятають. А от мати 
Олександра Лукомська (1856-1931) похована у нас на церковному 
цвинтарі, її дівоче прізвище - Ольгергард. Казали, що стара пані 
родом з Литви. Позаяк дворянка завжди зверталася до місцевих 
жінок з російським словом «душенька», то так у селі її і прозвали. 

Чому матір поховали біля храму? Лукомські свого часу пода-
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рували йому два гектари своєї 
землі, яка мала піти під кладо-
вище. Правда, громада цим так і 
не скористалася: настав 1939 рік,, 
на наших теренах встановилася 
Радянська влада і панську ріллю 
розділили поміж селянами. 

Дещо пізніше Сергій Луком-
ський перебрався за кордон. Каза-
ли, що до Франції. Але прийшли 
німці, і він знову з'явився у Садо-
вому, де експропрійовану землю 
відразу повернули її власнику. 
Крім того, кожен селянин, який 
користувався князівським наді-
лом, мусив віддати панові 5 чи 10 
снопів жита або пшениці. 

Ще говорили, що після повернення Сергій відкопав у саду 
своє добро - золото, дорогий посуд, документи на землю. 
Мешкать же став у своєму будинку, де за Радянської влади 
функціонувала школа. 

До речі, про школу. Якось на перерві мій родич і тезко Яким 
Орел виліз у саду на дерево і знайшов у дуплі револьвер. Чи 
князівська то була зброя, чи інший хто заховав, але вчителька 
забрала пістолет та здала в міліцію. 

Ніколи не чув я, щоб пан когось образив. А от наші люди 
його скривдили. Оскільки Лукомський за національністю був 
росіянином, то його вигнали з його ж житла. Відтак князь 
перебрався до місцевого священика-росіянина. Та одного разу у 
вікно хтось кинув камінь з запискою. Мовляв, забирайся геть, а 
то гірше буде. Тож колишній морський офіцер переїхав до Андрія 
Давидюка... 

Що сталося далі, можна лишень здогадуватись. Та й не дуже 
хочеться ворушити таке минуле. Натомість я волію, щоб добра 
пам'ять про князів Лукомських жила у серцях садівчан якомога 
довше. Слово честі, вони варті цього. 

Па цвинтарі биія церкви 
могила княгині Олександри 

Лукомської. 
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Зоря і с м е р т ь п о л к о в н и к а Щ е р б а н ю к а 
Сьогодні я хочу перегорнути ще кілька сторінок новітньої 

історії Садового та повідати читачам про його мешканця Григорія 
Щербанюка. Не все, звичайно, а те, що пам'ятаю та про що 
довідався від інших. 

Оселився він у нашому селі на початку двадцятих років. 
Мешкав на вулиці Шуляківській разом зі своєю другою дружи-
ною Василиною. Дітей не мав. Тому часто підходив до нас, 
малих, та подовгу бесідував. Виявляв непідробну цікавість до 
всього, що стосувалося місцевих хлопчиків і дівчаток. 

З цього приводу не можу не згадати одне із свят Різдва. 
Щербанюк тоді не лише запросив нас до хати, а й щедро обда-
рував грошима, цукерками, яблуками. 

Та не лише щирого золота людяність вабила юних садівчан 
до цього вже немолодого чоловіка. Бо майже всі у селі знали, що 
зоряний час Щербанюка припав на роки, коли він присягав на 
вірність УНР, воював, дослужився до чину полковника і отамана. 

Чи поважали полковника у селі? Не лише поважали, а й 
вважали за честь запросити на найбільше родинне свято -
весілля. «По одненькій, по одненькій, - примовляв тоді господар, 
наповнюючи чарки недешевою казенною горілкою,-а вам, пане 
Щербанюк, по дві». 

В польські часи отаман обіймав напівцивільну-напів-
військову посаду начальника ремонтно-охоронного постерунку 
Тучинського мосту. Напередодні льодоходів він, зокрема, керував 
підриванням великих пластів криги. 

Коли на наших теренах встановилась Радянська влада, 
Щербанюк одноголосно був обраний першим головою Садів-
ської сільради. Після нього тамтешній виконком очолювали 
Кирило Степанюк, Харитон Сірук та Іван Герасимчук, а влітку 
сорок першого в Садове увійшли німці. 

Відразу після окупації колишнього петлюрівця призначили 
одним із керівників Тучинського району. Ясна річ, працював він 
не самостійно, а у злуці з німецьким ляндвіртом Ріхтером. До 
слова, 1943 року саме цей німець дав знати садівчанам, що село 
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мають палити, і таким чином врятував усіх 
його мешканців, котрі завчасно знайшли 
прихисток у лісі. 

Коли нацистська зондеркоманда мала 
знищити Тучинське гетто, Щербанюка ви-
кликали до себе німці та стали вимагати, 
аби поставив свій підпис і дав, таким 
чином, добро на екзекуцію. Та полковник 
відмовився, гнівно кинувши натомість: «Я 
вам не кат!». 

Звичайно, це не врятувало приречених 
євреїв. Однак вони були і так дуже вдячні 
Щ е р б а н ю к у за його мужній вчинок , 
котрий, як потім казали, дещо віддалив 
страту. А, як гласить древнє семітське 
прислів'я, година життя - також життя. 

В роки окупації отаман побував на 
своїй батьківщині, в Київській області. 
Але в селі Сквира нікого з рідні не знай-
шов: майже всі, у тому числі брати і перша 
дружина, сконали під час голодомору. 

Коли на наші терени вступила Червона Армія, полковника 
заарештували. В цю пору помирає його дружина Василина, та 
чоловіка не відпускають попрощатися з нею. Потім, правда, 
дозвіл таки дали, і полковник поставив хреста. 

Але все вищеописане відбувалося в Тучині. В Рівному, куди 
Щербанюка етапували пізніше, режим жорстокіший: допити і 
побої чергуються, немов чорно-білі смуги на спині у зебри. Як 
розповідала очевидиця тих подій, садівчанка Текля Шуляк, котру 
затим відпустили, отамана так били, що не міг самостійно 
повернутись з допиту і скривавлене тіло доводилось нести на 
ношах. Кілька разів жінка бачила, як Щербанюк плакав. 

Деякий час по тому однокамерник полковника, житель 
Люцинова Юзеф Ковальчик згадував, як власноруч закопував 
замордованого побратима на міському цвинтарі. Де зараз 
знаходиться могила отамана - невідомо. 

РІВНЕНСЬКА ОБЛДЕРЯКБІБЛІОТЕКА 

ЇНВ. № . 

Щербанюк 
Григорій 

Семенович, 
полковник УНР, 
отаман військ 

Петлюри. 
Загинув у 

катівнях НКВД 
у 1946 р. 



Після звільнення Садового від німців у село приїжджав 
рідний брат Щербанюка, офіцер Червоної Армії. Зайшовши в 
дім Трохима Гаврилюка, він дізнався, що його старший брат був 
заарештований, а відтак загинув. 

...Цвинтарна т и ш а - т и ш а особлива, майже філософська. Тим 
більше взимку, коли все вкрито снігом і здається, що під цією 
велетенською ковдрою люди спочивають разом, подібно тому, 
як вони жили, дихаючи одним повітрям і ходячи під одним 
небом, під єдиним для всіх Богом. Але це, звісно, не так. У 
кожного своя окрема могила, своя доля. 

Ось притрушений снігом дубовий хрест. Старий, потемнілий 
від часу, але ще міцний. На його північному боці викарбувано: 
«Тут спочиває Василина , дружина отамана Щ е р б а н ю к а , 
полковника УНР». Поставив його вже заарештований Григорій 
Щербанюк. Поставив, уже не надіючись, либонь, що його тлінні 
кістки ляжуть поруч. Так воно і сталося. 

Не р іж х р е с т а при д о р о з і 
Про фігури - ці хрести при дорозі - районна газета вже 

писала. Наразі вони є в кожному селі. Раніше теж височіли. Проте 
був період, коли їх безбожно знищували. Про це і хочу повідати. 

Трапилось зазначене у першій половині 60-х років минулого 
століття. Під кінець тижня в Садове приїхав один із керівників 
місцевого колгоспу «Паризька комуна» та оголосив наказ 
райкому партії: негайно зрізати всі три сільські фігури. 

Зрізали. Наступного дня зустрічаю на фермі цього колгосп-
ного зверхника та й кажу: 

- Мало спиляли. Треба було ще й на цвинтарі понарізувати 
хрестів. 

- Я у машині сидів. Різали ваші, сільські. 
Спливли десятиліття. 1989 року, після повернення з Запо-

ріжжя та Дніпропетровська, де я брав участь у святкуванні 500-
ліття українського козацтва, стало зрозуміло, що встановлювати 
фігури вже ніхто не забороняє. Тож виготовив та вкопав у центрі 
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села першого хреста-оберега. Місце, ясна річ, вибрав попереднє 
Володимира Озарчука. Та господиня не дозволила, ще боялася, 
і довелось встановлювати за два метри, на дорозі, під плотом. 
Втім, боялися й інші: коли ставив, ніхто не підійшов, навіть 
заступа не виніс. Того ж дня - от збіг так збіг! - зустрів і старого 
знайомого - того колгоспного начальника, який наказав зрізати 
фігури. Не втримався, говорю: 

- Може, прийдете освячувати? Промову виголосите. 
- Змусили мене тоді, Івановичу. Що ж тепер поробиш? 
Через два дні, на Водохреща, фігуру освятили. Зробив це 

наш панотець Володимир. Ми з ним тоді ще й разом воду 
святили. 

Відтак у селі з'явились ще дві мої фігури. На кожній прикріпив 
металеву табличку, замовлену в Рівному, де значиться: «Всім, всім, 
всім, хто загинув у Велику Вітчизняну війну. Вічна пам'ять про 
них збережеться в наших серцях. Від громади - Яким Орел». 

Звичайно, Бог все бачить, усе знає. Тож одному з тих хлопців, 
що безпосередньо зрізував хрести, віку вкоротив туберкульоз. 
Казали, велика дірка у легенях була. Другий чоловік спочатку 
відморозив пальця на нозі - ампутували. Та від гангрени це не 
врятувало - відтяли ногу. Потім відпиляли й іншу. Ще пізніше 
обрізали куксу першої. 

За два тижні до смерті приходить до мене дружина цього 
нещасного. Мовляв, Івановичу, чоловік просить, щоб провідали. 
Прийшов. А він мені: 

- Івановичу, знаєте, за що мене Бог покарав? 
- Знаю. Ти спилював фігури. 
- Не треба було цього робити. 
- Звісно, не треба було. 
Помовчали. А потім він з придихом: 
- Ех, Івановичу! Як хочеться перед смертю селом пройтися. 

Та ніг немає... 
Вже опісля я зрозумів, що переді мною він так душу розва-

жував, каявся. Не хотів з гріхом у серці на той світ перебиратись. 
Відвертість односельця мене дуже вразила. Тому свого 

першого хреста возніс певною мірою і завдяки цій передсмертній 
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бесіді. Я мусив це зробити, щоб Господь простив йому його гріх. 
Щодо рідних цієї людини, то хай вони не ображаються за 

те, що взявся за перо. Бо дуже хочеться, аби й односельці знали 
про таке щире каяття... 

«Моя с п р а в а - в ч и т и д ітей» 
У 1871 р., у розпалі загальноросійської шкільної реформи, 

що передбачала і введення єдиної системи початкової освіти, в 
Садовому була відкрита перша школа. Розміщувалась вона в 
будинку місцевого дяка, котрий навчав дітей читанню, письму 
та азам арифметики. За це малі садівчани працювали опісля на 
дяківському полі. 

У 1905 р. школа трансформувалась у церковнопарафіяльну, 
де першим учителем був Шкурський. Тринадцять літ по тому, у 
1918 р., у закладі, який уже став земським, почала працювати 
вчителька Глинська. 1959 р. зазначена школа отримала статус 
початкової. 

Упродовж тривалого часу навчальний процес у Садовому був 
пов'язаний з іменем педагога Зінькевича. Народився він у с.Звірів 
Луцького повіту Волинської губернії. У 20-30-х роках навчав у 
дві зміни 120 дітей, позаяк був єдиним вчителем на все село. 
Викладання, ясна річ, велося польською мовою, але в 3-4 класах 
одну годину на тиждень діти осягали і секрети рідної української. 
Пам'ятаю назви книжок, які учні часто бачили на столі учителя, 
а відтак і в себе на партах, - «Промінь», «Життя та праця»- З 
останньої мені припав до серця вірш «Хто ти, хлопчику малий?». 
Хоч спливли вже десятиліття, проте ще й зараз нерідко подумки 
читаю його напам'ять: 

Хто ти, хлопчику малий? 
Українець молодий. 
Український я юнак. 
Жовтий тризуб -
то мій знак. 
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Жовті ниви, сині гори, 
Жовто-сині в нас прапори. 
Будуть нам допомагати 
Господь Бог і 

Божа Мати. 

Учні Vта VI класів 1946-1947 навчального року Садівської 
(Сінненської) школи Гощанського району. 

У 1944 р.. після звільнення наших теренів від німецько-
фашистських окупантів, на Зінькевича хтось доніс. Мовляв, 
учитель повирізував з підручників портрети Леніна і Сталіна. 
Дійшло до того, що чоловіка вже збиралися звільняти з роботи, 
а затим судити. Але тут на захист педагога виступили його одно-
сельці. Приміром, садівчанин С.Павлюк говорив тоді: 

- Ви не маєте права судити Зінькевича. Ця шановна людина 
пропрацювала у нас не одне десятиліття. Тож ми її дуже добре 
знаємо. А раз так, то те, в чому звинувачують Зінькевича, він 
просто не міг скоїти. 

Сам учитель у своє виправдання сказав: 
- Моя справа - навчати дітей грамоті. А у політику я не вмі-

шуюсь. 
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Як виявилося опісля, зображення Леніна і Сталіна вирізали 
з книг галичани Войтович і Бакай. Останній, до слова, був 
пізніше комендантом у Києві. 

Помер Зінькевич у 1964 р. Його загальний педагогічний стаж 
становив 46 років. Високою оцінкою натхненної праці садів-
ського учителя стало присвоєння йому звання «Відмінник 
народної освіти» та нагородження орденом Леніна. 

І п а д а л и к в і т и , і к а п а л и сльози 
Майже всі учасники і свідки трагедії, про котру хочу сьогодні 

розповісти, уже пішли з життя. Спливе ще кілька літ - і про неї, 
можливо, взагалі забудуть. А я цього не хочу: кров людська - не 
водиця. 

Оповідь розпочну так, як мені її розказала Катерина Яр-
мольчук. Влітку 1943-го, надвечір, до полівецького хутора Адама 
Ярмольчука, батька Каті, під ' їхало декілька підвід. Був то 
повстанський продовольчий обоз, що рухався в напрямку Пусто-
митівського лісу, повз хутірський пункт зв'язку місцевої боївки 
УПА. Один із прибулих зіскочив з воза і в супроводі двох чи 
трьох вояків попрямував до хати. У світлиці, окрім батька з 
матір'ю, поралася й Катерина. 

- Ти, Соколе, - посміхнувся старший, дивлячись на дівчину, 
- заночуєш тут. Бачиш, яка красуня сидить. Як тебе звуть, до речі? 

- Катя. 
- Тож знайомся, а ми поїхали. 
Наступного дня Ярмольчук вирушив до Садового наймати 

женців. Повернувшись з людьми, відвіз їх на поле, до жита, а 
сам погнав коней додому за полуденком. Харчі винесла мати, 
але батько покликав дочку: 

- Поїхали на поле, допоможеш. 
Коли женці вже закінчували полуднувати, Адам заспішив 

назад: треба було терміново попередити Сокола про те, що 
тільки-но передав тучинський зв'язковий. А сповістив він батька 
про те, що німці спішно готуються кудись виїжджати, бо в такому 
ж темпі збирають поліцаїв-поляків. 
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Не встиг Ярмольчук віддихатись, як на хуторі з 'явилась 
машина з карателями. Оточивши хату, вони почали звужувати 
кільце. Мати в цей час рвала на городі коноплі. 

- Раус, матка, раус! - замахав рукою один із солдатів. 
Зрозумівши, що наразі коїтиметься щось страшне і їй треба 

бігти геть, жінка інстинктивно пригнулась, подалася назад і 
відтак врятувалась. Повстанець Сокіл упав, прошитий автома-
тною чергою. Антон Лейчук, один із женців, дістав поранення в 
ногу. Батька ж карателі стали катувати. Адам, переповідали, так 
кричав, що його було чути на сусідньому хуторі Бабака. Потім 
бузувіри відрубали чоловікові ноги і ще живого вкинули до 
палаючої хати. Ноги опісля знайшли в одному місці, а обвуглений 
тулуб - на згарищі. 

Того ж дня німці спалили обійстя Михайла Лук'янчука та 
Івана Кравчука. Хата Григорія Рисв'янця, що стояла через дорогу, 
зайнялась сама... 

Коли на наші терени вступила Червона Армія, двоюрідних 
братів Катерини (а саме їх хати запалали після того, як зайнялось 
господарство нещасного Адама) заарештували. Тож хуторянка 
стала возити їм до Рівного передачі. А щоб це було робити 
зручніше, прив'язала до торби, куди клались харчі, мотузок-
лямку для закидання за плечі. 

Весною, виводячи якось коней на луг, дівчина відділила від 
мішка вірьовку, аби спутати гнідим ноги. Аж тут з вузла, що 
роз ійшовся , випав клапоть паперу. Розгладивши записку, 
Катерина прочитала тюремне послання братів: «Нас виказала 
Ганна. Вона не повинна жити». Проте людина припускає, а Бог 
розподіляє: сусідка Ганна, яка влітку 1943-го донесла німцям 
про хутірський пункт зв'язку та прибулого повстанця Сокола, 
дожила до старості та померла своєю смертю. 

Хто такий Сокіл? Звідки він? Яке його справжнє ім'я? Про 
це так ніхто і не дізнався. Натомість відомо, як і де поховали 
повстанця. 

Після каральної акції тіло привезли в Садове, на хутір 
Мар'янівка, де мешкав Федір Гаврилюк. До слова, в цій хаті теж 
тримали зв 'язок з боївкою УПА, а поряд був медпункт, де 
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повстанцям надавали допомогу 
лікар-єврей та місцевий санітар 
Дмитро Мартинчук. 

Зі слів Марії Гаврилюк, дочки 
Федора, в їхній хаті Соколу виго-
товили труну, а Герасим Біль при-
ніс і одягнув на нього вишиту 
українську сорочку Затим домо-
вину перенесли до клуні. На току 
вишикувалась почесна варта у 
складі шістьох озброєних пов-
станців. Один із них, до речі, ще 
живий. Це 79-літній Іван Сірук. 
Після описаних подій він пішов на 
фронт, воював... 

Вдень труну винесли в сад, де 
теж вишикувалась почесна варта. 
Аби прощанню не перешкодили 
німці, з лісу прибула і розташувалась повстанська сотня. Частина 
вояків отаборилась у Мар'янівці, частина - в садівській клуні 
Андрія Шуляка. 

Надвечір з Полівців привезли обгорілий обрубок Адама 
Ярмольчука, якого в Тучині побоялись ховати. Хоронили 
хуторянина вночі. Дівчата, як згадували Ольга Озарчук і Віра 
Фурманець, йшли попереду та встеляли дорогу квітами. До 
настання ранку всі пелюстки зібрали. Така осторога була не 
зайвою, позаяк не виключався донос німцям, які по квітковому 
сліду запросто могли дістатися житла Гаврилюків. 

І Сокіл, і полівецький хуторянин прийняли смерть майже 
разом. Тому поховали їх в одній могилі. На бетонному надгробку, 
який встановила Катерина, вибито нехитру епітафію: «Тут 
спочиває Ярмольчук Адам. Нар. 1898 р. Загинув 1943 р. Батькові 
від дочки». З північного боку напис лаконічніший: «Тут спочиває 
Сокіл 1924 р.н. Загинув 1943. Всього 19 років прожив». 

Що ще? Окрім дочки, Адам Ярмольчук мав і сина Василя. 
Але тому припав до душі не бандерівський інтегралізм, а 

24 



бульбівський толерантний демократизм. Відтак, попереджений, 
мусив переховуватись від есбістів, допоки тучинський лікар 
Бортновський не виготовив відповідного документа, завдяки 
якому юнак ще за окупації полишив наші терени. 

Дуже довго Ярмольчук-молодший не давав про себе знати. І 
лиш десятиліття по тому з Канади на батьківщину надійшов від 
нього лист, а затим і посилка. Але це вже зовсім інша історія. 

Як н а ч а л ь н и к сам себе з парт і ї в и к л ю ч и в 
...Почалося це в один із днів минулого століття. Викликає 

мене, бригадира, голова колгоспу та й каже: 
-Завтра в Гощу повезуть приймати одного чоловіка в партію. 

Тож поїдете разом з ним та заберете городнє насіння. 
Наступного дня заїжджаємо за цією людиною (надалі назива-

тиму її Яковом), а слідом за нею іде плачучи мати. 
- Чому ваша мати плакала? - запитав я уже в машині. 
- Не хоче, щоб я в партію вступав. 
Відтак Яків став немалим сільським керівником. 
Збіг час. Якось у неділю (якраз дзвонили в церкві) я розкри-

вав у колгоспному парнику рами з розсадою. Поруч стояли Яків 
та голова сільради. Почувши церковний дзвін, перший глянув 
на голову: 

- Треба таки цей дзвін заборонити. 
- Хіба він вам заважає? - втрутився в розмову я. 
- Заважає. Церква-то біля школи. 

... - Нічого, - підтримав Якова голова. - Завтра викличу 
батюшку і скажу, щоб більше не дзвонили. 

Так воно і вийшло. 
Опісля Яків став членом товариства «Знання», виступав у 

клубі з лекціями, доводячи, що Бога таки немає. 
На цю пору припадає ще одна подія, яка викликала у селі 

неоднозначний суспільний резонанс. Справа в тому, що 1854 
року, за часів кріпацтва, місцевий пан встановив на одній із 
вулиць статую Божої Матері, аби її святий образ оберігав цю 
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місцину від частого влучення громовиць. Пам'ятник простояв 
неушкодженим понад століття. І лиш місцеві партійці, підко-
павши вночі фундамент, звалили його на землю. Потім, правда, 
селяни забрали Божу Матір та перевезли на церковний цвинтар, 
де й встановили. Височить статуя й дотепер. 

Але повернімося до нашого героя та метаморфози, що ста-
лася у його світобаченні. Втім, усе по порядку. 

Приходить якось Яків до секретаря парторганізації, мовчки 
виймає партквиток і кладе на стіл. Таку ж маніпуляцію проробляє 
і з заявою про вихід з КПРС. Пробігши папір очима, парторг 
лячно-здивовано звів погляд: 

- Що це таке? 
- Наша партія винна в численних злочинах, несправедлива, 

а тому скоро зникне. Я не хочу бути її членом! 
Від таких слів секретаря пройняв піт. Потім він вийшов, 

грюкнувши дверима. 
Я в цей час знаходився в коморі. Дивлюсь, двері відчи-

няються, і заходить схвильований парторг. 
- Івановичу, вам треба побалакати з Яковом. 
- А що трапилось? 
Секретар швидко розповів та попросив, щоб я умовив Якова 

забрати назад партквиток і заяву. 
- Ні, не можу: я ж безпартійний. Хай це зробить хтось з 

комуністів. 
- Але ж він послухається тільки вас. 
Що тут вдієш? Наступного дня переступаю поріг хати Якова. 

Дивлюсь, він ставить на стіл півлітра, запрошує. Сів, розмов-
ляємо. Виявляється, про те, що партію спіткає крах, Якову 
повідав... Бог. Він так і сказав: «Господь дав мені такий розум». 

- Ні, - говорю, - Бог не дав, а відібрав у вас розум. Бо коли 
він хоче когось побрати, то робить саме так. 

- Івановичу, я ночами слухаю радіо «Свобода» і роблю 
відповідні висновки. 

А чи будете ви і надалі у начальниках ходити, коли 
слухатимете Захід? 

Якщо чесно, то я давно вже хочу стати простим служ-
бовцем. 
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- Службовцем? А хто триматиме на ідеологічній роботі 
такого службовця? Та й дружину вашу звільнять слідом за вами, 
і сини більше не вчитимуться в інститутах, як це є наразі. 

Усвідомивши почуте. Яків замислився. А я продовжую: 
- Якщо ви хочете вийти з партії, то це слід зробити хитро. 

Приміром, скажіть, що вам важко, що не можете впоратися з 
роботою. А тут ще й до лекцій треба готуватись, ночами не 
спати... 

Словом, став Яків діяти згідно з моїми порадами: не здавав 
звіти про свою лекторську роботу, не ходив на партзбори, більше 
року не сплачував партвнески, не з 'явився навіть на бюро 
райкому, куди його викликали в зв'язку з цим. Тож не дивно, що 
з членством у партії довелося розпрощатися, а відтак послідувало 
і звільнення з керівної посади. Після цього Яків ще трохи 
попрацював, а потім виїхав з села. 

Коли Україна здобула незалежність, екс-керівник провідав 
свою сестру. Заїжджав він тоді і в Садове, але мене не було вдома. 

А зовсім недавно у село надійшов лист від Якова, в якому 
той писав, що його три сини працюють лікарями, а самі вони з 
дружиною мешкають у місті. Словом, живі і здорові... 

. . . І з а с в і т и в с я ч у д о т в о р н и й лик 
Опанаса Стихуна, або діда Панаса, як його називали ми, 

садівська малеча, я знав ще з дитячих літ, позаяк не раз заходив 
до нього скуштувати на диво смачних, соковитих яблук, які росли 
в садку. Інші дітлахи, котрих старий теж дуже любив, часто про-
сили його: «Діду Панасе, дозвольте на ступі погойдатися». По-
сміхався тоді Стихун і махав рукою. Мовляв, ідіть, грайтеся. 

Подібної ступи не мав в окрузі, либонь, ніхто. Зроблена ще 
в царські часи, вона стояла під повіткою, і ми завше на ній гой-
далися та ще й в чергу ставали, аби зробити це вдруге, втретє... 
А ще дід Панас був неабияким шевцем. Оскільки жив за дві хати 
від нас, я майже щодня забігав до нього та з цікавістю спосте-
рігав, як старий підбивав взуття, своїм кривеньким молоточком 
заганяючи в підошви кілочки, що зберігались у паперовій пачці. 
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1928 року садівчани хресним ходом вирушили до Почаєва. 
Побував там і Стихун. В лаврі він купив ікону з ликом Миколи 
Чудотворця. Відтоді цей образ став супутником родини на довгі 
літа. 

В один із днів 1943 року тучинський ляндвірт Ріхтер через 
Григорія Щербанюка сповістив садівчан, що їхнє село мають 
спалити. Перелякані люди зібрали майно, худобу та й подалися 
до лісу. Щодо діда Панаса, то він, стривожений, вирішив заховати 
свою ікону на хуторі Задорожок, у помешканні дочки Варвари 
та зятя Тихона. 

Після того, як Садове спалили поляки (тоді згоріла і вище-
згадана ступа), котрі служили в німецькій поліції в Шубкові, 
Тучині і тамтешньому гетто, Стихун уже довго не жив. По його 
смерті померла і дружина Марія. За ними - Варвара і Тихон 
Білоуси. Одна лише порожня хата залишилась... 

Наразі в Садовому мешкає дочка Білоусів Євгенія Нагорнюк. 
а в Р івному- їх син Степан. Цей онук діда Панаса часто приїздить 
до нас, порається по господарству, на городі, в саду. 

В один з таких днів у будинок до Степана Білоуса, котрий 
якраз обідав, завітала 86-літня сусідка Хима Остапчук. Глянула 
на Миколу Чудотворця і руками сплеснула: 

- А ікона-то відновлюється! Правий бік голови сяє, наче 
вогонь там палахкотить. 

- Так-так, оновлюється, - посміхнувся у відповідь Степан. 
Не надавши значення словам баби Хими, він швидко зібрався 

та й поїхав у Рівне. Коли ж повернувся (а сталося це за два тижні), 
то побачив, що образ уже відновлений наполовину. Це ж 
засвідчили й численні садівчани, що зібралися біля хати. 

- Треба покликати батюшку, - звернулася баба Хима до своєї 
дочки Ганни Бабич. 

Коли прийшов отець Володимир, то одна з жінок хотіла 
поцілувати диво-ікону, але священик не дозволив: 

- Почекаємо, поки відновиться повністю, а тоді заберемо до 
церкви. 

І Іевдовзі біля образа встановили цілодобове чергування, 
постившій шпалену свічку. А як настало 8 липня, хресний хід о 
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п'ятій годині вечора рушив до хати Степана Білоуса. Відслуживши 
в кімнаті молебень, процесія тим же шляхом повернулася до 
церкви. Оновлену ікону «Микола Чудотворець» несли при цьому 
малинівський священик отець Ігор та настоятель Микулинської 
церкви отець Іван. Людей зійшлося стільки, що спершу неможливо 
було навіть сфотографувати образ. Селяни ставали в чергу, аби 
вклонитися та пройти під іконою. 

Оновлення ікони «Миколи Чудотворця». 

Отець Володимир простував справа, несучи кадило. Коли 
процесія наблизилась до храму, вдарили у дзвони, що приємним 
щемом озвалось у серцях людей, по щоках у багатьох покотились 
сльози невимовної радості. 

Після того, як був прочитаний акафіст, люди підходили до 
ікони, мирувалися. Церква ж, куди нарешті переселився образ 
діда Панаса, не зачиняла своїх дверей упродовж двох тижнів, з 
восьмої ранку і до восьмої вечора. 
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Н а п е р е д о д н і в и з в о л е н н я 
Закінчувався січень 1944-го. Садове от-от мали звільнити 

від фашистів. Фронт гуркотів уже поряд і за селом, в гаю, про-
лягла лінія німецької оборони. Люцинів же зайняли радянські 
війська. 

В хаті Хомуйлів розташувався ворожий штаб. Ледве засіріло, 
як вдарила радянська артилерія. Один снаряд влучив у німецьку 
гармату, геть розтрощивши її. При цьому загинуло десять 
гітлерівців. 

Натиск Червоної Армії був настільки потужним, що ворог у 
паніці залишив Садове, розмістивши артбатереї за околицею. 
Відтак німецькі гармати стали бити звідти. Снаряди перелітали 
через село та вибухали на радянських позиціях. 

Втім, села як такого не було, оскільки там нещодавно лю-
тував вогонь. Тож люди жили і в уцілілій школі, і в панському 
будинку. 

Коли бій стих, ті вісім сімей, що сховались у погребі помі-
щика, вирішили дізнатись, чи є ще німці. Зробити це запропо-
нували Федору Стихуну, оскільки він не мав дітей. Та не встиг 
чоловік вилізти, як вдарила гармата, і снаряд через стіну розірвав 
його тіло на шматки. Після такого жаху вже ніхто не наважився 
піти на розвідку. Тож сиділи, поки не стемніло. 

Позаяк дім Адама Білоуса теж спалили, то він з с ім 'єю 
мешкав у хаті баби Хотини Хомуйло. Влаштувавши там штаб, 
німці Білоусів виселили. Тому довелось жити у сусідів. А як ворог 
відійшов на інші позиції, сім'я знову повернулась. Та що це? На 
горищі сидить поранений фашист та просить батька Адама, 
Трохима, щоб той його зняв. 

- Нєх пан сам злазє, - була відповідь. 
Аж тут нова напасть: збоку, нога в ногу, сунуть три цепи 

німецької піхоти. Затріскотіли постріли, загриміло. Білоуси 
попадали на землю і лежали так, доки бій не стих. Потім 
кинулись до сусідів. Але не встигли добігти, як бій почався знову. 
Цього разу червоноармійці обійшли Садове збоку Воронова і 
вже знаходились у селі. Тож коли звідти вдарив кулемет, гітле-
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рівці відступили. Проте вже не через Садове, а полем. Саме тудою 
офіцерський легковик, наче заєць, скакав по ріллі у напрямі 
Тучина. 

Коли німці відходили, Адам за ними спостерігав. Один цеп 
стріляв, прикриваючи, — два інших відступали. Потім цепи 
мінялися місцями. 

... Загорівся хлів, але Білоуси ще не біжать. Тут, наче з-під 
землі, виріс червоноармієць: 

- Приберіть солому! Згорите! 
Соломою, яку німці нанесли, щоб спати, вогонь йшов прямо 

в дім. Тож її швидко відгребли. 
Опісля солдати зайшли в хату. Хтось пив молоко, хтось 

діставав з бочки сало. Один з бійців заглянув на піч, а там -
німецький офіцер. Червоноармієць вискочив надвір і наказав 
Трохиму: 

— Скажи німцю, щоб вийшов з піднятими руками. 
Через хвилину офіцер переступив поріг, і його конвоювали 

в центр села. Там уже зібралась решта червоноармійців. На 
шинелі лежав їх говариш-кулеметник. Куля влучила йому прямо 
в серце. 

Побачивши полоненого, один з бійців вдарив його по голові 
прикладом. Втім, офіцер був уже, можливо, і так трупом. А от 
гвинтівка при цьому вистрілила, позаяк стояла на бойовому 
взводі. Куля увійшла солдату під підборіддя... 

Поховали двох росіян на сільському цвинтарі. Імена їх, на 
жаль, невідомі й дотепер. 

А вбитих гітлерівців, тіла яких воліли забрати ті піхотинці, 
що йшли в атаку, люди перевезли на місцеве німецьке кладовище, 
де й закопали. Перед цим увесь одяг з них було знято. 

Один з копачів жив у Садовому. Побачивши на руці трупа 
золотий перстень, він відрубав пальця і зняв прикрасу. Опісля 
цього чоловіка забрали на фронт. Спершу в село йшли листи, 
потім перестали. Певно, загинув, і перстень перекочував до 
когось іншого... 



«Гарна д і в к а Днтон іна , та Люцина к р а щ а » 
Переказ на те й переказ, що його передають із уст в уста 

упродовж десятиліть і століть. Щось перекручується, щось -
навпаки - підсилюється достовірними подробицями. 

Таку оповідь свого часу почув і я. Розповів мені її Василь 
Фурман, з котрим, у свою чергу, поділилась його баба Юзька 
(1861-1965). Стареньку добре пам'ятаю і я, позаяк не раз бував 
у цій сім'ї. 

Тож слухайте. З'явившись у нашій стороні, німці і поляки 
почали заселяти панську землю. Перші стали мешкати навколо 
Садового, другі - дещо далі. Німці спершу заселили північ села, 
а потім - і східну частину, у напрямі Мар'янівки. 

Збагнувши, що колоністи оточують Садове та лишають 
тільки єдиний вихід на болото Бараниця-Гук, сільська громада 
з 'явилася перед місцевим паном та сказала, що люди згодні 
працювати на нього, аби лиш не заселялася вся східна частина. 
Зі слів довгожителя Дем'яна Басюка, батьки якого теж ходили 
тоді до поміщика, усі при цьому стали навколішки. Позаяк 
раніше селяни не погоджувалися працювати на пана, той зрадів 
такому повороту і переселив німців зі сходу на захід, до Ючина, 
віддавши селянам землю за Люциновом, яка ще не була продана, 
- урочище Підлуг. Тут тягнулись луги у поєднанні з орною 
землею та дві річки, що біля Жалянки сходились в одну і де 
нині ставок. В урочищі люди випасали корів. Робив це і я. Часом 
худоба забредала на німецькі посіви, що зеленіли по обидва боки. 
Та німці ніколи не сварили пастухів. 

З однієї сторони Підлуг упирався в ліс, де росли дуби. Селяни 
їх дуже оберігали, навіть гілля не наважувались зламати. Але 
1950 р., з утворенням колгоспу, все поспилювали. 

Та повернімося назад. Коли німецькі колоністи почали 
зводити собі житла, селяни стали купувати землю та теж 
будуватися поряд з ними. Відтак з ' явилися перші спільні 
поселения, загомоніли вечорниці. 

Куди сьогодні підемо на гулі? - радилися місцеві юнаки. -
До Люцини, Антоніни чи Мар'яни? 
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Дівчина Людина мешкала на заході, Антоніна - на сході, 
а справа від неї стояла хата Мар'яни. Та остаточно вирішував 
усе місцевий хлопець Михаль, без якого парубки ніколи не 
вирушали на вечорниці та до слів котрого завше прислу-
хались. 

На німецьких вечорницях повсякчас грала скрипка. Тож 
юнаки завертали до Люцини чи Антоніни. 

З часом ці безіменні хутори-колонії дістали назви і транс-
формувались у Люцинів , Антоніїв, Мар 'ян івку і Михаїху. 
Останній дав ім'я авторитетний парубок Михаль. 

Між Люциновом і Антонієвом лежав хутір Поляна. Хат там 
було мало, а галявина - велика. 

На Поляні мешкала сім'я Вороб'їв, на Михаїсі - Сіруків, у 
Люцинові - Данильці, Нагорнюки, Ткачуки, Білощуки, Тимо-
шевські, Гурії. Люцинів належав до Садівської церковної парафії, 
Антоніїв - до Пустомитівської. Тож не дивно, що й наразі деякі 
селяни ховають покійників на цвинтарі Пустомит, де спочивають 
їхні предки. Це, зокрема, Макар Захарук, Михайло Фурман, 
Йосип Ткачук, Павло Бондар та багато інших. Вони разом 
купували колись землю і мирно жили вкупі з німцями, їхні діти 
ходили до школи разом з німецькими і навіть вчилися німецькою 
мовою. 

У Люцинові тривалий час функціонував молитовний будинок 
місцевих євангельських християн-баптистів. Після відбуття німців 
на історичну батьківщину, яке припало на 1940 р., цю велику 
муровану споруду переобладнали на Будинок культури. Після 
звільнення села сюди приїхали червоноармійці з Шубківського 
табору та зірвали з даху цинкову бляху. Ще пізніше дім розібрали 
місцеві селяни. 

Німецьких колоній (сіл) у нашій стороні було лише чотири 
(Люцинів, Антоніїв, Мар'янівка, Омелін). Польських - значно 
б ільше. Це Леонівка , Красниця , Несподіванка , Даньчин, 
Оршулин (Уршулин), Петровиця, Кудрянка, Майдан, Собавка, 
Куте Залісся. Всі вони вже зникли з географічної карти, оскільки 
місце цих сіл зайняв Тучинський полігон. 

В Люцинові є наразі до 8 хат. В Антоніїв свого часу пересе-
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лились майже всі мешканці хуторів, оскільки там знаходились 
колгоспна контора, ферма, магазин, медпункт. 

Тепер розповім дещо про бабу Юзьку - колоритну і по-
своєму цікаву особу, завдяки котрій з'явилася ця оповідь. Часто 
я бачив стареньку біля хати, де вона гралася з дітьми. А ще -
сиділа на призьбі і курила. Курити і пити горілку баба навчилася 
від пустомитівського пана Прушиньського, у якого працювала 
кухаркою. Але якщо перше вона полишила за три місяці до 
смерті, то з алкоголем не розлучалася до останнього дня свого 
104-літнього життя. 

Чоловік Юзьки не повернувся з турецької війни. Тож 
доживала вона у свого онука Миколи, брата Василя Фурмана. 
Миколина дружина Анастасія розповідала, що пошила бабі одяг 
на смерть. Але та все розпорола, мотивуючи свій вчинок тим, 
що шити треба не на машинці, а вручну, аби «на тому світі не 
змусили перешивати». 

Часто баба Юзька просила Настю, щоб та налила їй чарочку. 
- А як помру, - наголошувала, - то поклади і в домовину 

кручка. А як не покладеш, то повернуся за ним сама. 
Що таке кручок? 125-грамова пляшечка з горілкою, яку ще 

називали шкаликом. Почнеш з нього пити і обов'язково сп'янієш, 
закрутишся. 

Свого останнього вечора баба Юзька зазвичай випила, а в 
день, коли померла, відмовилась, попросивши Настю: 

- Принеси одіж, яку я шила на смерть, запали та вклади мені 
до рук свічку. 

- Навіщо це, бабо? 
- Бо помирати буду. 
Як не відговорювала Настя стару, але та і слухати не хотіла. 

Тож зробила все, що просила. 
Взявши в руки запалену свічку, баба Юзька весело посміх-

нулася та й віддала Богові душу на очах онукової дружини. 



Про «Просв іту» , р а д и к а л і в і с м е р т ь на вогні 
Осередки культосвітнього товариства «Просвіта», як відомо, 

діяли у 20-30-х рр. минулого століття мало не в кожному західно-
українському селі. Не стало винятком у цьому відношенні і наше 
Садове. 

Активізація діяльності місцевих просвітян припала на 30-ті 
рр., а діяв осередок до 1937 р., коли його заборонила польська 
влада. Очолював садівську організацію колишній отаман військ 
УНР, полковник Григорій Щербанюк, про котрого я вже розпо-
відав читачам. Допомагали Щербанюку Устим Купчик, Федір 
Зубко, брати Павло та Іван Сороки. Останній, до слова, обіймав 
ще й посаду сільського солтиса. 

Розміщувалась садівська «Просвіта» у будинку братів Семена 
і Данила Джусів. Дехто з селян називав її книгарнею, оскільки 
тут завше можна було щось почитати. Особливо часто молодь 
заходила до Джусів, повертаючись з церкви після недільної 
служби. Правда, додому літературу старалися не давати, позаяк 
вона там більше псувалася. Тож читали у хаті братів. 

На жаль, Семен Джус мені нічого не розповів про діяльність 
просвітян. Коли я звернувся до його онука Миколи Біля з 
відповідним проханням, то той відказав, що діда підводять 
здоров'я і пам'ять. Відтак 90-літній старий взагалі помер. 

А от 80-річний Іван Сірук дещо пригадав. Зокрема те, як 
читав одну просвітянську брошуру. В ній йшлося про те, як 
поблизу Корця, на кордоні, несли службу двоє братів-солдатів. 
Правда, по різні сторони. І от якось, патрулюючи, радянський 
прикордонник вистрілив у польського. Жовнір упав з коня. При 
цьому він упізнав брата, кволо прошепотів: «Бра...» та й віддав 
Богу душу... 

А ось дещо з моїх спогадів. Наприкінці польського пану-
вання до нашої хати, де теж часто збирались селяни, завітали 
просвітяни Іван Сорока та Устим Купчик. Побалакавши трохи, 
гості залишили кілька примірників газет і журналів. Я дуже 
зацікавився українською пресою, став перегортати, розглядати. 
Пам'ятаю, був у захваті від чудових кольорових ілюстрацій ... 
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Польської доби в Садовому діяли не лише організаці ї 
просвітян, а й радикалів. Якщо перші тримали зв'язок із Заходом, 
то другі - зі Сходом. Приміром, за два злотих могли будь-кого 
переправити через кордон, на радянський бік. Так, наприкінці 
30-х рр. садівчанин Семен Глущук не захотів іти до польського 
війська і перетнув кордон у районі Корця. Проте в СРСР хлопця 
заарештували, а відтак і ув'язнили. Пізніше стало відомо, що з 
тюрми його забрали на війну. З німецького фронту у Садове 
деякий час надходили листи. Потім це припинилось: Семен 
Глущук загинув. 

З уже згаданим просвітянином Федором Зубком пов'язана 
така сільська історія. Якось до нас у хату зайшов Шебест 
Воробей, котрий славився на все село вмінням гарно танцювати. 
Я, малий, встав, по-дорослому заклав за спину руки та й кажу, 
сміючись: 

- Шебесте, ти не танцюєш, а літаєш. А в тебе зорана паринка 
в Гребені. Тож якби ти пішов туди та пострибав по тих бутках... 

- А хто це навчив тебе так патякати? 
- Федір Зуб ко! 
Почув це Шебест та й замовк. Утім, як не замовкнути, коли 

у Зубка аж п'ятеро братів, а у Шебеста один, Стратон. Тож у 
кого сили більше? 

Або ще таке. Зустрічався радикал Арсен Вертелецький з 
дівчиною Секлетою. Потім чи то розлюбила вона його, чи ще 
щось трапилось, але почали дівку бачити з Василем Білоусом. 
Звичайно, Арсену це не сподобалось. От і став підбивати Федора 
Зубка: 

- Давай уб'ємо Василя. Нащо чуже бере? 
На тому й закінчили. А коли випала нагода, взяли обріз, 

підстерегли Білоуса і - бабах! Але не вбили, а тільки поранили. 
А Василь візьми та й упізнай своїх кривдників. 

Ясна річ, заарештували поляки хлопців. Однак Зубко, аби 
«не пришили» групового злочину, взяв усю вину на себе. Тож 
Вертелецького прямо у суді й відпустили. А його напарник-
просвітянин опинився аж у Березі Картузькій. 

З початком Другої світової війни Федір Зубко вийшов на 
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свободу. Та недовго чоловіку довелося топтати ряст. Пропрацю-
вавши трохи в українській управі, яку німці створили в Тучині, 
був заарештований, а затим відправлений до Новоукраїнки в 
гетто. Туди ж за сином вирушила й мати. 

Оскільки слово «гетто» за нацистів майже завжди означало 
смерть, то ні Федір Зубко, ні його стара мати до Садового вже не 
повернулися. Дехто з шубківців розповідав опісля, що цих двох 
разом з іншими нещасними спалили німці та польські поліцаї, 
котрі охороняли гетто... 

. . . І збивалися в кров ноги, і полишала тіло душа 
Кладовище в Садовому від інших сільських нічим не від-

різняється: хрести, пам'ятники, огорожі, доріжки... Одна з них 
веде до маленького надгробка. Лаконічна епітафія засвідчує, що 
тут спочиває Степан Фурманець, життя котрого без зусиль 
втиснулось між 1944 та 1948 роками. Тобто полишив цей світ 
хлопчик у неповні чотири роки... 

Данило Фурманець, батько дитини, доводився моїй бабі 
Прісьці рідним братом, а мені вже - двоюрідним дідом. Я в них 
частенько гостював, позаяк товаришував з їхнім сином Петром, 
моїм однолітком. 

За Польщі Данило жив добре. Побудував нову хату, накрив 
такою ж бляхою, настелив дерев'яну підлогу. Остання на ту пору 
вважалась неабиякою розкішшю та була лиш у помешканнях 
пана, священика, вчителя і ще кількох заможних селян. 

Ліву частину Данилового будинку займала крамниця, праву 
- дві житлові кімнати. В магазині торгував фольксдойч Адам. 
Перед війною він перебрався до Німеччини. 

Аби звеселити душу, Данило часто брав до рук трубу чи 
гармошку і видавав такі мелодії, що всі заслуховувались. Ми з 
Петром теж не раз дули в ту трубу, але музикантами так і не стали. 

Коли в Садове вдруге прийшли совіти, Данило почав пра-
цювати фінагентом. Якось вночі до нього зайшло кілька парубків. 
Були то не повстанці, а звичайні бандити, рекетири по-сучасному, 
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оскільки з підпільною оунівською організацією, що діяла в селі, 
ніякого зв'язку не мали. Обступили вони Данила та й кажуть: 
«Дядьку, віддай гроші». Данило, ясна річ, став опиратися. 1 
тривало це доти, доки один з прибульців не вистрілив у стелю. 
Тоді чоловік поліз під піч і дістав ганчірку з грішми... 

Наступного дня, доклавши ще своїх карбованців, поніс гроші 
у фінвідділ. Але це все одно не допомогло: нестача становила 
ще цілу Данилову зарплатню. З неї ж мали опісля вирахувати і 
те, що ще не здав. Однак то були лиш слова. А на ділі з фінвідділу 
зателефонували до місцевого відділу НКВС та просвітили 
тамтешніх працівників щодо нестачі. Ті - до Данила: 

- За те, що віддав гроші бандерівцям, будемо тебе судити. 
Невдовзі чоловіка заарештували, а всю с ім 'ю вислали. Так 

Данилова дружина Текля та їх четверо дітей (бо старшому сину 
Петру вдалося втекти) опинилися в Сибіру, в тайговому селищі, 
де їх скинули, наче мішки, та й поїхали далі. 

Сидять садівчани на клунках, сльози витирають. Аж тут 
підходить один з місцевих та й говорить: «Ходіть до нас у дім». 
Пішли. А потім і робота знайшлася. Правда, на лісоповалі робота 
не з легких: треба було обрубувати гілки з повалених сосен. Та 
Текля якось справлялася. От з пайком, який їй видавали на 
ділянці, виявилось важче: як то його, такий мізерний, та на 
п'ятьох розділити? А тут ще Степанко, не наїдаючись, завше 
хліба просить. Той плач дитини - наче ніж у серце материнське... 

Забув сказати: йшов голодний сорок сьомий рік, у державі 
повсюдно діяла карткова система, а в Садовому (Текля це добре 
пам'ятала) залишилось стільки хліба, що вистачило б на дві чи 
три заслані сім'ї. Тож, змовившись з однією жінкою з Горинь-
града, вирішила тікати. Перед цим, правда, довелось підкопити 
трохи грошей та вийняти заховане золото, що прихопила з 
собою, коли висилали. 

Дорогою додому жінок кілька разів затримували, та гроші і 
золото робили свою справу. Тому скоро і рідної хати дісталася. 
Проте там жили нові люди: хоч по війні вже спливло кілька літ, 
та у Садовому, майже дощенту спаленому німцями, дефіцит 
житла ще відчувався. 
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Сяк-так влаштувавшись, сіли вечеряти. Цього разу малий 
Степаико наївся хліба вже вдосталь, а на ранок помер: не витри-
мав виснажений дистрофією організм такого навантаження. 

Вся в сльозах, простоволоса, прибігла Текля до Микити 
Фурманця. Прийшов Микита, заголив Степанкові животика, а 
він увесь синій... 

Після похорону Теклю знову забрали. Правда, цього разу 
енкаведистам доніс односелець. Свого часу він позичив у жінки 
бляху. Тепер же, боячись, що та вимагатиме повернення боргу, 
поспішив у райвідділ НКВС. 

Виказав односелець і ту гориньградку, котра з Теклею тікала 
з заслання. Вірніше, не виказав, а власноруч затримав на ярмарку 
в Гощі та не відпустив, а привів у РВ НКВС, хоч жінка і 
пропонувала йому золото. 

На цей раз обох вислали аж в Омськ. З Теклею приїхав і 
Петро, якого перед тим упіймали. Тепер їм працювалося вже 
легше. Та й два пайки все-таки ліпше, ніж один. Тож решті дітей 
теж перепадало дещо з їжі. 

Після смерті Сталіна Данило, глава сімейства, дістався дому, 
а тоді вирушив за дружиною та дітьми в Омськ. Повернувшись 
на батьківщину, Фурманці купили хату в Гориньграді та пере-
везли її до Садового, де дожили до старості. Правда, не всі. Син 
Іван не дотягнув навіть до сорока, а Володимир полишив цей 
жорстокий світ, ледве розмінявши п'ятий десяток. І лиш най-
старший, Петро, який мешкав у Шпанові, малій батьківщині 
своєї дружини, з якою познайомився в Омську, де жінка також 
відбувала заслання, діждався пенсії. 

А от єдина дочка Данила Фурманця, Настя, жива й понині. 
Мешкає вона під Рівним, у Квасилові, інколи приїздить у Садове, 
де ще й досі стоїть пусткою батьківська хата під стріхою. Втім, 
не стоїть, а вже розвалюється... 

На цьому можна було б поставити крапку. Та є й інше 
сюжетне відгалуження. Виявляється, двоє з тих бандитів, які 
забрали гроші у Данила, мешкали у Пустомитах, один - у 
Садовому, один - у Малих Селищах, ще двоє - в Люцинові. Як 
мені пояснив потім люцинівець, невдовзі після нічного візиту 
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банда «відшила» від себе садівчанина. Мовляв, у тебе є мати, 
тож підтримуй, допомагай. Та коли жінка звернулася до сина, 
аби скосив гречку, той відмовився... 

Відтак усіх їх половили, «припаяли» чималі терміни. Проте 
найбільше отримав люцинівський. 

Тісний цей світ. Тож в Омську, де Петро відбував заслання, 
зустрів він якось двох солдатів-садівчан, котрі, як і він, довбали 
на озері лід. Був серед них і той, хто вночі вимагав у батька гроші. 
Опісля він ще не раз приходив до хати, гостював. 

Отакий ось несподіваний фінал. 

Про болота , вовк ів та с ільське п е р е й м е н у в а н н я 
У давнину земля навколо Садового була сильно заболочена. 

Кожне болото (а всього їх налічувалось до десятка) мало свою 
назву. Усі я пам'ятаю ще й зараз: Мар'янівське, Полінине, Перше-
леве, Попове, Дякове, Захаркове, Миронове, Жукове, Талахове, 
Шинкарове. Соковиті травостої приваблювали сюди панських 
косарів, які приїздили за дванадцять кілометрів з сусіднього з 
Садовим містечка Малі Селища. До слова, перша назва нашого 
села - Сінне - зобов'язана саме цьому. 

А між Тучином і Полівцями лежало непрохідне болото 
Бараниця. Центр його також мав свою назву - Гук. На цьому 
болоті добували торф та очищали кістки тварин, в тому числі й 
оленів. Пам'ятаю, скелет якогось великого звіра відправили 
навіть у Рівне. 

Навкруги шумів ліс, в основному дубина і березина. Дубину 
не забув і я. Щодо березини, то мій родич Дем'ян розповідав, 
ніби там, неподалік болота, відбулась битва між козаками Севе-
рина Наливайка та польськими військами. Після бою полеглих 
козаків поклали на горі посеред малинівського поля. Кожен з 
побратимів приніс по три шапки землі. Так виріс курган - висо-
кий, широкий, сімома вітрами віяний. А ще кажуть, ніби звичай 
кидати на труну з покійником три жмені землі пішов саме звідти. 

Поблизу Бараниці садівчани випасали корів. Ясна річ, 
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пильність при цьому подвоювалась. Та траплялось і навпаки. 
Тоді чорно-ряба, не підозрюючи нічого лихого, спокійно 
забредала в болото, звідки її вже витягали мотузками. 

Поступово садівські болота висохли. Остаточно доконала їх 
меліорація. 

Після скасування панщини у нас налічувалось 44 рунти 
(господарства), а все село огороджував дубовий частокіл. Біля 
брами росли верби, які називали гаєм. Ворота на ніч зачинялись. 
Сторожували люди по черзі. Той, хто цю повинність щойно 
відбув, передавав наступнику спеціальну естафетну палицю. 

Втім, загорожа захищала не стільки від злодіїв, скільки від 
лісових хижаків. Зі слів моєї баби Пріськи знаю, як до наших 
родичів, що мешкали через дорогу, унадились вовки. Спочатку 
люди думали, що овець краде хтось із сусідів. Коли ж стали 
сторожити, побачили, що то не сільські, а лісові гості. 

Ось як це проходило. Хтось з хижаків просовував у щілину 
хвоста і починав ним стукотіти об долівку. Перелякані вівці у 
метушні вибивали двері та починали вискакувати з хліва. Тут їх 
вовки і хапали... 

Мій родич вирішив покласти цьому край. Причаївшись уночі 
в хліві, він діждався, коли вовк знову просунув у дірку хвоста та 
рвучко смикнув за нього. Хвіст відірвався. Переляканий звір, а з 
ним і вся зграя кинулись навтьоки. Відтоді вовків тут уже ніхто 
не бачив. 

А ось ще одна бабина історія. Було це за царату. Повертався 
якось мій дід Кирило з полювання. Вийшли мисливці з лісу, 
простують польовою стежкою. Аж тут дощ як уперіщить! Куди 
сховатися? Дивляться: дерево велике бовваніє. Підбігли, а в 
стовбурі дупло. Та таке, що три чоловіки влізуть і не тісно буде. 
Тож забралися всередину. 

Через деякий час на вході щось заворушилось. Придивилися: 
вовк задом суне в дупло. 

Мисливці - люди бувалі. А раз так, то знали й таке. Якщо 
раптово вдарити вовка кулаком у черево, тут він і лопне. Так і 
вчинили. Сірий відбіг на кілька метрів, підскочив та й на бік 
звалився. 
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Інша «вовча» оповідь. Сталося це в Валянці. Сторожував 
чоловік у колгоспі. Зненацька вдарив грім, нічне небо розкраяла 
блискавка. Дядько і сховався в будівлі. 

А вовкам і негода не стоїть на заваді. Тож наскочили, порвали 
овець чимало, а одну пару з собою потягли. Перед цим же хижаки 
знищили на випасі дванадцять телят. 

Інколи траплялося і навпаки. У селі ще й досі пам'ятають 
випадок, коли підвожчикам кормів вдалося обступити вовка та 
заколоти його вилами. І сталося це не вночі, а вдень. 

Садівський сіїьський хор. 1962-1963 рр. 

Утворення колгоспів потягло за собою і перекроювання 
районів. Коли останні стали територіально збільшувати, Садове 
(тоді воно звалося Сінним), що доти входило до складу Тучин-
ського району, відійшло до сусіднього Соснівського, а відтак - і 
до Костопільського. Та люди почали скаржитись: до Костополя 
усі 40 кілометрів, а до Гощі - 16. Тож невдовзі садівчани зажили 
в Гощанському районі. 
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Але тут вже було одне Сінне - теперішній Русивель. Тому 
нам запропонували перейменувати село на Шевченкове чи 
Садове. Начальство наполягало на другій назві. Мовляв, заса-
димо 20 гектарів ріллі фруктовими деревами - усі виграють. Тож 
люди проголосували за Садове. 

Незабаром закуплені саджанці привезли в село, посадили. 
Проте за зиму зайці обгризли кору мало не на всіх деревцях, і 
добрі наміри районних зверхників такими й залишились. Сад 
же через два роки зорали, а ймення «Садове» живе й дотепер. І 
це при тому, що потім порушувалось питання стосовно повер-
нення до старої назви. Проте на зборах всі знову піднесли руки 
за Садове... 

Побратимів п а м ' я т а ю 
Коли я прийшов з армії восени 1951 року, їх уже не було в 

живих. Пригадую, як вони випроводжали мене до армії у 1948-
му. Пізно ввечері у помешканні нашого односельця Івана Сірука 
я здав командиру повстанців зброю: автомат, пістолет та гранату. 
Мені був даний наказ вступити до комсомолу, а потім і в партію. 
Легалізуватися, щоб продовжувати боротьбу. 

У нас в селі була організація ОУН під назвою «Залізна лінія». 
До неї входили Іван Басюк, Павло Остапчук, Павло Якимчук, 
Іван Шуляк, Іван Сірук та я - Яким Орел. База організації знахо-
дилася в мене на хуторі, у криївці. Я був у «стрибках», щоб не 
викликати підозри. Так вийшло, що мого вітчима вбили свої. 
Коли був призов до армії в Новоград-Волинський, його віз 
натрапив на міну, тоді було вбито двох чоловіків з нашого села. 
Офіцер запитав, хто ще є з цього села, щоб відправити тіла до-
дому. І він, Дмитро Глущук, їх супроводжував, а згодом не 
повернувся до військкомату. Ховався, ходив у жіночому одязі, 
орав і сіяв. Одного разу їхали енкаведисти й побачили, що жінка 
оре, а коли підійшли ближче, зрозуміли, що то чоловік з боро-
дою у жіночому одязі. Вітчима забрали до НКВД. Оскільки війна 
закінчилася (був 1945 рік), а він 1899 року народження, то йому 

43 



потрібно було відмічатися щопонеділка в Тучинському НКВД. 
Там уже знали, що Дмитро Глущук допомагав повстанцям, що 
за німців він, коли обеззброювали парашутистів, одного зловив, 
привів його в сільську поліцію. «Наш» чоловік, що працював на 
НКВД, виявився зрадником. Він і доповів повстанцям, що 
Дмитро працює на кагебістів. 

Хлопці, які ховалися в мене в криївці, вбили його, а згодом 
з'ясувалося, що зрадив сам Іван Місько. Його викрила сестра 
Галина, яка бачила, що до нього вночі приходили енкаведисти. 
Галина не витримала, коли вбили Дмитра. Вона розповіла людям, 
що Іван продає людей. Місько побіг додому і хотів убити її, але 
вона втекла. Вона вибралася із села й переселилася до с.Сапожин. 
Там і вийшла заміж. 

Мати Міська тривожилась: «Дмитра щось немає, хлопців... 
Що за причина?». А він у відповідь: «Прийдуть, ніде не дінуться». 
Прийшли. У матері серце віщувало біду. Дізнавшись про зраду, 
повстанці вирішили вбити Івана. Та більшовики зробили засідку 
на горищі в його хаті. Вони сиділи два тижні і вже хотіли знімати 
облогу, але начальник попросив, щоб побули ще одну ніч. І в ту 
злощасну ніч пішли Федір Джус і Степан Вертелецький до 
Міська. Більшовики вбили їх. Згодом приходять до нас хлопці-
повстанці й просять матір пробачити їм, що задарма вбили 
чоловіка. У нас на горищі обладнали криївку. 

Я часто клеїв листівки, щоб не записувалися люди до 
колгоспу. Одного разу ввечері мене хотіли догнати одягнені в 
шинелі хлопці. Я подумав, що то військові, і вистрілив у повітря. 
А насправді то були селяни Антон Джус і Василь Жолобчук. 
Якось за мною гнався «стрибок». Він був без зброї, а я вистрілив 
поверх голови. Подумав, що, напевно, він мене впізнав, підходжу 
й кажу: «Здаси мене - жити не будеш». І він не доніс. 

Одного разу поклеїв листівки на дереві біля церкви. Люди, 
коли йшли до храму, не бачили, а коли виходили, то помічали. 
Був випадок, коли я поклеїв їх і пішов на вечорниці, зустрів 
дільничого Троміліна й начальника групи Вертелецького. Обидва 
п'яні. Вони повели мене до приміщення «стрибків», відлупцювали 
і залишили там на ніч. Потім кинули мене до НКВД, мучили два 
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тижні, а затим повели на очну ставку. 
Посадили навпроти мене чоловіка, 
який нібито бачив, як я клеїв листівки. 
Я до нього: «Що ти брешеш, хочеш 
посадити мене до в'язниці». Енка-
ведист ударив мене, і я полетів з кріс-
лом на підлогу. Тоді він став бити 
мене ногами. Свідок злякався, почав 
заїкатися й каже, що про все це краще 
знає Володимир Вознюк. Енкаведист 
говорить: «Іди і приведи Вознюка. 
Ось пишу йому повістку з'явитися в 
НКВД». 

Той шукав аж два дні, а Вознюк утік у Воскодави, де були 
його родичі. Енкаведист покликав мене до кабінету, де був свідок. 
Написав папір і до мене: «Розпишися за його життя». «А якщо 
він утопиться чи повіситься, то я за нього маю йти до в 'язниці? 
Ні, - кажу, - не підпишу». Слідчий подумав і відпустив нас обох. 

Повстанців, котрі були на хуторі і яких я не застав у живих у 
1951 році, коли повернувся з армії, звали Андрій Пашковець з 
Полівців (псевдо Кнопка), Лавро Савчук (псевдо Василь), Василь 
Макареца (псевдо Гриць), Іван Пецісель (псевдо Мусій). Щ е 
раніше загинув Тодос Соловей. Пам 'ятаю, тоді прибіг до мене 
Кнопка й каже, що потрапили у засідку й загинув Тодос. З ним 
також був Гнат, але я його не знав. Лавро - уродженець Микулина. 
І ще один був з Дроздова. 

У НКВД вбитих повстанців ставили під огорожу і спосте-
рігали за реакцією перехожих. Людей, яких зацікавили вбиті, 
енкаведисти затримували й допитували. Цих чотирьох хлопців 
поставили біля НКВД. Пішла мати Л а в р а побачити сина , 
підійшла до нього й не заплакала, не закричала. Але не витри-
мало материнське серце - померла до кінця року. 

Володимир Янчик, з яким я познайомився набагато пізніше, 
розповідав, що був зв'язковим у повстанців. Коли він перебував 
під слідством у Тучині, з ним у камері сиділи Тихін Прижитський 
і Микола Жук. Янчик говорив: «Енкаведисти ставили під плотом 

Повар Яким Орел (зліва) 
під час служби в армії 

(м.Орел Орловської обл.). 
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у НКВД вбитих у Матіївці Лигора й Марка з Полівців. Тіла 
падали, і тоді один з більшовицьких катів приніс два загострених 
кілки, прохромив Лигору груди, пришпиливши до плоту, потім 
так само зробив і з Марком». 

Давно вже немає на світі моїх побратимів, та я пам'ятаю їх 
усіх, адже пожертвували вони своє життя для того, щоб ми мали 
змогу жити нині у вільній, незалежній Україні. 

Німець В І Д Н І М Ц Я Р І З Н И Т Ь С Я . . . 
Жили-були у Люцинові німці - багатий і бідний. Заможний 

звався Ведманом, володів добротним будинком-фортецею з 
мурованими стінами товщиною мало не метр, який зберігся 
дотепер. Наразі тут медпункт, а раніше була крамниця. 

Мав Ведман і молотарки на м'яту та просту солому, і кінні 
жатки, й тримав вісім корів. Словом, був хазяїном. 

Бідний німець відгукувався на ім'я Рух. Свого часу він во-
лодів вітряком, але, полюбляючи оковиту, пропив добро. 

Якось Рух не пошкодував два злотих та звернувся за допо-
могою до тучинського лікаря Бортновського. Оглянувши горло, 
медик заспокоїв: «Усе гаразд». Пацієнт хитро посміхнувся: 
«Який гаразд? Адже через цю горлянку упродовж року проліз 
вітряк із крилами». 

Перед війною, коли німці стали переселятися до фатерлянду, 
туди ж зазбирався і багатій Ведман. їхати мав своїми кіньми. А 
оскільки більша частина нажитого лишалася у Люцинові, то 
дуже вже жалкував за добром, мало з глузду не з'їхав. 

А от Рухові не шкода було полишати село. Бо не мав прак-
тично нічого... 

Син Будьонного помер у Садовому 
Як відомо, в 1920 р., під час радянсько-польської війни, 

нашими теренами проходили більшовицькі війська. Зокрема 
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кавалеристи-будьонівці. Зацікавившись цим фактом, я став 
розпитувати старожилів, пригадувати розповіді своєї баби 
Пріськи, інші свідчення деяких садівчан і ось що розкопав. 

Виявляється, за селом, під Жалянкою, відбувся бій між 
білополяками та червоними, у якому полягли двоє будьонівців. 
Поховали їх на церковному цвинтарі, поблизу дзвіниці , з 
північної її сторони; хрести на могилах стояли упродовж двох 
десятиліть. І лиш наприкінці польської окупації (чи в перші роки 
радянської влади)їх не стало. 

На 1920 р. припадає і розташування у нас штабу командарма 
Семена Будьонного. Розміщувався він у двох хатах, що стояли 
поруч. Мешкали там мій дід Кирило та його брат. 

Війна диктує свої закони, і штаб невдовзі перемістився у 
Матіївку чи, можливо, Кам'янку. Про це засвідчує той факт, що 
кінармійці поїхали до лісу не через Пустомити. 

Разом з кавалеристами тоді часто бачили молоду вродливу 
жінку, котра, як і решта червоних, пересувалася селом верхи. 
Казали, що то коханка самого Будьонного чи, можливо, його 
брата, котрий теж воював у складі Першої кінної. 

Була в цієї жінки й дитина. От тільки невідомо, народила 
вона її в Садовому чи дісталась села вже з немовлям. 

Коли військо почало збиратись у похід, мати, не бажаючи, 
мабуть, полишати коханця, стала ходити по хатах і просити, аби 
хлопчика хтось тимчасово залишив собі. Але ніхто з селян не 
погодився на це. Тоді жінка завернула до суток (так називали 
будинок за два метри від іншого, що слугував за вбиральню) 
Югашки Фурманець. Відтоді її вже ніхто не бачив. Певно, 
вирушила з будьонівцями далі на захід. 

Щодо Югашки, то вона того дня виявила в себе «подарунок». 
Вірніше, виявив собака, який привернув увагу тим, що грався з 
немовлям, облизував його. 

Ясна річ, Югашка не залишила дитину надворі, а занесла її 
в хату та поклала на припік, до печі, аби нагріти. Аж тут до 
світлиці баба Савета заходить. Побачила усе це та й промовляє: 

- Солдати пристрелять малюка, якщо його ніхто не візьме. Так 
і кажуть: «Кулю в лоба!» Тож я хочу забрати дитину собі. Можна? 
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Після того, як хлопчик опинився у баби Савети, будьонівці 
запропонували їй корову чи коня. Але стара сказала, що все це 
має і сама. Тоді червоні лишили кілька мішків цукру, борошна і 
крупи та кивнули на прощання: 

- Доглядайте, а ми колись заберемо і розрахуємось. 
Проте не повернулись і не забрали, бо незабаром їх відкинули 

на схід, і в Садовому, як і по всій Західній Україні, запанували 
польські порядки. 

Пройшло півроку. За цей час баба Савета встигла запитати у 
батюшки про дозвіл на хрещення, а затим і охрестити дитину. 
Відтоді всі стали називати хлопчика Сашком Будьоновим. 

Коли малому виповнилось три чи чотири роки, в село, 
маневруючи, увійшов польський військовий підрозділ. Один з 
офіцерів, почувши від когось історію про сина червоного 
командарма, підійшов до дитини та наставив на неї карабін: 

- Я тебе вб'ю! Ти більшовик! 
То був, звичайно, невдалий жарт самодура. Проте хлопчика 

охопив такий переляк, що відібрало мову, а кілька днів по тому 
прийшла й смерть. 

Відтак маневри стали влаштовуватись на садівських околицях 
мало не щоліта і мало не щоліта в селі стояли війська. Пам'ятаю, 
наше кладовище тоді оповивала дуга ріллі, котра не засівалась. 
Називали її Ставком, позаяк поблизу текла річка, через яку був 
перекинутий міст. Саме там під час навчань жовніри ставили 
польову кухню, а ми, дітвора, бігали туди з відрами за солдатською 
кашею, якою всіх щедро пригощав пишновусий капрал-кухар. 
Вишикує малих у чергу і береться за ополоника... 

А ще на Ставку за Польщі стояла карусель, яку влітку 
крутили восьмеро дужих чоловіків. Ніколи не забуду, як син 
нашого батюшки Сашко купив мені квиток, посадив попереду 
себе, і ми закружляли так, що аж мурашки по спині стали бігати... 

І наостанок. Появі у газеті цієї історії слід завдячувати, крім 
уже згаданої баби Пріськи, ще й моєму 70-річному товаришу і 
родичу Івану Басюку та його матері, теж нашій родичці. 
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Жив у С а д о в о м у б а т ю ш к а . . . 
Люди часом - як спалахи світла. Блимне десь вдалині, осяє 

землю й погасне. Але в очах, в пам'яті іскриться ще довго-довго... 
Священик Микола Янкевич тривалий час у Садовому не 

правив. Так, кілька літ всього. Потім, наприкінці п'ятидесятих, 
перебрався у Верхів, що в Острозькому районі. І це при тому, 
що село, його людей поважав і любив. «Моя дружина, - говорив, 
- тут народилась, тож і мені тут жити та померти, певно, суди-
лося». 

Дружину Янкевича всі називали «попадею» чи «матушкою». 
Походила вона з нашого роду Орлів, з сім'ї священика. Це, до 
слова, й посприяло тіснішому знайомству з отцем Миколою. 

Йшов він якось з Тучина та й завернув до мене: 
- Позаяк ви родич моєї дружини, то запрошую вас у гості, 

на обід. 
Тут я помітив, що одяг у батюшки дещо незвичний: штани 

старі, залатані. До того ж латки чорного кольору, а нитки при 
цьому білі. 

В хаті, куди ми зайшли, я не втримався і запитав про це. 
Замість відповіді Янкевич підняв холошу, під якою були ще одні, 
нові штани, а потім глянув на мене: 

- Хоч більшовики хитрі, але самі хитрих не люблять. Тому я 
й маскуюсь. 

Через кілька днів уже я переступав поріг священикового 
житла. Дивлюся: його дружина сидить на ліжку, а сам отець 
Микола у фартуху готує обід. Побачивши мене, посміхнувся й 
каже жінці по-російському: 

- Это твой родственник. Значит, угощать буду я. 
Того ж дня батюшка показав мені листи, які упродовж 

багатьох років йому надсилали друзі. Всі вони стали архієреями, 
і лиш Янкевич, за його ж словами, залишився бовдуром (при 
цьому було вжито російське «болван») та служить Господу у ма-
ленькому селі Садовому. 

З купи паперів я витяг фото, де було зафіксовано навчання 
отця Миколи у Варшавській духовній академії. Священик по-
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сміхнувся та замітив, що, мабуть, вишкіл, який проводився 
п'ятьма мовами - грецькою, старослов'янською, латинською, 
польською і церковноукраїнською - пошкодив йому розум. Так 
він зазвичай жартував. 

Тоді ж я почув, що за Польщі у Варшаві знаходився грецький 
представник, а в церкві згадувалось ім'я не московського, а 
вселенського патріарха. 

Опісля ми вже так тісно не спілкувались. З настанням Різдва 
всі у селі колядували, а потім запросили на обід Янкевича. Коли 
він прийшов, за столом уже сидів парторг Іващенко. Хоч вони 
зовсім не спілкувались, але один «товариш» повідомив про це в 
райком партії, і за два дні Іващенка звільнили. Більше того, не 
дозволили працювати навіть за основним, вчительським фахом. 
Відтак колишній парторг виїхав на свою малу батьківщину. 

Дещо пізніше довідався, що відразу по війні, коли багато 
людей знаходилось під слідством чи сиділо в тюрмах, наш 
священик складав прохання про помилування або «поданія», як 
ще говорили. При цьому він майже ніколи не відмовляв. 

Коли отець Микола помер, то його теща або «бабушка», як 
казали ми, мешкала то в Стовпині, звідки була родом, то в Садо-
вому. Жила сама, бо її дочка-попадя полишила цей світ ще 
раніше, перед чоловіком. Утім, не зовсім сама. Адже мала козу, 
до якої дуже прихилилась. Йде часом селом, а худобина за нею 
підстрибує. Дітлахи, у свою чергу, теж тут як тут. Хто погладить 
тварину, а хто й за бороду посмикає. 

Пам'ятаю й таке. В дитинстві я часто хворів, а «бабушка» -
добра душа приносила для підкріплення сил то супу з голубиним 
м'ясом, а то й одного з тушкованих голубів, яких вони тримали 
на м'ясо. 

З того часу спливли літа. Ми вже живемо і в новому столітті, 
і в такому ж тисячолітті. Дехто з односельців, либонь, призабув 
ті події. Більшість через вік їх просто не знає. Тож нехай ці 
замітки хоч трохи розвіють той туман років, розмиють ті напливи 
часу... 
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Р о з п и с а в с я с о л д а т на р е й х с т а з і , 
а в і д т а к опинився в ГУЛДЗі 

Доля людини. У цьому емкому понятті - багатогранна життє-
ва палітра. А от кольорова гама, тони, які накладаються на 
полотно буття, залежать уже від Бога: під ним усі ходимо... 

... Зі вступом Червоної Армії у Садове відразу ж почав діяти 
і польовий військкомат. Все відбувалося дуже просто. Солдати 
обходили будинки та сповіщали, що усім чоловікам слід зібра-
тися у школі для подальшого відправлення на фронт. Справу 
дещо спрощували списки сімей, котрі висіли на хатніх дверях. 
Так було і за німців. Правда, тоді цей папірець завіряв ще й 
сільський староста. 

До школи 19-літній Петро Мазур вирушив не сам, а у супро-
воді с ім ' ї -батька , матері, брата і трьох сестер. Батька, до слова, 
теж призвали. Але служити довелось нарізно: сина направили в 
Київ, де дислокувався навчальний полк, а старого - у Білоко-
ровичі. 

Згодом прийшла звістка про те, що померла мати. І згадав 
Петро, як побивалася, коли прощалися, як місця собі не зна-
ходила. Певно, відчувала серцем, що бачаться востаннє. 

В кулеметній роті юнака призначили другим номером 
розрахунку, який мав котити станок. Ствол же клав на плече 
перший, міцніший номер. 

У цій роті, між іншим, воював і мій дядько Юхим Орел. Але 
під час форсування Одеру він пропав безвісти. 

Фронт зустрів садівчан у районі Ковеля. Петро Мазур служив 
на ту пору вже у роті автоматників. З боями дійшли до Вісли, 
зупинились, позаяк відставали тили, а отже, не вистачало 
боєприпасів, провіанту. На правому березі річки розташувались 
радянські бійці, на лівому - німці. Так п'ять місяців в облозі і 
простояли. 

Якось на передову прибули реактивні установки БМ-13 -
«Катюші». Усі здогадалися, що невдовзі розпочнеться наступ. 
Так і сталося. Після того, як артилерія зробила свою справу, 
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почали форсувати Віслу й автоматники. Закр іпившись на 
відбитому березі, вони прикривали понтонний міст, зведений за 
кілька годин. Затим по ньому загуркотіла техніка... 

Під Франкфуртом Петра Мазура вразили величезні хімічні 
заводи німців. Тоді ж ворог повідомив наступаючих: якщо 
радянські снаряди влучать у «серце» цих підприємств, не минути 
біди. Тобто «капут» настане і тим, й іншим. Тому заводів наші 
війська своїм вогнем не зачепили. 

На Одері Мазурова рота зайняла оборонні редути і простояла 
так упродовж трьох місяців. А потім настав, як співається в 
«Інтернаціоналі», останній і рішучий бій. Після артпідготовки 
автоматники кинулися форсувати річку. Та через суцільну стіну 
вибухів це зробити було дуже важко. Раз по раз човни, роз-
трощені снарядами, йшли на дно. Неподалік берега вибухом міни 
пошкодило і Петрового човна. Хто вмів плавати, дістався землі, 
решта потонула. 

Зайнявши оборону, відкрили вогонь у відповідь. Навкруги 
лютувало свинцеве пекло. Раптом поруч рвонуло, гаряче залізо 
обпекло Мазуру голову. Та ноги і руки лишились цілими. Тож із 
затиснутим автоматом та перебинтованим чолом знову поринув 
у бій. До речі, слід від цього поранення - велика черепна вм'ятина 
- ще й нині промацується над лобом. 

А от шлях на Берлін такими боями вже не супроводжувався. 
Вірніше, тяжкі , запеклі бої були. Проте доля цього разу 
змилувалась над Петром та кидала його на ті фронтові ділянки, 
де німці, передчуваючи неминучу поразку, вже майже не чинили 
опору, а розбігались по лісах. 

Відтак відгримів останній бій, пройшов останній штурм. 
Петро Мазур встиг за цей час поставити свій підпис на за-
к іптюженій , у б ілих кульових в іспинах стіні н імецького 
рейхстагу та через нове поранення — потрапити до шпиталю. 

А затим був мітинг. Сповнений радості від закінчення 
війни, Перемоги, а отже, й швидкого повернення додому, у 
Садове, Мазур не йшов, а біг на нього. Та сподівання виявились 
марними: один із промовців заявив, що ті, кому виповнилось 
двадцять, підлягають новому, трилітньому призову до війська. 
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Підпадав під це, ясна річ, і Петро, який більше року простував 
кривавими дорогами війни, нюхав порох, підходив потом. Та 
відслужити довелось не три, а без малого всі п 'ять літ. Вже й 
додому почав збиратися. Аж тут в одну із ночей хтось у плече 
штурхає: 

- Мазуре, прокидайся! 
- В чому справа? 
- Здавай свого автомата та збирайся. 
Вивели на плац, зірвали погони. 
- А тепер он туди, - конвоїр показав на «чорного воронка», 

що причаївся біля сусідньої казарми. 
- З а що?! 
- На суді дізнаєшся. Як виявилось, з дому надіслали донос 

про те, що він, Петро Мазур, був у «Юнаках». А це класифі-
кувалось як членство в націоналістичній організації. 

Пам'ятаю, за німців ці хлопчаки з дерев'яними гвинтівками 
на плечах марширували на Облугах. Вишкіл проводив Іван 
Тушкевич, який служив у польській армії, а опісля працював 
конюхом у міліції. Ще пізніше тих юнаків він косив із кулемета 
разом зі своїм братом Степаном. Потім і самого Степана скосили 
у Дроздові, а Іван дожив до старості... 

І от з Берліна рушив перший поїзд до Сибіру. Разом з 
Мазуром, якому присудили десять літ, у теплушках сиділи ще 
півтори тисячі бранців-українці, латиші, естонці. Всі вони мали 
невдовзі валити у тайзі ліс, тягти на собі важкі колоди, подібно 
коням, впрягаючись у шлеї та отримуючи удари батогом. 

Тяжко було, звичайно. Йдучи з роботи, міцніші підтримували 
слабших. Нерідко лунала команда: «Лягти на землю!» І 
простягалися усім кістлявим тілом у холодній болотяній воді, 
багнюці. 

Конвоювали в'язнів в основному росіяни і кавказці. Часом 
звернешся до такого, а він плескає долонею по автомату та 
відказує: «Моя твоя нє понімаєт». От і вся розмова. 

У таборі налічувалось майже десять тисяч бранців. Щоранку 
з бараків виносили померлих, вантажили на машину та везли на 
вахту. Вахтер з дерев'яним молотком у руці забирався на кузов 
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та, перевіряючи, аби не провезли живого, гупав кожного трупа 
по голові. Часом череп не витримував і лопався... 

Через кілька місяців Петро занедужав та опинився у 
санчастині, а після цього - в Ангарську, куди його перекинули 
прокладати нафтопровід. 

У тяжкій рабській праці спливло сім літ. Після смерті Сталіна 
Мазура реабілітували та дозволили повернутися на батьківщину. 
Вдома Петро дізнався, що батько оженився вдруге, взявши у 
дружини сільську вдову Килину, чоловік котрої загинув на 
фронті. З нею у сім'ю прийшли двоє дітей. Затим народилось 
ще шестеро. Тож разом з рідними братами й сестрами Петра 
стало вже тринадцятеро. 

Жилося нелегко. Не завжди й хліба вистачало на всі роти. 
Та коли оженився, то, трохи похазяйнувавши разом з батьком, 
звів зі шлакоблоків власний дім. Невдовзі і робота знайшлася. 
Зваживши на підірване каторгою здоров'я, керівництво колгоспу 
призначило його чергувати у конторі. 

Помаленьку налагодилось життя і в Петровій сім'ї . Одру-
жився син, защебетали внуки. Здавалося, після чорної смуги 
поневірянь і лиха завітало до оселі звичайне людське щастя. Та 
ні, доля і тут пройшлася по живому: від хвороби помер син, а 
мати, виплакавши на могилі очі, осліпла. За що така кара? 

... Доля людини. Такі дарунки піднесе вона часом, що й 
уявити важко. Та попри все треба жити. Тож і живе Петро 
Сергійович. Успіхами і невдачами невістки Віри, що приїздить 
у Садове з Рівного, онуків, домашніми клопотами. 

Завітав якось до Мазура, а він у присутності сліпої дружини 
тісто місить та навіть не може потиснути руку. І защеміло в мене 
серце: ось який хатній прихисток у тебе, солдате... 

А зовсім недавно прошу Петра: надінь свої ордени, сфото-
графую тебе як фронтовика. А у відповідь з придихом: «Ніколи 
я їх не начеплю, Якиме. Дуже мене зобидили більшовики, ні за 
що на каторгу пославши. Та й орденів уже немає: віддав онукам, 
щоб гралися...». 
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Двічі м о б і л і з о в а н и й , раз п о х о в а н и й . . . 
Невблаганний час вперто бере своє: ще донедавна у Са-

довому мешкало п'ятеро людей, яким сповна випало пройти 
вогненними дорогами Великої Вітчизняної, але Бог забрав до 
себе фронтовика Микиту Фурманця, зменшивши таким чином 
цю кількість до чотирьох. Поміж них і Василь Нагорнюк. Життя 
його - непросте і водночас дуже типове для українців-західняків, 
які у 1944-му вирушили на війну, - варте того, аби про нього 
знав більш широкий загал. 

... Те, що «медяний» інцидент співпав з приходом у село 
німців та початком окупації, дехто, либонь, спише на випад-
ковість. Інші скажуть вам, що саме в пору безвладного вакууму 
і трапляється подібне. Та як би там не було, а факт залишається 
фактом: Василь Нагорнюк, Василь Білоус і Федір Джус вибрали 
якраз ту ніч, аби пробратися на хутір чоловіка на прізвище 
Калюжний та витягти з вуликів його пасіки три рамки меду - по 
одній на брата. А вранці «брати» стали бранцями, позаяк поліцаї 
спільно з місцевим сільським активом без зайвих зусиль виявили 
краді їв , ідентифікувавши їх за численними сл ідами від 
бджолиних укусів. 

Після цього був суд, який присудив Джусу та Білоусу по 
двадцять шомполів. Щодо Нагорнюка, то йому як найстаршому 
з-поміж цієї трійки випав набагато суворіший вердикт - роз-
стріл. І можете не сумніватися - розстріляли б не вагаючись, 
якби про інцидент не довідався садівчанин Григорій Щер-
банюк, котрий в пору визвольних змагань початку минулого 
століття носив погони полковника військ УНР та мав чин 
отамана, а отже, й неабиякий авторитет серед односельців, що 
знали про це. 

- Ви при своєму розумові чи ні? - насів він на активістів. -
Я сам пасічник і добре знаю, що таке видерти мед уночі. Але 
вбивати за одну рамку... Ні, цього Нагорнюк точно не заслужив. 
Ліпше дайте йому пару шомполів, аби запам'ятав на майбутнє... 

Спливло трохи часу. В окрузі почали зорганізовуватись 
боївки повстанської армії. Мобілізували в УПА й Василя. Його 
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підрозділ, що налічував ЗО вояків, базувався в Пустомитівському 
лісі. Потім у загін влилося більше людей, і він розрісся до кількох 
сотень. 

Одного разу боївці довелося брати Тучинський шкірзавод, у 
результаті чого повстанцям дісталося 12 підвід шкіри, в тому 
числі і завантажене трійко Василевих буланих. Коли ж вояки 
залягли біля пошти, приготувавшись до відсічі, німці не нава-
жились вступити в бій і викликали підкріплення з Шубківського 
гетто. Та було вже пізно... 

З приходом весни Нагорнюк, як не дивно, затужив, став 
похмурим, сумним. А все тому, що вдома на нього, єдиного 
годувальника, чекала старенька мати, серце котрої краялось від 
невеселих думок: «Хто оратиме землю, засіватиме її?». Що й 
казати, кривдно було жінці, прикро від того, що її Василя 
мобілізували, а сім'ї, де по четверо-п'ятеро синів, так і лишились 
нечіпаними. Поділилась якось цим з сільською активісткою 
Теклею Бойчук. Та - до командира: «Відпустіть хлопця». Так 
Нагорнюк став до плуга і господарював на землі, допоки Садове 
не визволили від німців радянські війська. 

А там - повістка з польового військкомату і мобілізація вже 
до Червоної Армії. Шлях на фронт проліг через Білокоровичі, 
Зволель, Київ, де пройшов короткий вишкіл в учбовому полку 
Далі - визволення Естонії, бої в Пруссії. 

На річці Неман, де стояли в обороні, отримав контузію, 
втратив слух, був присипаний землею. Коли прийшов до тями, 
поруч вже йшли підрозділи іншого роду військ. Тож пристав до 
них. 

Коли на привалі сіли обідати, виявилось, що Нагорнюк -
піхотинець. Доповіли начальству. Не довго розмірковуючи, 
командир наказав розстріляти Василя як дезертира. Проте інший 
офіцер повірив, що хлопець відстав від своїх, і звелів поставити 
його на забезпечення. 

Приблизно в цей час посивілу матір у далекому Садовому 
остаточно пригнула до землі похоронка: «Ваш син... поліг смертю 
хоробрих і похований у братській могилі...». Що робити? Спекла 
хліб, замовила у церкві панахиду... А невдовзі від Василя 

56 



надійшов лист: так, мовляв, і так, воюю, подаю снаряди до 
гармати, був контужений... 

Незабаром на грудях у Нагорнюка засяяла перша бойова 
нагорода - медаль «За відвагу». Отримав він її за здобуття цінних 
ворожих документів, котрі виявились за таких обставин. Василь 
і ще один боєць, виконуючи наказ командира, доставляли 
продовольство снайперам, що залягли на передовій. Натрапивши 
на шляху на дім, який охороняв ворожий вартовий, що тут же 
дременув, зайшли всередину. В ліжку - роздягнутий німець. 
Побачивши солдатів, він хотів, було, вистрілити, та хлопці 
випередили фашиста... 

А потім, наче сніг на голову, - арешт за доносом, що прийшов 
з дому. Мовляв, бандерівець воював проти радянських партизанів. 
Тож довгождану Перемогу зустрів у в'язниці. Відтак - ще болю-
чіше, ще гіркіше: зірвали погони, завантажили у товарняк і - на 
Сибір, де сонце сходить, у тайгу. Ніби й не торував, не окроплював 
власною кров'ю бойового шляху в лавах Червоної Армії. 

Військовий завод, де виготовляли артилерійські снаряди, 
ясна річ, не привітав і навіть не посміхнувся Нагорнюку, а лиш 
пихато, наче милостиню, дозволив завантажувати глину у 
спецпечі. А поряд лютували карателі-енкаведисти. Виведуть 
в'язнів на розстріл, прошиють повітря чергами, а ті стоять. Знову 
лунає команда «Вогонь!» - бранці не падають. Втретє сичать 
кулі - те ж саме. А все тому, що стріляли поверх голів, збитку-
валися. Потім, правда, розстріляли по-справжньому. Як казали, 
за зраду батьківщини. 

Подібне садівчанин бачив ще кілька разів. Але тоді взвод 
автоматників страчував партії в'язнів відразу, з трьох довгих 
залпів-черг. 

Жорстокість породжує спротив. Тож не дивно, що бранці 
почали готувати повстання, таємно клепаючи у кузні металеві 
штирі. І коли карателі вивезли засуджених вчетверте, багато-
тисячний табір повстав. 

У першу чергу накидалися на конвоїрів, енкаведистів. Хоч 
сили були нерівні, та жоден з карателів не лишився живим. При 
цьому, правда, загинуло й чимало в'язнів. 
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Коли причини бунту прибула з'ясовувати московська слідча 
комісія, багато хто задавав їй питання: чому розстрілюють без 
суду й слідства? «Більше цього не буде», - запевнило начальство. 
Відтак засуджених розконвоювали, взяли з кожного розписку про 
те, що стануть надалі працювати на заводі, почали виплачувати 
гроші, дали хлібні картки... От тільки перекличку не скасували. 

Але найбільше, певно, гнітила Нагорнюка розлука з домом, 
селом. Тож, трохи попрацювавши, зважився на втечу. 

Дніпропетровщини дістався потягом-товарняком разом з 
товаришем-тернопільчанином. Знайшлись і добрі люди, що 
нагодували. Однак на станції втікачів зупинила міліція: хто такі? 
Потім, правда, зжалилися, відпустили. 

У Дарниці їх схопили знову і, переправивши у в'язницю до 
Білої Церкви, присудили за втечу два роки. 

Строк, як мовиться, відсидів від дзвінка до дзвінка. Потім 
видали сякі-такі документи і сказали: вільний. 

Далі — все, як у людей: дім у Садовому, сім'я, діти. Та невдовзі 
й тут отримав від долі ляпаса. Дружину, що працювала у ланці, 
перестріли якось голова колгоспу з бригадиром. Та, як на зло, 
поверталась з роботи з клунком гички. Перетрусивши, виявили 
кілька буряків. Затим бригадир прийшов додому і став шукати 
цукристі там. А не знайшовши, зі злості вдарив Нагорнюка у 
вухо. Той теж розлютився і схопився за сокиру. Не вбив, але 
налякав добряче. 

Наступного дня колишнього в'язня знову взяли під арешт, 
доставили у Рівне, а опісля - у Львів, де пробув аж два місяці. 
Згодом - новий суд і новий вирок - два роки позбавлення волі, 
які відбував уже в Караганді. 

По звільненні - ну що за життя таке! - довелось пройти 
випробування вогнем. У прямому розумінні слова: пожежа 
дощенту знищила дім. Та, дякувати Богу, допомогли жалісливі 
односельці, скинувшись сусідові грішми на нову хату. 

... І на фронті, і за колючим гулагівським дротом Василя 
Нагорнюка ніколи не полишала думка про рідне Садове, 
тамтешніх щирих і привітних людей. У мріях він миттєво долав 
тисячі кілометрів, що віддаляли від батьківщини, та птахом 
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линув додому, до старенької матері, сусідів, вкотре всотуючи 
медяний запах літнього поля, майже фізично відчуваючи на 
щоках пругкий подих вітру, сліпнучи від безкрайньої небесної 
блакиті. 

На жаль, дуже довго не судилося йому відчути все це на-
справді, побачити навіч. Та долю ми не вибираємо. Вона торує 
шлях буття. 

. . . І прийняв солдат в з в о д 
Час - слабка настоянка смерті. З його плином відходять у 

вічність люди, які гідно пройшли цим життям. І не їх вина, а, 
скоріше, їх біда, що доля підставляла часто під бік не пухову 
перину, а зцементовану кров'ю і потом землю фронтового окопа... 

Це зараз уже садівчанин Іван Сірук розміняв дев 'ятий 
десяток. А тоді, у 1944-му, в Червону Армію його, 23-літнього, 
призвали майже одночасно з батьком, котрий встиг понюхати 
пороху ще в Першу світову. 

Майже одночасно - це наступного дня. Тож Іван, аби 
попрощатися з хлопцями-повстанцями та здати свої обов'язки 
господарчого, попросив батька піти у військкомат разом з ним 
уранці. Та наказ для старого солдата був законом. Тому сина він 
не послухався, додавши з сумом: 

- Йдучи на царську війну, відчував, що повернуся. Зараз же 
такого відчуття немає. 

Так і сталося: фронт проковтнув Сірука-старшого безслідно. 
Проте син довідався про це пізніше, уже після Білокоровичів, 
Рівного та польського Жешува, де дислокувався учбовий полк. 

Хорошого в «учебці» виявилось мало. Годували погано, 
муштрували день у день, ображали, називали «бандерами». 
Словом, каторга, а не навчання. А раз так, думалось, то вже ліпше 
на передову. Але не відправляли чомусь. 

Не витримавши знущань, група солдатів під орудою тучинця 
Михайла Журомського, музиканта за фахом, влаштувала втечу. 
Проте Созонт Якимчук, Іванів односелець, мовив тому: 
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- А куди бігти-то? І чи далеко втечемо? 
Тож друзі, на відміну від гурту Журомського, не наважились 

на втечу Він же опісля вийшов з повинною і дослужував аж на 
Сахаліні. По війні Іван зустрічався з тучинцем знову 

Наступного дня решті взводу аж до вечора відмовляли в 
харчах. Мовляв, тоді поїсте, коли втікачів упіймаємо. А коман-
дир-узбек взагалі люто лаявся: 

- Через вашого Журомського мене тепер на фронт відправ-
ляють! 

Отакий парадокс: офіцер передової боявся, як чорт ладану, 
а його підлеглі, що від нього натерпілися, рвалися у бій, де воліли 
хоч трохи передихнути, послабити напівтюремний зашморг. 

На фронті друзі знову опинилися в одному окопі: Созонт 
був кулеметником, майже ніколи не скидав каску, примовляючи: 

- Передусім голову треба оберігати. 
Та в одному з боїв куля в акурат влучила йому прямо в лоба. 

Про це по війні Іван переповів Созонтовій дружині. А та з 
докором: 

- Він загинув, а ти живий! 
Або ще такий випадок. Якось вночі - певно, орудував 

досвідчений снайпер - ляснув постріл, і командир, помираючи, 
прохрипів: 

- Сірук! Приймай взвод. 
А німці тут як тут. Захопили язика - і ходу. Наступного дня 

взвод через це зняли з передової. Іван взяв було командирів 
речмішок, та, згадавши батькове напуття не чіпати речей убитих 
і поранених, поклав назад. 

Відтак смертоносний метал настиг солдата Дворніка . 
Стікаючи кров'ю, він попросив Івана взяти на пам'ять його ножа 
та ременя. Але Сірук знову відмовився, хоч дарунки видалися 
дуже гарними. 

Через кілька днів роту знову кинули на передову. Від лісу, 
що шумів поруч, бійців віддаляла невеличка галявина, котру 
треба було проскочити, аби зайняти оборону. Проте ворожі 
снайпери пристрілялися настільки добре, що «знімали» наших 
навіть уночі. Певно, мали на гвинтівках відповідні пристрої. 
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Що робити? З одного боку - неминуча смерть, з іншого -
парторг і комсорг з пістолетами, які командують: «Уперед!». 
Виконає команду хтось із бійців, пробіжить кілька кроків і впаде 
з кулею у серці... 

Невдовзі п ідкріплення з-під Кракова перекинули. Не 
витримав один із прибулих, пересмикнув затвор, навів гвинтівку 
на парторга: 

- Кидай наган, бо вб'ю! 
Той кинув. Тоді боєць тикнув пальцем убік галявини. Мовляв, 

біжи, покажи приклад. Парторг побіг і відразу ж упав, скошений 
кулею снайпера. 

Затим настала черга комсорга. Хоч і благав він не посилати 
на вірну смерть, але солдати лишились непохитними. Тож побіг 
і впав замертво. 

А у взводі вже половина особового складу перебита. Зва-
жаючи на це, один з бійців запропонував кинутися через 
галявину усім разом. Хтось та й дістанеться лісу. 

Стає тоді на повний зріст солдат, який спричинив загибель 
парторга й комсорга, і каже: 

- Я к побіжу, то й ви за мною кидайтеся. Але опісля, по тому, 
як снайпери скерують увагу на мене. І біжіть так: пробіг - упав, 
піднявся, пробіг, знову впав. 

Сказавши це, боєць рвонув уперед з криком: «Хто вірує в 
Бога, той добіжить!». Але снайперська куля майже миттєво 
звалила його на землю, і німці перенесли вогонь на решту 
червоноармійців. Тож до лісу дістались лише четверо солдатів, 
а поміж них і садівчанин Сірук. 

Коли зайняли оборону, снайперів уже не було. Тож відважній 
четвірці, яка більше доби нічого не їла, вільно доставили вечерю 
- вівсяну кашу та по сто грамів спирту. Правда, спирт виділили 
на дванадцятьох. Тому кожному дісталось по триста грамів. 
Однак не сп'янів жоден: далася взнаки напруга, викликана 
недавньою смертельною загрозою. 

І в обороні, і опісля Іван неодноразово згадував, як перено-
сили з галявини поранених. Саме тоді садівчанин сказав своєму 
ротному, якого волочив на собі, все, що про нього думав. Той же 
не вимовив і слова. 
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У шпиталі Сірук знову зіткнувся впритул з правдою війни 
без прикрас. Поряд з його ліжком лежав тяжко поранений солдат-
узбек, якому вже ампутували ногу й руку. Коли в палату заходила 
сестра, азіат показував на кружку і просив: «Трошечки, тро-
шечки». Як виявилось, хотів він не спирту, а отрути, аби покін-
чити з життям. 

- Кому я такий потрібен вдома? - зітхав каліка... 
Закінчував війну Іван в чеській Сілезії. У військах тоді 

лютував тиф, багато бійців померло. Перехворів і Сірук. Та Бог 
милував: вижив. 

У 1946 році демобілізувався та повернувся додому, у Садове. 
Відтоді війна для Івана Сірука скінчилася. Назавжди. 

Ж н в - б у в с о л т и с . . . 
Ім'я мого покійного сусіда Якима Ткачука добре відоме 

поміж наших старожилів. І перше всього через те, що польської 
доби він обіймав посаду солтиса Садового, що, ясна річ, багато 
до чого зобов'язувало. 

Приміром, дбаючи, аби селянам було зручніше ходити, Яким 
побудував на головній вулиці Кутлянщина великий міст через 
річку. Відтак тут викопали ставок і запланували влаштувати 
шлюза. Але розпочалась Друга світова війна, і Польща при-
пинила своє існування, а разом з нею і всі благі задуми. 

Під час німецької окупації люди розібрали моста на дрова. 
Пізніше, вже за радянської влади, перехід через річку так ніхто 
і не влаштував. Тож вози, запряжені кіньми, переїжджають воду 
вбрід, а люди дістаються другого берега через кладочку. 

А ще сільський солтис встановив у центрі Садового водяну 
помпу-колонку. Це було дуже доречно, позаяк село тоді мало 
лише 6 колодязів і одну криницю, якою володів місцевий пан 
Лукомський. Та, безумовно, головна заслуга Ткачука в тому, що 
він організував у Садовому першу професійну пожежну команду. 
Як це сталося? Передусім побудували гараж, біля якого розміс-
тилася чергова частина. Щоночі сільські вогнеборці (а їх нази-
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вали тоді «стражаками») пильнували округу, аби, не дай, Боже, 
щось десь не спалахнуло. Кожен мав військову уніформу. Це, до 
слова, добре видно і на знімку, який зробив відомий у кущі 
фотомайстер Левко Тивончук близько 65 літ тому. Під час пошуку 
цієї карточки я обійшов усі садівські хати, що не згоріли у війну, 
але її ні в кого не було. І лиш онука солтиса Євгенія Ткачук дала 
мені зазначене фото. 

Сільські вогнеборці («стражаки»). 

На запитання, як така реліквія змогла зберегтися, адже і дім 
Ткачуків згорів, жінка відповіла наступне. Коли її батька Степана 
мобілізували в УПА, то це фото він забрав і завше носив при 
собі. Коли ж на наші терени вступила Червона Армія, солтис 
Ткачук та його сини Дмитро і Степан пішли на фронт. Останній 
знову взяв карточку з собою і пройшов з нею до кінця Великої 
Вітчизняної. 

По війні, слава Богу, всі повернулися додому живі й здорові. 
Після зведення на місці спаленої нової хати знімок перекочував 
туди і провисів на стіні майже півстоліття. 

Вдивляючись у фото з такою незвичайною історією, відразу 
впізнаю солтиса Якима Ткачука, який сидить у першому ряду 
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посередині з орденом на грудях. Справа від Якима - командир 
стражаків Юрій Бойчук. Він, до речі, казав, що тут зняті не всі 
садівські пожежні. 

Доречно згадати і такий випадок. Десь у 1937 чи 1938 році, 
коли у Йосипа Семенюка з Жалянки народився черговий, сьомий 
син, з Рівного приїхав керівник повіту, аби охрестити маля за 
давньою польською традицією, що передбачала робити це саме 
з сьомою дитиною чоловічої статі. Як хрещений батько староста 
привіз масу подарунків, зокрема дитячу коляску 

Ясна річ, зійшлося багато людей. Солтис зустрів повітового 
начальника перед вишикуваними стражаками, а згаданий вище 
Юрій Бойчук доповідав старості по-польському: 

- Єстен чтири гаки, два бусаки. Єден зламами, стікавки німа 
на бондзє! 

У перекладі це означало, зокрема, що помпи у пожежних на 
той момент не було. Однак таке тривало недовго: після розмови 
зі старостою стражаки отримали нового насоса, що базувався 
на возі з прилаштованою великою діжкою для води. 

На жаль, солтис Яким Ткачук полишив цей світ зарано. За 
ним пішов і син Дмитро: далося взнаки перебування на фронті. 
Пам'ятаю, виступаючи в клубі на День Перемоги, останній 
схвильовано малював картину одного з боїв. Тоді на німців 
піднявся весь батальйон, від якого відтак лишилось тільки троє 
чоловік, в тому числі й поранений Дмитро Ткачук. Поряд з ним, 
лежачим, прогуркотів танк, намотуючи на гусениці тіла полеглих. 
На щастя, Дмитра це страхіття не зачепило, але після бою вся 
його голова вкрилася сивиною... 

А от Степан Ткачук помер відносно недавно. За день до його 
смерті цей світ полишила дружина Олександра. Тож ховали їх 
разом... 

9 Ж а л я н ц і ф р о н т о в и к і в у ж е н е м а є 
Хоч громили наші бійці одного ворога - лютого гітлерівця-

окупанта, боронили одну землю, та війна у кожного з них своя, 
бачена під власним життєвим кутом, сприйнята і відчута своїми 
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очима і тілом, обмацана своєю парою рук, топтана своїми ногами 
у солдатських кирзаках чи таких же грубих черевиках з обмот-
ками... 

Вдивіться у це пожовкле фото, шановні читачі, у ці двадцять 
шість поораних зморшками облич. Знято їх у вже неблизькому 
травні 1985-го, на 40-річчя Великої Перемоги. Звичайно , 
фронтовиків, що мешкали на ту пору у Садовому, Люцинові і 
Жалянці , було більше. Але дісталися контори тодішнього 
колгоспу ім. Щорса лише ці двадцять шість. Комусь, можливо, 
занедужалось. Хтось не прийшов з іншої причини. Та всі того 
великого дня наділи бойові нагороди, вбралися у нові костюми: 
їх же свято... 

Садівчан Степана Ткачука, Назара Любчика, Юрія Бойчука, 
Стратона Вороб'я, Івола Бойчука, Якова Жолобчука, Пилипа 
Ткачука, Микити Фурманця, Володимира Озарчука, Івана 
Юрчука, Івана Майструка, Юрія Давидюка, люцинівця Миколи 
Вознюка, інших місцевих солдатів Великої Вітчизняної, що 
зафіксовані на знімку, на жаль, уже немає з нами: невблаганні 
час, рани і страждання, заподіяні війною, вперто беруть своє. А 
от люцинівці Андрій Москевич (стоїть другий справа), Іван 
Баранович (стоїть сьомий справа), Михайло Хомуйло (сидить 
другий зліва) та садівчани Іван Сірук (сидить другий справа) і 
Петро Мазур (стоїть сьомий зліва) живуть і понині. 

Небагато їх, як бачите. Приміром, у Жалянці не лишилося 
уже жодного, а в Садовому - лише четверо. Тож поспішайте 
поспілкуватися, молоді сучасники. Всотуйте правду про війну, 
як мовиться, з перших вуст. Вивчайте минувшину на прикладі 
життя тих, хто, будучи живим, уже навічно вписаний у її аннали. 

К у р г а н - м о г и л а в и р о с л а в с е л і . . . 
В пору духовного відродження України людям уже не лячно, 

а звично йти на освячення нових православних храмів, каплиць, 
хрестів-фігур тощо, схрещуватись, сповідатись, вінчатись. Це 
їх просвітлює, надихає, додає сил і наснаги. Але так було не 
завжди. Скажімо, під час нацистської окупації мешканці мого 
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рідного Садового, зводячи фігуру, дуже остерігались негативної 
реакції німців: християни-то вони християни, але ж і вбивці теж. 
Тому витесували і вистругували бруси для майбутнього хреста 
на непримітному подвір'ї Максима Нагорнюка, а встановлювали 
вже готову фігуру на перехресті вночі. Щодо освячення, то його 
провели наступного дня. 

Тим часом, німці на зазначене зовсім не звернули уваги. 
Натомість вони виставили на балконі панського будинку пате-
фон, принесли платівки і стали слухати музику. Я теж прилучився 
до цього, забувши про корів, які мав гнати на випас, за що опісля 
отримав від вітчима «на горіхи». 

А ще ж збиралися садівчани і на мітинг. Припав він на літо 
1941 року, був приурочений до проголошення оунівцями 
Української соборної держави та проходив поблизу сільської 
школи. Школу цю, до слова, звели ще за перших совітів, розі-
бравши три хати німецьких колоністів на хуторі Мар'янівка. Тож 
була вона нова, під бляхою. 

Пам'ятаю, на мітингу виступали місцеві хлопці-активісти, 
поміж яких стояв і колишній полковник армії УНР Григорій 
Щербанюк. Відтак люди викопали глибоку яму, вклали у пляшку 
папір, запечатали отвір сургучем та поклали послання на дно. 

- Тут, - сказав затим один із присутніх, — виросте наразі 
курган-могила в пам'ять про тих, хто боровся і загинув за 
Україну. 

З цими словами у яму впали перші жмені землі. Потім її 
стали засипати руками, а дехто носив ріллю мішком, відром чи 
кашкетом, як, приміром, ми, дітвора. І так - щодня після роботи. 

У 1943 році могила виросла до розмірів триповерхового 
будинку. Тоді маківку увінчали хрестом, котрий освятили в одну 
із неділь. Сталося це так. В село з'їхались з округи 14 батюшок. 
Після того, як була відслужена літургія, хресною ходою вони 
рушили до кургану. Очолював процесію бабинський священик 
Іван Галяс, який ніс жовто-блакитний стяг. Недалеко від нього 
йшов Дмитро Литвинчук з Тучина. Словом, усе було дуже 
урочисто й патріотично. 

Але це ще не кінець. Бо продовження зазначена історія 
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отримала в одне із спекотних 
літ з появою у мене вже згада-
ного тучинця Дмитра Литвин-
чука. А завітав він, аби запи-
тати, чи не зберіг, бува, я фото-
картки освячення садівського 
кургану. 

- Ні, - кажу, - немає. Село 
ж у війну згоріло, а з ним і все 
паперове. 

Та я помилився. Бо один 
знімок таки зберігся. Мав фото 
наш сільський зверхник. Знав 
він, звісно, й усіх, хто був там 
зафіксований. В тому числі й 
Івана Сірука. Тож коли останній 
не бажав вивозити ліс, началь-

Курган-могила в пам 'ять про н и к з а в ш е виймав пожовклу 
тих, хто боровся і загинув карточку й недобре усміхався: 

за Україну. ~ Поглянь на себе. Не хочеш 
їхати в ліс, то поїдеш до Сибіру. 

Ясна річ, це спрацьовувало... 
Коли Садове визволила Червона Армія, то енкаведисти 

силою зброї змусили селянина Петра Джуса викопати курганного 
хреста та кинути вниз. Але ввечері хрест опинився на церков-
ному цвинтарі, на східному його розі. Туди його перенесли, а 
відтак і вкопали садівчани. 

Простояла фігура на цьому місці рівно 56 літ, з 1944-го по 
2000-й. Затим її ще раз викопали. Припало зазначене на 200-
річчя сільського храму, коли в село приїхали єпископ Москов-
ського патріархату та представники Київського. 

Коли я розповів про це директору Садівської СШ Василю 
Кубаю, то він сказав, що треба поставити фігуру там, де вона 
була первісно. Тобто на місці кургану-могили, яку по війні 
зр івняли з землею, вивозячи грунт упродовж цілого літа 
підводами й автомашинами під орудою місцевого дільничного. 
Проте то вже інша історія. 
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Б у л о в Ш т ш м б е ї в п ' я т е р о д і т е й 
Як і в багатьох селах нашого краю, в Садовому теж мешкали 

євреї. Один із них, Йось Штерембей, мав п'ятьох д ітей-Ривеля , 
Басю, Хаву, Хану, Аврума - та володів крамницею. Ось про них 
і розповім. 

Позаяк Аврум був моїм однокласником, то я часто гостював 
у Штерембеїв удома, допомагаючи готувати їх синові уроки. Але 
приходив я сюди не до заможних євреїв (бо ми теж не бідували), 
а до свого товариша, якого в школі часто ображали. 

Як відомо, правовірні євреї сала не вживали. А от Ривель 
його дуже полюбляв. Навіть крав удома тютюн і міняв на сало. 
Проте решта сім'ї свинини не їла, а більше налягала на птицю. 
Якщо ж треба було зарізати курку чи гуску, то її спочатку 
освячував тучинський рабин, а вже потім птаха різали. Вдома ж 
його просто душили. Одного разу це робили Бася і Хана. 
Пам'ятаю, затягують петлю з обох боків, а самі відверталися, 
щоб не дивитися на гусяче конання... 

Ні побілкою помешкання, ні пранням самі Штерембеї не 
займались, а наймали для цього інших людей. В п'ятницю вони 
готували їжу на суботу - день, коли правовірним євреям заборо-
нялося виконувати будь-яку роботу. Тож і грубку не розпалювали, 
і навіть свічку перед сном погасити просили сусідів. 

Крім торгівлі, Йосько Штерембей займався ще й пекарством. 
Сам розчиняв тісто, замішував і клав у піч. Дружина Хайка при 
цьому, сидячи на ослінчику, лише посипала мукою лопату. З 
приводу зазначеного у Садовому навіть приказка виникла: 
«Вибрав собі дружину, як Йосько Хайку з Межиріч». Тобто 
білоручку і неробу. 

З початком війни та вступом до Садового німців, з розповіді 
94-літньої старожилки Агафії Джус, до неї якось зайшов Ште-
рембей і сказав, що на вечірньому північному небі бачив великого 
червоного стовпа. «То наша біда, - давився сльозами Йосько, -
то розплата за страченого Ісуса». І дійсно, незабаром його, Хайку 
та синів Ривеля й Аврума німці перевезли в Тучинське гетто, де 
нещасні й загинули. Щодо дочок Хани, Хави та Басі, то їх 
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окупанти не застали вдома, а отже, й не схопили. Дівчата відтак 
переховувались за селом, на горищі хати Григорія Ткачука, 
родича Агафії Джус, яка носила їм їжу. Спочатку єврейки пололи 
просо, а коли робота була закінчена, то нерідко пересиджували 
там і небезпечні години. Потім вони розлучилися: Хана і Хава 
загинули, а Бася врятувалася. Сталося це на хуторі Мар'янівка, 
коли у дівчат стріляли поліцаї. 

Басю переховували затим Василь Якимчук, Павло Мазур. А 
от на горище до Григорія Ткачука вона вже боялася вилазити, 
позаяк той вступив до УПА. Правда, Григорій запевняв, що не 
чіпатиме Басі, але малолітній юдейці все одно було лячно. 

Аби виловити всіх євреїв, фашисти влаштовували облави. 
Під час однієї з них до Агафії Джус вскочила якось Бася 
Штерембей: «Сховайте, тітко!». Та показала на жито і сказала, 
щоб перечекала там. «А потім, - додала, - постукаєш у вікно, і я 
винесу тобі одяг та попоїсти». 

В розповіді Олени Бондар ця історія виглядає дещо інакше. 
Коли вона та Наталка Панасюк жали на хуторі жито, до селянок 
підкралася Бася та попросила трошки хліба. Дівча виглядало 
настільки змученим і змарнілим, що розчулені жінки, витираючи 
сльози, віддали йому весь свій полуденок, забувши, що до вечора 
вже нічим не перекусять. 

Після визволення Бася об ' явилася в Тучині , де стала 
працювати секретарем військкомату. Свій садівський дім вона 
продала, перебравшись до райцентрівського. Одну кімнату купив 
мій тесть Степан, другу - його брат Семен, третю - Мотря Бабич. 
Затіявши будівництво нового житла, тесть став розбирати 
єврейську хату, а я, допомагаючи, подавав цеглу з печі. Хтось 
побачив і пожартував: «Що, Иоськове золото шукаєш?». 

По війні згадані вище Олена Бондар і Наталка Панасюк 
зустрілися якось з Басею Штерембей знову. Оскільки землячка 
мала певну суспільну вагу, то жінки попросили її допомогти у 
придбанні (бо в магазині не було) двох пляшок гасу - по одній 
на кожну. Однак Бася відмовила у просьбі. «Завербуйтеся на 
Донбас і там купуйте», - відрізала. 

Пізніше Бася перебралася до Польщі, а звідти - до США. 
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В і д д а м о ш а н у р е г е н т а м 
Свого часу в районній газеті «Рідний край» була надрукована 

стаття гощанця Анатолія Шолодька про те, що в Рівному у 1930-
х роках, польської доби, функціонувала школа, де готували реген-
тів церковних хорів або, як ми їх ще називали, дяків чи пса-
ломщиків. Так от, ті курси закінчив і садівський псаломщик 
В.П.Главінський. Родом з Козлина, що в Рівненському районі, 
він після навчання став регентом нашої церкви. А приїхав у село 
через те, що його сестра Марія вийшла заміж за садівського 
вчителя Зінькевича, про якого я розповідав у газеті в червні 2000 
року. 

Позаяк Володимир Порфирович квартирував у моєї дядини 
Марини Озарчук, до котрої я часто приходив, то, звичайно, в 
пам'яті міцно засів і його світлий образ. Хоч у Рівному Гла-
вінський вивчив старослов'янську мову проте мав документи 
про служіння літургії українською. А це, скажу я вам, було ой як 
не просто зробити. Адже подібний дозвіл тоді майже нікому не 
давали. 

Оскільки священик у Садовому був за національністю 
росіянином, то й літургії у храмі велися церковнослов'янською. 
Але одного разу хор заспівав «Вірую» рідною мовою. Почувши 
це, батюшка Пижицький (він не міг вимовляти літеру «л») 
закричав через усю церкву, звертаючись до регента: 

- Бовван, что деваешь?! 
Одночасно і князь Лукомський, місцевий поміщик та теж 

росіянин, попрямував до дверей. 
До слова, про князя. Хоч він мав власне авто, та до храму 

завше приїздив на конях і заходив всередину виключно з 
північного боку. При цьому на лівій руці пана висіла незмінна 
ліска. 

Ставав Лукомський також зліва від вівтаря, а ми, дітвора, 
чимдуж бігли, аби поцілувати руку князю і княгині. А все тому, 
що дружина поміщика Катерина після такої пошани повсякчас 
обдаровувала цілувальників грошима. 

Восени 1939 року в Садове повернувся наш односелець Яків 
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Стихун, який доти був ченцем у Почаївській лаврі. Коли Гла-
вінський довідався про те, що монахів з монастиря вигнали 
більшовики, то поступився Стихуну своїм місцем псаломщика. 

Під час німецької окупації церковна служба у селі велася 
українською мовою. Про це я знаю тому, що завжди ходив до 
храму, оск ільки був паламарем і прислужував б а т ю ш ц і . 
Пам'ятаю, в паламарні завжди стояло вино у пляшках для при-
готування причастя. Другий паламар, вже покійний Петро 
Фурманець, думаючи, що я теж не байдужий до міцних напоїв, 
навчав мене, як пити вино, щоб не помітили: 

- Яка пляшка почата, з тієї і відпивай. І так з кожної. 
Однак я, підліток, боявся і вина не чіпав. А Петро пив. 
Після визволення церковна служба знову перейшла на 

церковнослов'янську мову. Запитавши якось про це у Стихуна, 
почув у відповідь: 

- Мене викликали у відділ НКВС і попередили, якщо співа-
тиму по-українськи, то опинюсь там, де живуть білі ведмеді. 

Коли я став бригадиром, то часто заходив до Стихуна в гості. 
Яків Дмитрович щиро радів цим візитам, оскільки дуже полюб-
ляв бесідувати зі мною. До розмови майже завше підключалася 
його дружина, якій зазначене теж було до вподоби. 

Либонь, не лише в мене, а й у більшості садівчан про Стихуна 
залишились лише добрі спомини. Був він людиною незлоб-
ливою, простою, ніколи не задавався, працював у колгоспі, 
керував на сінокосі, любив виконувати усе власноруч. 

А от Главінський став відтак священиком, як і його батько. 
Друга сестра регента, Галина, яка й нині мешкає в селі, дуже 
постраждала під час минулої війни, позаяк була ув'язнена в 
нацистському концентраційному таборі, важила трохи більше 
ЗО кілограмів і мало не загинула в крематорії. Про ці нелюдські 
страждання ще й досі нагадує номер-тавро на її лівій руці... 



На В а р в а р у , в д е н ь б і д и 
Районна газета не раз порушувала тему пустомитівської тра-

гедії, що припала на Варварин день 1943 року. Але кожна 
людина-свідок, якій пощастило тоді вижити, бачила цю біду по-
своєму Тож, думаю, зазначені спогади, а також факти, про які 
дізнався з розповідей очевидців, теж прислужаться читачам. Тим 
більше, що майже водночас загинули не лише пустомитівці, а й 
садівчани. Тобто мої односельці. 

Почну здалеку. Коли євреї Тучинського гетто підняли пов-
стання, то багатьом вдалося вирватися на волю. Дим від вогню, 
що охопив будинки гетто, стелився тоді донизу, під річкою. Тож 
утікачі рушили саме цим шляхом, що вів на Гук, Садове, 
Бараницю і далі до Пустомитівського лісу. Проте німці швидко 
оговтались та кинулись у погоню. 

Як зараз, бачу ту картину. Кулі прошивають сизі клапті диму, 
з яких привидами виринають юдеї. Люди несуться сотнями. 
Хтось перекинув через плече клунка, хтось рятується порожнем, 
позаяк не встиг витягти з вогню навіть частки нажитого. 

Раптом вечірні сутінки пронизав різкий крик дитини: «О 
маме! О маме!». Ми тоді мешкали на хуторі з тучинського боку, 
метрів за сто від шляху, яким бігли нещасні. Тож відразу побачили 
дворічного малюка, що піднімався з землі. Однак мати не 
обізвалася, а решта втікачів просто обминала дитину. Аж тут 
маля підхопила якась жінка і вже з ним побігла далі. «Слава 
Богу!» - вирвалося в мене. 

А коли вже стемніло майже зовсім, на наше подвір'я заскочило 
троє євреїв. Один з них звернувся до матері: «Маріє, хліба не 
даси?». Мати винесла буханку, і бідолахи зникли, наче їх і не було. 
Я ж згадав, що прохач не так давно мурував у нас піч та грубку. 

Невдовзі на хутір завітав відомий у краї проповідник 
Леонтій. Зупинився він у хаті Трохима Гаврилюка, куди швидко 
зійшлися мешканці округи. Зокрема з нашого села. Пам'ятаю, 
всі обговорювали небажання Леонтія відвідувати Садове і 
Пустомити. Мовляв, там живуть грішники. Розвиваючи думку 
далі, старець додав: «Біжите і хапаєте клунки добра єврейського, 
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у біді загублені, а не відаєте того, що самі скоро втікатимете, як 
ті нещасні тучинські юдеї, перестрибуючи через своє добро». 
Потім селяни не раз згадували цю фразу, а також слова Леонтія 
про те, що Садове заросте кропивою, а Пустомити підпливуть 
кров'ю. І це, на жаль, було правдою. 

Коли фашисти приїхали на машинах у Люцинів, то відразу 
ж схопили Максима Сірука. А все тому, що садівчанин, який 
прямував до лісу, оперезався паском з німецькою пряжкою, де 
проступав напис: «З нами Бог». Через цю, здавалося, дрібницю 
селянин і загинув. 

Тоді ж був затриманий і мій родич Яким Орел. Він ніс 
повстанцям грипе (записку). Аби її не виявили німці, чоловік 
вибрав момент, вкинув папірець до рота і проковтнув. Але 
фашисти все одно відправили Якима до Тучина. Разом з ним 
був і Данило Джус. Дякувати Богові, в Тучині арештантів 
звільнили. 

Того ж дня мученицьку смерть прийняли садівчанка Марта 
Горбинчук та її дочки Ольга дев'яти років і дванадцятилітня 
Марія. Остання доводилась мені кумою, позаяк разом хрестили 
у дядька дитину. 

Втім, хай це розповість свідок тих жахливих подій 81-літня 
садівчанка Ярина Бабич: 

- Вийшли за село, дивимось: горять Пустомити, а від масло-
заводу вбік Воронова суне жирний чорний дим. Кажу до своїх: 
«Мабуть, і завод запалили, падлюки»... 

Довго стояли. Вже й стемніло зовсім. А вранці я та мої сестри 
Уляна й Марина побігли в Пустомити. Пригналися-завод стоїть, 
а поблизу багато обгорілих людей. Тут я впізнала Івана, чоловіка 
Марти Горбинчук, який метушився поміж трупів. На світанку 
він поїхав у ліс по дрова. Це узріли німаки, почали стріляти, 
вбили коня. Та Івану пощастило: втік до лісу. Правда, довго потім 
не жив. 

Так от, шукає Іван поміж трупів свою дружину, шукають 
рідних інші люди. Задля цього тіла, які можна розпізнати, 
перевертають, розкладають. Та Марти все немає і немає... 

Зранку ми знову в Пустомитах. Іван теж уже тут. «Присни^ 
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лася, - каже, - сьогодні Марта. Легко так мені викоряє. Мовляв, 
всім ти, Іване, наміряв землі, а нам - ні, хоч і просили». 

Сказав це - і знову до пошуків. Аж тут хтось кричить: 
«Знайшли!» Підбігаємо всі, а там уже з-під каміння виймають 
людей. Завалило їх муром, значить. 

Ось і Марту розгребли. Ми її відразу впізнали завдяки 
жовтому кожуху, в який була зодягнена. Знизу він майже не 
обгорів. Піднімають Марту, а під нею дочки Оля й Марічка. 
Заголосили, закричали всі. Такий ґвалт підняли, що й згадувати 
зараз лячно. Саме тоді я й посивіла. 

Поховали сердешних поряд із свіжовикопаною братською 
могилою. Одна жінка (Ольгою її звали) підходить і каже: «Забігла 
я до Марти. Тікай, говорю. Німці вже під селом. Сказала - і 
стрілою за двері. Та не встигла, певно, Марта...». 

Сама ж Ольга кинулась на Ставище. Це побачили німаки, 
вдарили з автоматів, гвинтівок. Жінка впала, відповзла... До кінця 
року, правда, вона теж померла: серце. 

А хто дістався Кадубища, що за маслозаводом, проскочив і 
залишився живим... 

Замовкла Ярина Олександрівна, на ночви з тістом дивиться. 
Виявляється, ці ночви її мати відібрала у німців. А було це так. 
Коли ті спалили Садове, то цілими лишилося хат десять чи 
дванадцять, у тому числі і Ярининої сім'ї. Крита бляхою, вона, 
на відміну від решти, не загорілася ані від запальних куль літака, 
ні від смолоскипів карателів, які наступного дня прийшли 
закінчувати розпочате. Правда, людям тоді довелось сховатись 
у лісі. Щодо Ярининої матері, то вона навідріз відмовилася 
втікати. Мовляв, я вже стара, тож все одно, де і коли помирати. 
Коли з'явилися німці та їх прислужники з місцевої польської 
поліції, бабця сиділа на подвір'ї . Грабуючи обійстя, один із 
солдатів виніс з хати торбину, двоє і н ш и х - д і ж к у і ночви. «Куди 
несете діжку, паразити?! - не витримала стара. - В чому я хліб 
дітям міситиму?». Вояк оглянувся, і Яринина мати впізнала в 
ньому поляка Казимира Островського, який мешкав за селом. 
«Подавися», - буркнув той, ставлячи на землю діжку. Затим 
скинув з воза і ночви та вперіщив батогом коня: «Но-о! Пішов». 
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Відтак ми довідались, що перед цим грабіжники у німецьких 
одностроях поглумилися над пасікою, випаливши соломою 
бджіл і видерши мед з 27 вуликів із 31-го. Був поміж них і 
Казимир Островський. 

До слова, в поліції служили і двоє його братів, Юзеф і Тосик. 
Раніше вони охороняли єврейське гетто в Новоукраїнці. 

Щодо Островського-батька, то він хазяйнував по сусідству з 
Хотиною Хомуйло. Коли повстанці спалили будинок Остров-
ських, старий попросився на постій до Хотини, у якої жили вже 
Адам Білоус зі своїм батьком. Але останній йому відповів: «Іди 
до своїх синів». Тож старий Островський мусив діставатися 
Тучина. 

Або ось такий сумний епізод. На Варвару у Пустомити до 
сестри вирушив Павло Шуляк. У Садовому його знали як старого 
парубка, котрий чомусь ненавидів жінок. Часом зайде до 
Павлушки якась молодиця, посидить у світлиці, погомонить та 
й піде. Так він не торкнеться лавки, допоки не помиє, а потім 
ще й дверну клямку ганчіркою витирає. 

Проте поховали загиблого Шуляка, труп якого на згарищі 
виявили чи не останнім, в одній ямі з побитими пустоми-
тівчанками, оскільки чоловічу братську могилу вже засипали. 
Ідентифікували тіло завдяки піджаку-чимерці з домашнього 
валяного сукна, де замість ґудзиків були пришиті китиці. 

А от пустомитівському батюшці і дяку Тарнавському тоді, у 
страшний день біди, на Варвару, пощастило. Коли їх привели 
на розстріл, до Тарнавського підійшли поліцаї-поляки. Переки-
нувшись кількома реченнями, шуцмани щось сказали німцям та 
відокремили затим священика і дяка від приречених односельців. 
Опісля цих людей привезли в Тучин, де й звільнили. Правда, і 
дотепер ніхто не знає, чи був дяк Тарнавський поляком за 
національністю, чи просто знайомим тих поліцаїв. Навіть 81-
літній старожил Іван Сірук, який мені переповів зазначене. 

Оце і все, що відомо нашій сім ' ї про страшну трагедію, 
жертвами котрої стали десятки безневинних селян, пусто-
митівців і садівчан. Вічна їм пам'ять. 
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«В с о р о к т р е т ь о м у я н а р о д и в с я в д р у г е » 
Наближається світле Христове Воскресіння - Пасха. Як і 

для переважної більшості краян, цей день для мене теж особ-
ливий. Але не лише з суто християнських міркувань. Бо рівно 
60 років тому, сонячного пасхального ранку, я, без перебіль-
шення, вдруге народився. Саме так - народився. Адже запросто 
могло бути і навпаки, позаяк тоді, на світанку, я викопав для 
себе могилу. І тільки наполегливість однієї хорошої людини 
уберегла мене, майже п'ятнадцятилітнього, від лихої долі -
лежати там, на лісовій галявині, з кулею в грудях... 

А ще ці тяжкі спомини - виконання обіцянки, котру я дав 
багатьом моїм землякам, які просили, аби історія життя 
садівчанина Якима Орла побачила світ на сторінках «Рідного 
краю». Зокрема колишній доярці, а нині робітниці ферми Ользі 
Бондар, медсестрі Гощанської ЦРЛ, де я неодноразово лікувався, 
Галині Божок, а також жінкам та чоловікам палат №№11 і 12 
терапевтичного відділення, з якими я позаторік, теж на Пасху, 
дещо поновлював здоров'я у лікарні. 

Та й немає вже куди тягнути: у вересні мені, дуже хворому, 
який, можна сказати, не живе, а доживає, стукне 75. Але, попри 
все, волію ще пережити це літо, бо в липні виповнюється пів-
століття, як ми з дружиною Яриною Степанівною відсвяткували 
весілля. Сама ж Ярина у травні відзначатиме своє 70-ліття... 

1 ще. В цій оповіді неодноразово згадуватимуться імена мого 
вітчима Дмитра і його брата Левка Глущуків. Оскільки вітчим 
знайшов свою смерть у Садовому, за сто метрів від нашого дому, 
на перехресті, то хочу поставити тут фігуру. Вже й відповідну 
кількість дуба припас. Щодо Левка, то де його могила і дотепер 
ніхто не знає. Тож нехай ця фігура стане саме таким місцем. І не 
лише для його, грішної чорної душі, а й для всіх тих, хто загинув 
невідомо де. Як би там не було... 

У 1942 році (а саме з цього часу хочу розпочати свою 
розповідь) садівчанин Левко Глущук працював сторожем у 
їдальні села Тучин. Ясна річ, Левка я добре знав, тому часто 
бував у нього на роботі і навіть ночував там. Буфет цей мав 
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особливий статус. Спочатку тут снідали, обідали і вечеряли німці. 
Отож зазначеної пори сюди навіть потикнутися ніхто не смів. 
Потім за столи сідали поліцаї-українці, котрі мене знали, і я 
заходив до їдальні вже без страху. 

Кухарем і водночас перекладачем тут працювала Параска 
Ткачук з Люцинова . Раніше вона навчалася в т а м т е ш н і й 
німецькій школі, де разом з польською викладалась і ця мова, а 
тому, як кажуть, вільно «шпрехала» з солдатами окупаційного 
війська. 

Брат Параски Василь теж служив перекладачем, але вже в 
Тучинській управі. Забігаючи наперед, зазначу, що коли прийшли 
другі совіти, його заарештували і забрали у відділ НКВС. Там 
до вишикуваних в'язнів підійшов один єврей, якому пощастило 
вижити, і показав на Василя, котрого зразу ж вивели з шеренги. 
Відтоді його вже ніхто ніколи не бачив. 

А от Параска лишилась жива. Якось я зустрів її сестру 
Катерину і запитав, чи правда, що Параска мешкає у Вовкошеві. 
Та спершу не зізнавалась, однак потім кивнула: 

- Так, живе. 
- Не бійся: я її не викажу. Адже Параска не раз мене годувала. 
Але повернімося назад. Після жахливої кривавої акції -

масового вбивства місцевих євреїв за Тучином, на Шкіндерівці, 
- декому з нещасних вдалося зникнути. Знаючи це, нацисти 
почали прочісувати округу та виловлювати втікачів. Одночасно 
до зазначеного були залучені і службовці з української допо-
міжної поліції. Схоплених євреїв українські поліцаї відводили 
на старе місце страти і безжально вбивали. Засвідчую це з впев-
неністю, позаяк сам бачив на власні очі, коли потайки діставався 
надгоринської кручі та, затамувавши подих, спостерігав за 
розстрілом. 

А проходив він так. Спочатку спійманих бранців вели через 
парк, повз нинішню споруду бібліотеки, до тої дороги, що веде 
на луг, до Горині. Затим приречені і їх конвоїри прямували понад 
берегом та йшли вже до безпосереднього місця страти. Там була 
викопана велика і глибока яма, через яку німці та поліцаї 
перекинули дерев'яну кладку. По троє-четверо, а то й більше 
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напівроздягнені євреї виходили на середину кладки, ставали 
лицем на південь та приймали мученицьку смерть. 

Пам'ятаю, одному бідоласі вдалося якимось дивом виско-
чити з ями та пробігти метрів 10 чи 15. Однак хіба з раною далеко 
пробіжиш? Тож упав і більше не ворушився. Пізніше його 
притягнули назад та вкинули в рів до решти вбитих. 

Педанти-німці, як завжди, готувались до акції серйозно. 
Навіть бочки з хлоркою, аби після страти дезінфікувати трупи, 
підвезли. 

Проте найстрашніше не це. Найжахливішим було те, що брат 
мого вітчима Дмитра Левко Глущук, мій, можна сказати, 
хороший знайомий, теж брав участь у масових вбивствах. До 
того ж не раз і не два. І це при тому, що не мав правої руки. 
Отож, стріляючи лівою, клав гвинтівку на обрубок. 

Пам'ятаю, Левко дуже нервувався і навіть кричав на євреїв, 
коли наказував їм стати на кладку. А одного разу, коли поліцаї 
тільки підводили сердешних до ями, він, помітивши мене, 
відстав від конвою, повернувся назад та як схопить за груди: 

- Що, волієш, аби я й тебе вкинув до ями?! Ану марш додому! 
Ясна річ, кому хочеться бути викритим у скоєнні страшного 

злочину? Тому і він не бажав. 
Чи був Левко антисемітом? Напевно, хоч значення цього 

слова, думаю, і не розумів. Свідченням сказаного є те, що раніше, 
за Польщі, він сидів у тюрмі за жорстоке вбивство у Люцинові 
цілої єврейської с ім ' ї - власника крамниці Юдки, його дружини 
та трьох дітей, яких зарубали сокирою. Крім Глущука, за цей 
злочин відбували покарання ще двоє садівчан. 

Однак я знову відволікся. Після розстрілів на кладці весь 
одяг своїх жертв поліцаї зносили до будинку в парку, де в пору, 
коли Тучин мав статус райцентру, розміщувався банк. Там до 
його західного боку примикала комора, куди все й складалось. 
Якось Левко привів мене у цю підсобку та дозволив взяти дещо 
з вбрання . Коли штани і сорочки я приніс додому, мати 
накинулась на мене та стала соромити. Тому той одяг я так ніколи 
і не носив, хоча паски були вщент набиті польськими грошима з 
діркою посередині. 
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Біля будівлі нинішньої Тучинської бібліотеки стояв сарай, 
куди звозили єврейські меблі та хатнє начиння. Пам 'ятаю, я взяв 
там балалайку без струн, за яку опісля мало не загинув. Сталося 
це так. Угледівши якось у траві німецький телефонний кабель, 
відрізав шматок, аби потім використати на виготовлення струн. 
Коли це бачу - від церкви біжать фашисти з собакою, який 
винюхує землю. На щастя, пес взяв не мій слід, а тих, хто протя-
гав цей дріт у Воронів. Тобто таких же німецьких вояків, як і ті, 
що шукали. А шлях зв'язківців пролягав і через город садівча-
нина Івана Майструка, якого солдати швидко звинуватили у 
диверсії. Та оскільки не знайшли кабель, то просто трохи відлуп-
цювали дядька. А що б, скажіть, було зі мною, якби дріт виявили 
у нашій хаті? 

Правда, продовження в цій історії таки є. Побитий Іван 
Майструк (він, до слова, вже помер), дізнавшись, хто насправді 
винен у його стражданнях , довго розшукував мене , аби 
відплатити. Проте все обійшлося. 

Але я знову завернув убік. Отож про Левка. Одного разу 
поліцаї дали йому на потіху молоду єврейську дівчину, яку 
наступного дня мали розстріляти. Позаяк я тієї ночі не спав, то 
все чув. І те, як він боровся з нею, а та все не давалась. І те, як, 
знесилений і розлючений (що зробиш з однією рукою?), вмовляв 
поступитись, обіцяючи взамін життя і волю. Ще й зараз, 
шістдесят літ по тому, пам'ятаю відповідь цієї гордої і сміливої 
дівчини, яка так і не піддалася: 

- Я знаю, що ти можеш мене відпустити, проте розділю долю 
свого нещасного народу, своїх рідних. Певно, це кара нам за 
розп'ятого Ісуса Христа... 

На жаль, і дотепер не знаю ні імені цієї єврейки, ні того, чи 
саме Левко розстріляв її на кладці: поліцаї дуже рано забрали 
дівчину до камери, а я того дня не ходив на кручу, аби побачити. 
Щоправда, можна було запитати про це у самого Глущука, однак 
чомусь не посмів. 

А от те страшне місце ще й зараз нагадує про мученицьку 
смерть євреїв округи. Принаймні мені, свідку. Бо, як і тоді, по-
значене білою міткою - пластом крейди над Горинню, який добре 
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видно з мосту, коли їдеш в Рівне через Тучин. Дивлячись на цю 
пляму, я завжди чую голос молодої єврейки, жалкую за нею і 
захоплююсь її мужністю. 

Та повернімось у воєнні сорокові. Коли нацисти почали 
заарештовувати українських активістів, то вдалися до своєрідної 
рокіровки: службовців тучинської допоміжної поліції переки-
нули в Гощу, а гощанських поліцаїв, навпаки, - в Тучин. Так 
Левко Глущук опинився дещо південніше. Не знаю, чи довго 
він там перебував і які функції виконував, але вже в квітні 1943-
го знову з'явився у нас. Прийшов та й каже: 

- Цієї ночі вся поліція Гощі і Тучина влилася в повстанську 
армію. Подалися туди зі зброєю. І не лише поліцаї, а й українські 
владні представники, інтелігенція. 

А потім додав, що збір був у Друховій, на Березнівщині, і 
що він, Левко, теж вступає в УПА, маючи вже відповідне гасло 
(пароль), аби вийти на зв'язок з цим селом. Почувши таке, я 
благально подивився на Глущука: 

- Візьми і мене з собою. Ти ж бачиш, як я мучусь біля вітчима. 
Тут слід зробити невеликий екскурс у недалеке (в порівнянні 

з 1943 роком) минуле. Мій вітчим і Левковий брат Дмитро 
Глущук був, м'яко кажучи, поганою людиною. Свого часу він 
відсидів 12 літ у «закритій» тюрмі за те, що випадково вбив 
власну матір. Відома його лиха роль і в історії з радянськими 
парашутистами, що спустились з неба у Садовому (про це я 
детально розповім іншим разом), і в справі, пов'язаній з пов-
станцями. Проте зараз я хочу зупинитись на тому, як вітчим 
поводився зі мною та моєю матір'ю. Вірніше, чим він завше бив 
нас. А шмагав по живому тілу Дмитро вчетверо зв 'язаною 
вірьовкою, що перед цим упродовж 20 хвилин мокла у відрі з 
водою. Мотузок мокнув, а мати чи я чекали на екзекуцію... 

Такий ось штрих. Тому навіть рідний Дмитровий брат Левко 
все зрозумів і погодився взяти мене з собою в УПА. 

- От тільки в лісі будеш говорити, - сказав він, - що твою 
сім 'ю вбили німці і тобі ніде дітись. 

Перед залишенням домівки я побував у Тучині , куди 
викликали, аби забрати на роботу до Німеччини. Але оскільки 
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народився у 1928 році, то відправили назад: малий ще . А на 
Вербницю мене випроводили в церкву до сповіді. Висповідатись 
ще встиг, а от причаститись не судилося, бо на той момент уже 
чекав Левка на перехресті в Люцинові, як і домовлялись. Перед 
цим же, ідучи в село, зустрів свого товариша Степана Басюка, 
що прямував до церкви. Ясна річ, захотілося похвалитися. Проте 
Степан усміхнувся і не повірив. Ну, а в тому, що він мовчатиме 
за будь-яких обставин, я був упевнений, як у собі. 

І от ми в дорозі. Спочатку шлях пролягав через ліс у напрямку 
Матіївки і Погорілівки, а вже потім завернув у сторону Друхової. 
Тут вдалося натрапити на лісову хатину, де господиня почасту-
вала хлібом та кислим молоком. Поки ми їли, жінка кудись 
вийшла. Це насторожило Левка, і він раз по раз зривався з місця, 
поглядав у вікно та ще й мені наказував робити таке. Отож двох 
озброєних чоловіків з хазяйкою, що прямували до будинку зі 
східного боку, першим помітив я. 

Не роздумуючи, ми вискочили у північне вікно та стрімко 
зникли у лісовій гущавині. Ким саме були ті чоловіки, до якої з 
воюючих сторін належали, так і лишилось невідомим. 

До Друхової вдалося дістатися лише надвечір. Налагодивши 
зв'язок з представниками ОУН, зайшли в кімнату. Там сиділи 
двоє озброєних повстанців, які провели нас до сусідньої хати, 
де ми й заночували на горищі у хліві. Вранці сюди ж принесли 
сніданок. Це, пам'ятаю, були млинці та печене сало. 

Ввечері зв'язковий, Левко та я вирушили до наступного 
пункту зв'язку. Коли вночі проїжджали повз одну непримітну 
хату, провідник сказав, що в ній «живуть полячки, котрих би не 
завадило трохи наполохати, аби чимшвидше перебралися за Буг, 
на свою землю». 

Постукали в двері. Тиша, ніхто не відчиняє. Тоді зв'язковий 
вдарив дужче. В цей момент брязнула шибка, і у вікно вискочила 
жінка. Нагнавши молодицю, Левко привів її у світлицю. Бачимо: 
по щоках котяться сльози, очі широко розплющені, перелякані. 

- Не бійся, - посміхнувся зв'язковий. - Ми тебе не чіпа-
тимемо. Проте не барися з виїздом до Польщі. 

Виходячи, я взяв собі одну зі срібних ложок, що стояли у 
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хаті на каміні. Велика і важка, вона опісля ;.рорвала у пальті 
кишеню. Тож довелось викинути. 

Потім, пам 'ятаю, ми проходили через село Яблунне чи 
Яблунька. Здалеку розгледів у Березному башту тамтешньої 
водокачки, залізничну станцію. Наступні етапи подорожі - ліс 
поблизу Мар'янівки, що на Костопільщині, річка Горинь, через 
яку вийшли у Збуж. В центрі села знову встановили зв'язок з 
ОУН. Було це в будинку Кушнірів, де й заночували. 

Наступного дня двоє повстанців з автоматами, Левко та я 
вийшли у двір вмиватися. Дещо пізніше, коли довелось знову 
мешкати у Збужі, місцеві селяни називали мене не інакше як 
бандерівцем. Певно, запам'яталось їм оте наше вмивання на 
вулиці. 

Ще з тої пори у мозку закарбувалась приказка, яку почув у 
цьому селі: «Від Степаня до Постійна - Україна самостійна». 
До слова, в Степані тоді не довелось побувати, а от у прилеглих 
селах Тростянці і Золотолині - так. В останньому нас заарешту-
вали. Люди на заставі були впевнені, що ми - якісь розвідники. 
І дійсно: один безрукий, а з ним п'ятнадцятирічний підліток. 
Дуже підозріло. Тим паче на тлі складного, порою аж надто 
жорстокого часу. 

Хата, куди нас привели, була третьою від церкви. Там уже 
сидів заарештований, руки котрого перетягував за спиною 
мотузок. Сорочка у нього була якась аж сива, навипуск, зі стоячим 
комірцем. Поверх сорочки - офіцерська попруга. Отож зразу 
подумав: а чи не комісар? 

Надвечір привели ще одного арештанта у білому плащі і з 
кошиком. 

В кухні на полику спало троє повстанців. Один з гвинтівкою 
сидів у дверях на ослінчику, охороняв. Правда, зброя лежала на 
колінах, а сам повстанець клював носом. 

Малих дітей у хаті я не побачив, а потім і взагалі заснув, 
оскільки на підлогу нам кинули соломи. Але спати довелося 
недовго: прокинувшись серед ночі від легенького шурхоту, 
розгледів, як комісар зі зв'язаними руками стає ногами на ліжко, 
де хропіли чоловік і жінка. Оскільки і вартовий дрімав, то цей 

82 



бранець без остраху вибив плечем віконну раму і вивалився 
надвір, де відразу ж схопився на ноги та побіг за клуню. Вслід 
засвистіли кулі. Проте повстанцям не вдалося влучити в утікача. 
Переступивши поріг, один із них криво посміхнувся: 

- Спритний чортяка! Порізався склом, кров'ю все пообма-
зував, але втік. 

Відтак Левка і того, у білому плащі, забрали на допит у 
клуню, а мене лишили одного. Ще пізніше, п'ятої ночі, ми знову 
спали в тій же світлиці. Пам'ятаю, Глущук голосно хропів, а я 
знову ніяк не міг зімкнути повік: далося взнаки побачене та 
пережите вдень. А ще якийсь незрозумілий страх стискував 
серце, каменем давило лихе передчуття. 

Десь близько півночі арештанту плащі (а він теж спав разом 
з нами) поволі підвівся, переступив через сонного вартового, 
який нахилився на один бік, і тихенько відчинив двері в сіни. З 
сіней тінь хутко шмигнула надвір. Але там бідоласі не потала-
нило: зчинилася стрілянина. Відтак щось брязнуло, щось 
гепнулось об землю. 

Затим ватага ввалилася в хату. Миють руки, регочуть. 
- Ну й дурень же він, - каже той, хто вартував. - Прочинив 

двері в сіни - я не почув. Прочинив надвір - те ж саме. І лише 
коли зачиняв, вухо вловило, як щось зарипіло. А навіщо 
зачиняти? Вирвався на волю - біжи... 

Так я зрозумів, що комісарового напарника у плащі повстанці 
застрелили і ще до ранку десь закопали. Щодо речей убитого -
сплетеного з осоки кошика із молитовником нашою мовою й 
офіцерською попругою, - то з них мені дісталось лише останнє. 

Все це, пам'ятаю, сталося в середу, напередодні Чистого 
четверга. А наступного дня відділ Дубового (так звали командира 
тамтешніх повстанців) вирушив у ліс між Золотолином і 
Тростянцем, у напрямку Степаня. Підтверджую зазначене, бо 
стояв якраз під сосною і все бачив. Поряд сидів навпочіпки такий 
же хлопець, як і я, а може, й молодший. Йому вдалося утікти до 
лісу, а всю с і м ' ю знищили німці. П а м ' я т а ю , цей підліток 
хвалився обрізом гвинтівки, показуючи, як треба стріляти, 
розбирати затвора... Раптом відчуваю: хтось на мене пильно 
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дивиться. Підняв голову - еге ж: під сосною навпроти один із 
повстанців ну прямо просвердлює мене своїм поглядом. Так ми 
позирали один на одного кілька секунд, а затим цей чоловік 
підійшов і питає: 

- Це ти, Якиме? 
- Я. 
- А чому тут опинився? 
- А ви чому? 
- Ну ти й зрівняв!.. 
Був то Борис Литвинчук - учитель з Річиці, котрий викладав 

у нашій школі. Квартирував він тоді у моїх родичів, де я не раз 
гостював. Тому не дивно, що передусім педагог запитав, як там 
удома. Я розповів, що в Садове приїздили Литвинчукові батьки 
та забрали синову скрипку, книги й інші речі. Судячи з усього, 
вони знали, що Борис в УПА. 

У свою чергу, вчитель повідав про те, що їхня сотня пере-
базовується на Житомирщину. Отож дорогою заскочить у Річицю 
та дасть знати своїм, що бачив у повстанців мене. На жаль, це у 
нього не вийшло. 

Забігаючи наперед, скажу, що пізніше учителя спіймали 
енкаведисти, судили, замінивши відтак присуджену смертну кару 
на 25 літ. Термін він відбував в Омську. Там же й залишився, як 
звільнили. Зараз Литвинчука вже немає на цім світі. 

Наступного дня, у п'ятницю, під Степанем бандерівці дали 
бій ковпаківцям, що форсували Горинь. Сутичка була запеклою. 
Наче величезне живе створіння, ліс в ідлунював чергами 
автоматів і кулеметів, гув вибухами гранат. 

- Що, лячно? - скривився у посмішці один із повстанців. 
- Трохи є, - відказую. 
- Не бійся: в бій пішла лише одна сотня. 
Відтак виявилося, що цей повстанський підрозділ, не 

просячи допомоги інших, захопив у більшовиків валку зі зброєю 
і продовольством. Тому на вечерю була трофейна вермішель. 
Підкріплюючись, хлопці жартували: ану якїїковпаківці отруїли? 
А раз так, то хай собака спочатку скуштує. Та де візьмеш у лісі 
пса? 
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Після вечері на галявині запалало величезне, заввишки з хату 
багаття, помаранчеві язики котрого жадібно облизували сирі 
метрові поліна. Навколо вогню, на соснових колодах, розміс-
тилася вся повстанська сотня. Схиливши голови на один бік, 
хлопці поступово засинали. Опісля звучала команда, і бійці 
поверталися до багаття спинами. Так вони намагалися відвер-
нути застуду. На жаль, я тоді це сприйняв не вельми серйозно, а 
тому й поплатився: невдовзі по всьому тілу повискакували 
чиряки. Пам'ятаю, налічив їх тоді більше семи десятків, через 
що спав стоячи, нависаючи тілом над столом - тільки коліна 
смикались. 

Мій напарник Левко десь зник. Принаймні я його не бачив 
упродовж двох днів. Зате у передвеликодню суботу зі мною 
балакав сам командир Дубовий. Під'їхавши на буланому коні, 
він зупинився мало не впритул. Наче зараз бачу: кінь — що той 
звір лютий: так і креше копитом, так і креше. А Дубовий мружить 
у посмішці очі: 

- Ну що, битимеш німця? 
Хотів було відповісти, та не встиг, бо це за мене зробив 

котрийсь із тамтешніх жартівників: 
- Якщо того німця спіймати та до сосни прив'язати. 
Останнє слово лісового пересмішника потонуло у гучному 

реготі повстанців, від чого сполоханий кінь Дубового піднявся 
на диби і затанцював. Вершник пустив вудила, і буланий помчав 
його вперед. Хоч спливло вже шість десятиліть, але ця картина 
і нині перед очима: кінь-вогонь, а в сідлі такий же гарячий 
командир. Вуса довгі, немов у того козака. От тільки замість 
оселедця у Дубового були кучері... 

А затим настала неділя - перший день Пасхи. І саме тоді 
мене та Левка (ми знову зустрілись) привели на невелику 
галявину, встромили в руки заступи та наказали викопати яму із 
зазначеними шириною і довжиною та глибиною у людський 
зріст. Що вдієш? Почали працювати, хоч і грішно це у таке свято. 
А викопавши (якраз сходило сонце) , ще й ямки у стіні 
влаштували, аби вибиратися наверх було зручніше. Над останнім 
старанно трудився вже однорукий Левко. Він же першим виліз з 
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ями та простягнув напарнику лівицю. Проте на мене вже щось 
найшло. Вмить згадались рідне село, домівка, мати. Враз побачив 
нашу церкву, освяту пасок, цвинтар, хлопців, які, бігаючи поміж 
могил, весело б 'ються крашанками, почув малиновий передзвін, 
що лине від дзвіниці... І так мені тоскно стало, так кривдно, що 
сльози самі потікли по щоках. І вже не плачу я, а реву: перший 
день Пасхи, а ти тут копаєш собі могилу. Саме так - могилу. 
Адже потім це підтвердилося, хоча тоді, на світанку, ми думали 
інакше: «Все гаразд». 

Отож сиджу в ямі, давлюся сльозами. Коли це заглядає один 
молодий бандерівець: 

- Вилазь! 
І руку подає. Вибрався, а нагорі ще двоє тупцюють. Той, хто 

мені допоміг, став про щось сперечатися зі своїми товаришами, 
на крик зірвався. Відтак, перемовляючись, усі троє відійшли вбік, 
але галас і звідти долинав до нас. Нарешті молодий знову 
наблизився, міцно стиснув мою руку і повів за собою. Минаючи 
тих двох, він інстинктивно затулив мене своїм тілом. Коли ми 
дещо відійшли, тріснув постріл. То ті двоє покінчили з Левком. 
Але про це я довідався лише через кілька років. 

А сімнадцять літ по тому, коли мене вже призначили заві-
дувачем ферми у Садовому, зазначена історія отримала неспо-
діване продовження. Зайшовши якось на роботу, односелець 
Степан Ткачук (парафіяни Гощі знали його як тамтешнього 
диякона, а наші люди - як батюшку) передав прохання свого 
батька про зустріч. Степанів батько Максим відсидів строк за 
несплату податку. Отож багато бачив, багато чув такого, про що 
ми не знали. Тому я зібрався й пішов. 

Старий Ткачук лежав у ліжку, а побачивши гостя, підвівся і 
почав розповідати. Виявляється, у тюрмі до нього підійшов якось 
один чоловік і запитав, чи живе ще у Садовому Яким Орел. 
Максим підтвердив це. 

- Тоді передай йому, як вийдеш на волю, що то я його тоді, у 
сорок третьому, на Пасху, врятував від кулі. 

- А звідки ж ти і як тебе звуть? 
- Хіба це так важливо? 
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Хто ж він, незнайомець-спаситель? Наразі співставляючи 
факти, я здогадуюсь, що той молодий повстанець м е ш к а в у 
Мощонах. До зазначеного підштовхнуло наступне. Коли тоді, у 
1943-му, ми з Левком перебували у Збужі, то один із тамтешніх 
бандерівців, перевіряючи, чи я дійсно з Садового, с т а в мене 
запитувати щодо того, як звали наших солтиса, вчителя, хто 
такий садівчанин Федір Зубко тощо. Я, звичайно, відповів 
правильно. Проте «екзаменатор» був родом не з нашого краю, 
тому консультувався, як потім говорили у збузькій зв'язковій хаті, 
в мощонця Данила Корольчука. Оскільки я його тоді у світлиці 
так і не побачив, то думаю, що в лісі, біля ями, стояв саме цей 
чоловік. Він же простягнув мені руку, допомагаючи вилізти. 

А коли я для своєї садівської рідні пропав безвісти, тобто 
пішов в УПА, то всі говорили, що то мій вітчим Дмитро наказав 
брату Левку прибрати свого пасинка Якима. Тим паче, що хтось 
у Мощонах бачив, як ми чимчикували у Пустомитівський ліс. 

А потім родичі почули, що нібито Яким Орел лежить 
мертвий у лісовій канаві. Дядько Юхим, у котрого саме померла 
дитина, яку я хрестив, полишив усе, запряг коні та разом з 
матір'ю і бабою поїхав забирати. Не знайшли, ясна річ. 

Щось подібне сталося і на вечорницях у вдови Софії 
Жолобчук, куди я раніше ходив разом з хлопцями. Аби мене 
скоріше знайшли живим, Ярина Сірук, одна із нашої компанії, 
запропонувала загалу там же, у вдовиці, стати на коліна та 
помолитися за це Богу, що всі й зробили. Отож, можливо, 
зазначена щира молитва і дійшла до Господа, а він зробив так, 
щоб той мощонський повстанець відігнав від мене смерть. Щодо 
решти моїх садівських, люцинівських і жалянських ровесників 
(тобто тих, хто народився у 1928 році), то жоден з них не пережив 
війну. Мені ж Бог допоміг обминути й інші смертельні пастки, 
бо не раз і не два кістлява махала косою над головою. За що 
прицілювалась? Не знаю. Либонь, за те, що став свідком масових 
розстрілів євреїв. Але хіба я винен? Хіба я, чотирнадцятилітній, 
міг тому завадити? 

А ще хотів би, аби хтось із тих повстанців, що, жартуючи, 
зжужмили продовження моєї розмови з командиром відділу 
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Дубовим, таки відгукнувся. Бо чомусь не віриться, що їх, 
уродженців району, вже немає на цім світі. 

Та повернімося у той великодній ранок 1943-го, коли, без 
п е р е б і л ь ш е н н я , я народився вдруге . О т о ж прив ів мене 
повстанець-спаситель у костопільське село Тростянець, на хутір, 
та й каже: 

- Цей хлопець житиме у вас. Не ображайте його. А мені треба 
йти. 

По сусідству з моїми новими господарями, пам'ятаю, мешкав 
пастор євангельських християн-баптистів. А от образи власне 
хазяїв за шість десятиліть стерлись повністю. Закарбувалось лиш 
те, що у них був старший син Пилип. Під час окупації він служив 
у шепетівській шуцполіції, а затим під бандерівською маркою 
організував загін, що відбирав у людей кабанів, гнав горілку, а 
тому і жив весело. Про це розповідала Оксана Кравчук, сестра 
хутірської хазяйки, у котрої я жив. В Оксани ж наймитував. 

Пізніше, приїхавши якось у Збуж до все тієї ж Оксани, 
довідався, що Пилипа і їх велику с ім 'ю тоді ж, у війну, було 
знищено. І якби на ту пору я знаходився на тростянецькому 
хуторі, то, звичайно, теж не минув би кулі. А так, поживши там 
усього два тижні, пішов разом з місцевими селянами, які 
вирішили поміняти свої сало й масло на сіль, до Костополя, а 
вже звідти завернув убік Садового. Будь, що буде, думалось тоді. 
Ну вимочить вітчим у воді свою мотузку, ну повозить по спині, 
але ж удома, в себе, коло матері... 

Діставшись Збужа, переправився човном через Горинь, 
позаяк міст зруйнували, щоб не наскочили німці. Там же дізнався, 
що гітлерівці знищили усіх жителів Корчів'я, а затим спалили і 
село. Почувши це, міняйли-тростяничани повернулися назад, а 
я сів на березі та й плачу. Аж тут один чоловік підходить: 

- Чом ревеш над водою? 
Розповів йому все. Зжалився, забрав до себе додому, де я 

став пасти корів. Отака іронія долі: йшов воювати з німцями, а 
довелось худобі цілий рік хвости крутити. 

Чоловіка звали Американцем, бо на заробітки за океан їздив, 
а його дружину - Руденка, оскільки була родом з села Руда. 
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Подружжя мало дітей Антона й Ольгу. Остання встигла вийти 
заміж і зразу - овдовіти: на весіллі чоловіка забили на смерть 
товкачем. Отож повернулась до батьків та зганяла свою злість 
на мені, наймитові. Якось пригнав корів з роси, а баба їсти 
запрошує. Зайшов - на столі млинці щойно зі сковороди. А Ольга 
- раз! - і забрала з миски два: 

- Забагато це для наймита! 
А от Антон мав добру, хоч і хитру вдачу. Служив він у 

Поліській січі відомого наразі провідника Бульби-Боровця. Коли 
приходив до рідних, то часто повторював: 

- Бульба ліпший за Бандеру. У того німецька програма дій, а 
у нашого Тараса - демократична, толерантна. Бо воюють у нього 
люди різних національностей. Навіть євреї. 

Потім Антон пропав безвісти. Певно, хтось убив чоловіка. 
З часом у мене з'явились друзі: Данило Уніч, Стах Калько 

та Наумів Стас. Матір останнього звали Ганною. Якось вона мені 
каже: 

- Ти, Якиме, там, у наймах, дуже бідуєш. Тож перебирайся 
до нас. Он, і Стасик не проти. 

А що правда, то правда: і пізньої осені, коли холод до кісток 
пробирає, у клуні ночував, і в просяні снопи пірнав, аби хоч трохи 
зігрітися, і їв, звичайно, не вволю. Тому погодився без вагань та 
й залишився у Наумових, оскільки забирати у Руденки було 
нічого, за винятком згаданої вище попруги та ще електричного 
ліхтарика, але й вони затим пропали: сховав ці речі якось у соломі 
на дерев 'яному ліжку, а п'яні золотолинські «стрибки», що 
прийшли у Збуж з обшуком, все те підмели. 

Звичайно, жити у Стасика стало веселіше. Тітка Ганна 
відразу ж затопила піч, а коли та нагрілась, вишкребла весь жар 
та вкинула туди мій одяг, аби здохли воші. Дезінсекція пройшла 
вдало, якщо не рахувати трошки зіпсованого коміра пальта, який 
висока температура, дещо деформувавши, зробила «бляшаним». 
Опісля я попарився, перевдягнувся і ніби знову на світ народився. 

Позаяк хліба задарма ніхто не дає, то й тут працював: разом 
зі Стасиком пиляли і возили дрова, молотили в клуні жито, 
пшеницю. І, певно, робив це добре, бо одного разу до тітки Ганни 
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навідалась її сестра, що мешкала на лісовому хуторі Козаче, під 
Великою Любашою, та попросила, аби я пішов з нею. Чому? Бо 
не мала на кого залишити дітей. Але Ганна не погодилась: 

- Ні, я до Якима вже звикла. Він мені тепер, як син. 
- Тьотю, - кажу, - я, мабуть, піду. 
Тітка заплакала, а я швидко прикинув: за Великою Любашою 

- Корчів'я, далі - Перемінка, Костопіль... В останньому заночую 
на вокзалі, а впродовж наступного дня - через Малу Любашу, 
Малі Селища, Жалянку і Люцинів - дістанусь Садового. 

І я пішов із сестрою Ганни. Думалось, почуватимусь там ще 
ліпше, а вийшло навпаки. Жінка ця разом з чоловіком з самого 
ранку десь зникали, з'являючись удома пізно ввечері. Нерідко 
приходили захмелілі. Щодо сімох дітей подружжя, то більшість 
з малих мені просто фізично не могла допомогти. Одна дитина 
навіть у колисці під стелею висіла. Отож прив'язував її, аби не 
випала. 

В дечому, правда, підсобляли двоє хлопців восьми та дев'яти 
років. Маю на увазі молоття зерна на сусідських жорнах, 
годування корів. Але коли ми поверталися додому, там уже 
метушилась решта дітей, яких треба було обов'язково підмивати, 
позаяк уже пооброблювалися. А ще ж чекали прання пелюшок, 
підтирання сідниць... 

Словом, не витримав я і втік назад до тітки Ганни. А та 
сміється: 

- Я знала, що ти повернешся. Бо то не хлопчача, а дівчача 
робота. 

Спливли ще два тижні. І ось з хутора Козаче до Ганни 
прибігає захеканий посильний та випалює жахливу новину: всю 
сім 'ю її сестри, включаючи і хлопчиків та дитину, що спала в 
колисці під стелею, порубано сокирою. Почувши це, я закляк на 
місці: не повернись тоді до тітки у Збуж, підпливав би кров 'ю 
там, як і дев'ятеро хутірських. Бо хто, скажіть, розбирався б у 
тому, чужий п'ятнадцятирічний хлопчина порубаний чи ні? 

А потім до Ганни завітав сусід Данило Корольчук, що жив 
через дві хати, і ситуація повторилася: Данило попросив, аби 
вона дозволила мені перебратися у його дім. Мотивував чоловік 
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це тим, що, вдруге зійшовшись з жінкою, не має дітей. Хоч Ганна 
і не хотіла мене відпускати, проте я пішов з дядьком Данилом. 

Відтак в один із ранків до нас постукали сусіди і розповіли, 
що Ганю, її чоловіка Наума та сина Стасика убито. Н е вірячи 
цьому, я грюкнув дверима і побіг до знайомої хати. Прибігаю, 
дивлюся - о Боже! Тітка Ганна розпласталась на підлозі біля 
груби. Ноги у синяках, усе тіло теж синє. Мій добрий друг Стасик 
лежить босий у полотняних штанах посередині кухні. Будинок 
порожній: все розграбовано. Бачу, немає швейної машинки, 
одягу. Не забрали тільки Стасикові черевики, котрі стояли під 
лавкою. Якийсь хлопець, що теж зайшов подивитись на криваву 
бойню, хотів, було, взяти взуття собі, та я вирвав черевики у 
нього з рук і натягнув на Стасикові ноги. 

Дивлюсь, поряд зі мною на кухні стоять уже Данило Уніч, 
Стах Калько - Стасикові і мої товариші. Не зговорюючись, ми 
викопали яму на могилках, принесли соломи, яку дав дядько 
Данило, оскільки його хата стояла найближче до цвинтаря, 
встелили нею дно та поклали усіх трьох у цю саморобну нехитру 
гробницю. Ніхто їх не обмивав, не оплакував, жили люди - не 
стало людей... 

Я знав, що під вікном у покійної тітки Ганни закопано 
скриню з одягом, хустками, позаяк вона мені сама розповідала. 
Проте, викопавши і відкривши, нічого там не виявив: скриня 
зяяла пусткою. І це при тому, що місце під вікном було добре 
замасковане. Там навіть квіти зверху росли. Хто ж так жорстоко 
поглумився над сім'єю, звівши її зі світу? І, знову ж таки, що б 
сталося зі мною, якби Бог не напоумив полишити покійну тітку 
Ганну та піти у найми з дядьком Данилом? 

Між тим на Костопільщині та інших рівненських теренах 
відновилась радянська влада. З райцентру Деражне приїхало 
начальство, селяни зійшлись на збори до двору Павла Уніча, 
батька мого товариша Данила. На зібранні Уніча-старшого 
призначили головою сільради, а мене - завідувачем бібліотекою. 
Але повстанці вирішили інакше і вбили практично безневинного 
Павла Уніча. Пам'ятаю, ми з Данилом після цього перехо-
вувались, ночували у клунях... 
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Потім у нас удома розмістились троє радянських солдатів, 
їх коні стояли в клуні, там же знаходились і сідла. В іншій хаті 
височіла піраміда зі зброєю, де зверху лежали гранати. 

До складу солдатського пайка входив жир. Отож Данилова 
співмешканка Ксеня застосовувала його в їжу, котру споживали 
і постояльці. Якось ми та солдати вечеряли коло печі. За столом 
сиділи також малолітній тітчин син від першого чоловіка та його 
стара мати. Був поміж нас і ще один родич тітки Ксені, який 
вечорами приходив перекинутись з вояками у карти. І ось коли 
він, уволю награвшись, відщибнув двері, аби вийти, ті рвучко 
відчинились, і до світлиці вскочили озброєні «хлопці». Хто такі 
«хлопці»? Повстанці. Бо саме так називали їх на Костопільщині. 

Увірвавшись, бандерівці закричали: 
- Руки вгору! 
В долоні одного з радянських солдатів блиснула граната. Але 

інший, узрівши таке, притримав його руку: 
- Не надо: дети же. 
Отож боєць поклав гранату на стіл та одягнув шинель. Решта 

солдатів теж уже була в шинелях. Я ж тим часом пішов у комору, 
а повернувшись, побачив, що солдатам уже зав 'язували за 
спиною руки. Пам'ятаю, один із бійців дуже просив бандерівців, 
аби відпустили: 

- Хлопці, я ж з Київської області. Такий, як і ви. У мене 
вдома троє дітей:.. 

Певно, відчував, сердешний, що то вже смерть прийшла. І 
дійсно, коли напровесні ми з друзями глушили кийками рибу, то 
бачили під льодом тих солдатів. Були вони зі зв 'язаними за 
спиною руками та в тих самих шинелях. Так тіла і попливли 
потім горинською водою. 

Після вищеописаного в один із ранків на сільському кладо-
вищі з'явились солдати. Вірніше, ми тільки-но прокинулись, а 
вони вже там. До того ж дуже багато. 

Дядько Данило хотів, було, заповзти у криївку, влаштовану 
в саду, проте бійці помітили це і дали чергу поверх голови. Затим 
вони підбігли і заарештували дядька. 

Того ж дня до мене завітав «стрибок» Лаптюх, котрий ще 

92 



раніше, після того, як знищили сім 'ю його брата, втік у райцентр 
Деражне. З ним зайшли двоє його синів. Якщо хлопці не зробили 
зла нікому, то про їхнього батька цього не можна було сказати, 
позаяк разом з енкаведистами їздив заарештовувати людей. 

- Коли хочеш, щоб я відпустив Данила, - недобре посміх-
нувся Лаптюх, - привези мені в Деражне два центнери жита, бо 
не маю що їсти. Інакше дядько згниє в тюрмі. 

Кинувся до тітки Ксені, але та жита не дала, хоча воно у неї 
і було. Про те, що жито сховане у бочці, добре знав і Лаптюх. 
Отож і поставив такий ультиматум. 

Взагалі з наближенням фронту у Збужі творилися жахливі 
речі. Такого, мабуть, жодне українське село не переживало. 
Приміром, згадане жито з'явилося у Данила після того, як одні 
люди втекли у Деражне, а дядько викопав бочку у них на подвір'ї. 
А рятувались селяни, аби не сконати лютою смертю. Адже зовсім 
недавно двадцять сім душ убитих (три сім'ї) було вкинуто в 
горинську ополонку. Возив їх туди на своїй підводі і Данило. 
Тому на допиті у відділі НКВС його відразу ж запитали: хто ще 
транспортував підводами трупи і хто був присутній там із 
повстанців? 

Хоч з допиту дядька приносили (бо через страшні побої не 
міг іти), та він не назвав імен. «Викажу, - шепотів розпухлими 
вустами, - знищать свої. Не зізнаюсь - тут заб 'ють». Отож 
зібрався з силами та й повісився на рушнику прямо в камері. 
Казали, пальці босих Данилових ніг майже торкалися заце-
ментованої тюремної долівки. 

З відділу НКВС у Деражному, куди їздив за дядьковим тілом, 
мене виштовхали в спину. Але там познайомився з тіткою Євою, 
чоловіка котрої знищила бандерівська СБ, оскільки він за 
дорученням чекістів закликав повстанців вийти з повинною. Ця 
жінка мені й каже: 

- Привези тіло мого Омеляна, а я тобі обіцяю труп Данила. 
Його зарили в окопі, біля міліції. 

Данилова тітка Ксеня мала контакт з місцевою СБ. Отож 
все й передала. Проте есбісти сповістили, що Омелянового тіла 
вони не мають. Певно, вкинули у Горинь. 
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Таким чином, «стрибок» Лаптюх (його потім убили солдати) 
не розжився житом, а під залізним хрестом по дядькові Данилу, 
який ми встановили на цвинтарі, і дотепер порожньо. 

До слова, на наші могилки (хата-то поряд) відтак знову 
приїздили «совіти», аби заарештувати і нас. Але я побачив їх 
першим, попередив тітку Ксеню, і ми втекли. Оточивши житло, 
енкаведисти, ясна річ, вже нікого не знайшли та поїхали назад, 
до Костополя. Тим часом сотня УПА із Жалина перерізала їм 
шлях через луг, захопила «студебекер» та знищила усіх поло-
нених. Якби разом з чекістами у кузові сиділи й ми з тіткою, то, 
звичайно, теж загинули. А так Господь знову - вже вкотре! -
відвернув від мене зазубрений меч смерті. 

Наступний іспит долі - вивезення моїх хазяїв до Сибіру. 
Встали якось раненько, а хата вже оточена солдатами. Правда, 
не будили, а чекали, допоки самі не прокинемось. 

Отож, згідно з наказом, почали готувати одяг і харчі. Однак 
я то в тітки Ксені наймитував. А раз так, то висказав це старшому 
А той: 

- Ти така ж сволота, як і вони. Збирайся! 
- То хоч дозвольте коней запрягти. 
- Це можна. 
Коли чотирнадцять родин рушили, тітка Ксеня надумала 

тікати. Адже шлях от-от мав пірнути у стиглі жита, де можна 
було без проблем затаїтися. Проте я вирішив інакше, схопивши 
тітку за руку, а правицею тримаючи віжки. А тітка: 

- Та по мені не стрілятимуть: немовля ж на руках і конвоїра 
на возі немає. 

- Зате попереду солдати з автоматами, а в кінці - кулемет 
на мішку з піском. Не встигнете добігти до жита, як скосять... 

Послухалася Ксеня. Але я не відпускав її руку доти, доки не 
проїхали жито та не вибралися на відкриту дорогу, що вела до 
Деражного. 

В селі нас доставили до огородженої колючим дротом кошари. 
Я зліз з підводи, підійшов до воріт та вдруге назвався наймитом 
виселенців, а не арештованим. Солдат, що приймав людей, став 
шукати щось у списку, а ззаду колони насідали інші конвоїри: 
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- Швидше! Чому так довго? 
Отож солдат, думаючи, що трапилась помилка, дозволив мені 

від'їхати вбік. Я - ходу. Навіть корму коням не дав, нагодувавши 
їх тільки у Збужі. 

Що ще? Брат тітки Ксені Іван умовив місцевого начальника 
міліції, аби його сестру звільнили, мотивуючи т и м , що до 
повішеного Данила вона не має ніякого відношення, оскільки 
не розписувалась, а жила з ним просто так, по-сусідськи: хату 
спалили німці, і жінці ніде було дітись. Тому ми з тіткою про-
довжували господарювати вже вдвох. 

Між тим я насмілився написати листа додому, в Садове. 
Найбільше зрадів йому, як не дивно, вітчим, через котрого у 1943-
му, в передвеликодню пору, і довелось покинути рідні краї та 
податися до повстанців. Хоч стояла весна, все навкруг тануло й 
чавкотіло, проте вітчим, запрягши коней, об ' їхав близьких і 
далеких родичів та сповістив їх, що Яким живий і мешкає на 
Костопільшині. Затим з дому у Збуж теж надійшов лист, а пізніше 
я, наперекір бажанню тітки Ксені, разом з чесальниками вовни 
вирушив у Тучин, аби вже звідти дістатися Садового. 

Пам'ятаю, на санях сидів у німецькій шинелі, заправленій у 
штани, поверх котрої був надітий піджак покійного дядька 
Данила. Така незвичність і незручність спричинила тітчина 
скупість. Не побажавши віддавати мені шинелю, вона, однак, 
дозволила прикрити плечі піджаком. Я ж уночі «закапустився» 
в шинелю і піджак, чого Ксеня не помітила. 

В Тучині ми чомусь ніяк не могли знайти місця ночівлі. Тоді 
я запропонував поїхати в Садове, додому. Діставшись села та 
зайшовши у двір, стикнулись з собакою, що аж захлинався від 
гавкоту. 

- Шарику, - підійшов я ближче, - невже не впізнаєш? 
Заскавчав тут пес, замахав хвостом та до мене - скік. Впізнав, 

значить. А от домашні - мати і бабуся - спочатку не впізнали. 
Більше того, навіть переночувати не дозволили. Мовляв, у хаті 
ми, жінки, одні, боїмося. А я: 

- Погляньте на сани - там же вовна. 
- Та нам і спати ніде вас покласти. 
- А ліжка, полик? Втім, я й на землі ляжу: звик уже. 
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- Але ж і коней немає де поставити... 
- На току можна. 
- Повибивають його... 
- Так я соломою застелю - і не виб'ють. 
Тут якраз до хати зайшли жінки, що разом зі мною приїхали 

зі Збужа. Померзли, певно. Тоді вже не витримав і кажу: 
- Мамо, бабо! Це ж я - Яким. Невже не приймете на ніч? 
Господи, що тут сталося! Мати - в плач, баба - в крик. Бачу, 

з печі брат Микола злазить. Навіть сестра Настя у колисці заво-
рушилась... 

Ясна річ, все відразу наладилось. З хутора прибігла сестра 
Горпина, за нею - Євдокія. Тут же їх чоловіки, сусіди. Невідомо 
звідки на столі з'явилась горілка, чарки, закуска... 

- А де ж вітчим? - оговтався нарешті я. 
Запала неприродна тиша. Затим мати через силу видихнула: 
- Вбили, Якиме, Дмитра... 
А сталося ось що. Коли Садове визволила Червона Армія, 

то невдовзі майже всіх наших чоловіків зібрали і у супроводі 
солдатів відправили на пересильний пункт у Новоград-Волин-
ському, де мав проходити військовий вишкіл. Дорогою материн 
двоюрідний брат Харитон Сірук і Павло Любчик знайшли якийсь 
незрозумілий предмет. Як потім виявилось, то була міна. Але 
сільські чоловіки про це і не здогадувались. Тож гримнув вибух, 
і вони загинули. 

Доставити додому родичеве тіло взявся мій 46-літній вітчим 
Дмитро Глущук. Діставшись Садового, назад уже не повернувся, 
а, відпустивши бороду, перевдягнувся у спідницю та надів хустку. 
В цьому вбранні орав, сіяв, косив. Якось мимо поля їхали 
солдати-енкаведисти . Узрівши за плугом жінку, захотіли 
познайомитись . П ід ійшовши ближче, один із в ійськових 
побачив, що та бородата, злякався і став гукати інших. Так 
Дмитро опинився у тучинському арешті, звідки, втім, його через 
к ілька д н і в зв ільнили , с к а з а в ш и , що на війну, яка вже 
закінчується, не візьмуть: застарий. Правда, після цього випадку 
вітчима змусили щопонеділка відмічатись у місцевому відділенні 
НКВС. Оскільки на зазначений день у Тучині припадав ярмарок, 
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то про Дмитрові візити невдовзі знала мало не вся округа. Почув 
про це і сільський агент повстанців. Позаяк він працював ще й 
на чекістів, то передав бандерівцям, що Глущук зрадник, виказує 
людей. Такий хід було сплановано, аби не виявили справжнього 
перевертня. 

Тим часом вітчим, нічого не підозрюючи, продовжував 
носити у коробці харчі для повстанців, які регулярно виходили 
з криївки, влаштованої у нашій клуні, аби ковтнути свіжого 
повітря. Найчаст іше вони переховувались у жит і , куди й 
простував Дмитро, а коли йшла облава - то в криївці. Щодо їжі, 
то її готувала мати. Зокрема двічі на тиждень пекла хліб. 

Решту продуктів доставляли самі бандерівці. Скажімо, м'ясо 
передавав станичний Іван Сірук, а заготовачем і забійником був 
Олексій Жолобчук. 

Якось мати, передчуваючи біду, питає вітчима: 
- Чом це «хлопців» немає? Може, бояться тебе? Побалакай-

но з ними. 
- Треба їм - самі прийдуть. 
Та повстанці таки остерігалися Дмитра. Справа в тому, що в 

хаті він тримав зброю. Цю автоматичну гвинтівку-десятизарядку 
вітчиму залишили троє радянських солдатів, які зайшли до нас 
якось у надії розжитися їстівним. Садове щойно окупували німці, 
отож бійці просувалися на Схід, до своїх. А щоб зазначене було 
простіше та зручніше (наскільки це можливо, звичайно), свої 
гімнастерки обміняли на сільські штани й сорочки. Тоді ж разом 
з уніформою солдати лишили нам гвинтівку, від'єднавши для 
себе тільки багнет. Пролежала вона всю війну та дочекалась у 
хаті пори визволення, коли в клуні з 'явилась згадана криївка. 

Одного разу Дмитро навантажив коня зерном та вирушив 
до вітряка, щоб змолоти, а коли повертався назад, то за селом, у 
житі, недалеко від хати Григорія Лейчука, його вже ждали. 
Лейчук потім розповідав, що ці бандерівці, чекаючи, заходили 
до нього та просили закурити. 

... День хилився до вечора, тому мати вже готувалася замісити 
тісто зі свіжої муки, а поки строчила на машинці, позаяк була 
кравчинею. Раптом дзенькнула шибка, і вітчимова кобила 
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встромила закривавлену морду у вікно, злякано зазираючи у 
світлицю. Мати вискочила надвір: що таке? А там вже стріляють 
- раз, другий, третій... І Дмитро з перекошеним ротом: 

- Поранили!.. 
Оце й усе, що моя вагітна мати встигла почути. Бо вітчима 

стали люто мордувати, і вона зомліла, пролежавши на землі аж 
до ранку. Коли ж уповзла в хату та дещо прийшла до тями, знову 
дісталась двору, де від побаченого вдруге жахнулась. Метрів за 
двісті, біля тополі, у незвичній дивній позі сидів Дмитро. Руки і 
ноги у нього були неприродно повикручувані, а на грудях білів 
папірець, де червоним олівцем хтось вивів напис: «За зраду 
українського народу». 

Потім з'ясувалось, хто вчинив цей злочин. Правду відкрив 
уже згаданий сусід Григорій Лейчук, який все бачив і чув. 
Катували вітчима свої. Було їх четверо. Двоє - садівчани, решта 
- родом з Микулина. Свого часу вони переховувались у нашій 
криївці, і Дмитро носив туди їжу... 

Аби взяти дозвіл на поховання вітчима, мати пішла за 
відповідною довідкою у Тучинське відділення НКВС. А там: 
«Що, свого чоловіка вбили? Зізнавайтеся або назвіть, хто його 
насправді прикінчив». Та ще й туди-сюди штовхають за те, що 
мовчить... 

Коли вітчима похоронили, дався взнаки переляк. Матері 
ввижалось, що Дмитро тут, удома. Вона чула його кроки, брязкіт 
мисок у миснику, скрип дверей, що відчинялися, звуки вітру, який 
гуляв по хаті. Інколи казала: «О, вже шурхотить за вікном. Зараз у 
кімнату зайде». Але ніхто, звичайно, не заходив. Навіть тоді, коли 
ми (а я вже повернувся зі Збужа додому) посипали підлогу піском, 
аби побачити сліди від уявних ніг. Однак і їх ніколи не було. 

Думалось, якось зарадять знахарі. Та ні, не допомогло. І лиш 
після того, як у хаті відправив службу батюшка, тричі обійшовши 
затим будинок з кадилом та окропивши його, все припинилось. 
Правда, вночі ще щось шуміло і гуло. Проте то вже було востаннє. 

В ту пору до нас, пам'ятаю, зачастила сусідка Галина Місько. 
Батьки її померли, тож жила з горбатим братом Іваном (брат 
Володимир перед війною виїхав до Німеччини разом з коло-
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ністом, у котрого наймитував). А цей Іван на о п и с а н у пору 
служив у «стрибках» та співпрацював з чекістами. Отож вечо-
рами виходив на Лисуху, щоб там конспіративно зустрічатися. 
Інколи люди з держбезпеки приходили до Івана додому. Тоді 
сестра Галина добре чула, про що вони балакали. 

По смерті мого вітчима сусідка не витримала і відкрито, при 
всіх звинуватила брата в доносительстві. Мовляв, через тебе 
людей убивають, у тюрмі гноять, у Сибір відправляють. Було це 
не вдома, тому Іван рвонув до хати за гвинтівкою, щоб застрелити 
сестру. Але Галина встигла заховатися, а відтак і взагалі 
опинилася у Сапожині, де вийшла заміж. Після смерті Івана я з 
нею більше ніколи не зустрічався. Наразі ця жінка вже на тім 
світі. 

А потім до нас завітали нічні гості. Почувши стукіт у вікно, 
мати відчинила. Зайшло п 'ятеро. Полум'я лампи освітило 
обличчя станичного Івана Сірука, Андрія ГІашковця з Полівців, 
більше відомого завдяки псевдоніму Кнопка, тучинця Тодоса 
Солов'я та ще двох бандерівців. Мати їх добре знала, позаяк усі 
свого часу переховувались у нашій хаті. Першим озвався Кнопка: 

- Ви нам, тьотю, пробачте. Бо задарма вашого чоловіка вбили. 
«Нічого собі вибачення», - майнуло в голові, а Кнопка вже в 

мене вперся поглядом: 
- Ти, Якиме, повинен помститися за вітчима. Бери оцей 

автомат, гранату та пістолет. А ще - Павла Якимчука: допоможе. 
Зрозумів? 

- Зрозумів, - говорю. Бо ж хіба скажеш: «Ні»? 
І ось ми затаїлись у клуні Ксені Джус. Аж іде Іван Місько -

гвинтівка на шнурку, горб на спині натягує маринатку. Павло 
вмостився зручніше, прицілився. Однак я притиснув автоматне 
дуло донизу: 

- Ми його не бачили. Зрозумів? 
- Як це? 
- А так. Навіщо брати Міськовий гріх на себе? Та й зарано 

він іде... 
Пізніше люди з держбезпеки влаштували на Івановому 

горищі засідку. Вони були непоганими психологами і знали, що 
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рано чи пізно бандерівці прийдуть по Міськову душу. Отож і 
сиділи під дахом два тижні. І таки дочекались. Правда, до цього 
їх змусив недвозначний наказ командира. Адже солдати вже мали 
полишати місце засідки. Він же відрубав: 

- Сьогодні ще раз заночуємо на горищі. Востаннє. 
І якраз тієї ночі в двері Іванової хати постукали. 
Чекісти - вниз. Вдарили автомати. Один відразу ж упав. Інший 

кинувся бігти. Але солдат-узбек роззувся і наздогнав утікача. 
До слова, біг цей повстанець у напрямку нашої хати. Думав, 

мабуть, заховатися у криївці. Тож у город і пістолета пожбурив. 
Мати опісля знайшла його - гарний, дамський. Пізніше тією 
зброєю бавився мій син, допоки не загубив. Коли ж рили 
траншею, заіржавілий пістолет знову знайшовся... 

А тоді, в сорокових, такі «іграшки» плювалися вогнем, що 
ніс смерть. Від однієї з них і загинув Іван-горбань. 

Та повернімося до Кнопки із бандерівської СБ. Якось каже 
він мені: 

- Якиме, ти маєш убити голову сільради. 
- У вас це краще вийде. 
- А він мені не заважає. 
- Тоді навіщо ж убивати?! 
- Так скаржаться ж на нього: п'є, посилає людей на заготівлю 

лісу... Словом, не дає спокійно жити. 
- Вб ' єте - інший гнатиме на л ісозаготівлю, аби люди 

записувались у колгосп. Крім того, голова цей - батько мого 
товариша, з яким я дружу з дитинства. На одній вулиці росли. 
Через одну хату живемо... 

Коротше кажучи, не вбили бандерівці сільського голову. Я 
тому посприяв чи ще щось, але не вбили. 

Інший випадок стосується жнив. У ту пору, пам 'ятаю, 
почалося масове вивезення людей у Сибір. Тому на збирання 
врожаю з полів, що оточували Тучин, кинули нас, допризовників. 
Мені довелось молотити у великому господарстві, котре приля-
гало до садівських ланів. Були там і міліціонери із заарешто-
ваними, які не мали зауважень. Один із таких бранців Марко чи 
то з Погорілівки, чи, можливо, з Жевдочі, вирішив скористатися 
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моментом та втекти. Тим більше, що міліціонер-їздовий Іван 
Тушкевич, котрий охороняв арештантів, кудись відлучився. 

Отож побіг Марко. Проте й Тушкевич, видно, не дрімав: за 
ним кинувся. А не наздогнавши, повернувся назад, скочив на 
коня і знову рвонув за втікачем. 

Проскакав садівськими полями та й питає тамтешніх женців, 
чи не біг тут хто. Ні, кажуть ті. Тоді їздовий забрався на копу та 
й став чекати. І сидів там доти, доки Марко не виліз з іншої 
копи, думаючи, що небезпека минула. А Тушкевич кібцем до 
нього. Та ще й автомата на ходу знімає. Побачив це втікач, 
навколішки впав, став цілувати міліціонеру чоботи: 

- Не вбивай! Троє дітей у мене! 
Та де там! Пролунала коротка черга - і нещасний впав. Але, 

видно, з першого разу не застрелив його Тушкевич, бо все кричав 
і кричав Марко. Тоді їздовий повернувся назад (бо ходив 
втамовувати спрагу до криниці) і добив утікача. 

Вночі тіло завезли на могилки та закопали без будь-якого 
обряду. Пізніше садівчанин Іван Сірук, син Харитона, побувавши 
в Погорілівці, довідався, що у застреленого, крім дружини, є ще 
й двоє братів. Дружина в Садове не приїхала, бо отримувала за 
чоловіка як за фронтовика, що пропав безвісти, пенсію, котру 
не хотіла втрачати. А от брати приїжджали та розпитували людей 
про Тушкевича. 

Відтак брати, Тушкевич у цивільному та кілька садівчан 
зустрілися якось у лісі, де заготовляли дрова. «Чи немає тут 
Тушкевича», - запитав один із Маркових братів. «Немає», -
відказав Іван Бойчук. На тому і розійшлися. Правда, після цього 
випадку міліціонер у ліс більше не потикався. 

А ще запам'яталось, як Тушкевич молився у церкві. Стояв 
він тоді спереду і, б 'ючи поклони, мимоволі демонстрував 
револьвер у кобурі на поясі. Певно, замолював гріхи, яких мав 
багато. Бо не одного повстанця вбив. Особливо у Матіївці, про 
що особисто розповідав Теклі Шуляк. Мовляв, не раз привозив 
з цього села мертвих. Зокрема тіло Арсена Зубка, котрого впізнав 
за сорочкою. Потім усіх закопали на території міліцейського 
відділення, поблизу туалету. 
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В цьому плані відзначився також брат Тушкевича Степан, 
що був кулеметником та покосив десятки повстанців. Але і його 
скосила затим черга у Дроздові. 

Цікава деталь. Коли район окупували німці, Іван Тушкевич, 
колишній польський жовнір, муштрував націоналістичних 
юнаків-допризовників. Опісля частина цих хлопців загинула на 
фронті, воюючи на боці Червоної Армії. Інші з окопів «пере-
бралися» в сталінські тюрми, позаяк були «юнаками». Така доля 
спіткала, наприклад, Славка Огоновського, Федора Ткачука, які, 
звільнившись, на чужині й лишились. А от Петро Мазур, відси-
дівши після фронту свою «десятку», повернувся та живе в 
Садовому й дотепер. 

Щодо Тушкевича, то йому чомусь нічого не було, хоча, за 
логікою, теж мав опинитись за колючим дротом ГУЛАГу. 
Натомість Іван став міліціонером, вступив у партію, навіть 
колгосп очолював. І це при тому, що зовсім не знав абетки та 
замість підпису виводив хреста. 

Коли головував, пам'ятаю, їздовим у нього був Сидір Бабич. 
Так Тушкевич навіть з підводи лінувався злізти, наказуючи 
натомість серед поля: 

- Сидоре, подай мені снопа на віз. Побачу, чи можна вже 
молотити. 

Отож якось і каже мені Кнопка: 
- Настав час прибрати Тушкевича. 
- Так він же завше у «стрибках» ночує. А там і дільничний 

Громилін, і Арсен Вертелецький. 
Арсену, начальнику групи, бандерівці спалили хату, помстив-

шись таким чином за те, що, переймаючи людей, разом з іншими 
відбирав у них сіно, ліс, дрова, які затим скидались в опорному 
пункті «стрибків». Пам'ятаю, з сіна виросла тоді добра скирта. 
Оскільки стояла вона майже впритул до пункту, то, вдаривши 
якось по даху з кулемета, повстанці запалили і сіно. Горить воно, 
а ми, «стрибки», - щодуху в окопи, які викопали біля панської 
садиби. Я тоді навіть кілька разів вистрілив з переляку. Цілив 
угору, бо голову боявся висунути... 

Наступного дня зібрав усіх Тушкевич і почав сварити. А 
потім до Федора Мартинчука повернувся: 
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- Бачиш, який малий Яким, а не злякався, як ти. 
Приблизно в ту пору садівські «стрибки» на чолі з началь-

ником групи і дільничним надумали перейняти підводи, що везли 
у поля продавати дрова. Полями тоді називали трикутник 
Воскодави-Чудниця-Горбаків. Отож назбиралося у цьому на-
прямку аж чотирнадцять возів. 

Мене Громилін поставив спереду, а сам, наказавши нікого 
не відпускати, - назад, аби ще кого «завудити». Аж тут Калістрок 
із Жалянки підходить: 

- Якиме, відпусти мене. Хіба я винен, що хворі діти хліба 
просять? От і їду дрова на зерно міняти. А треба небагато - пуд 
жита. 

Обміркував я почуте та й кажу: 
- Той, хто зараз з тобою тікатиме, хай за твоєю командою 

вперіщить коней батогом - і гайда. Я ж стрілятиму поверх голів. 
А як приїде начальник, вас уже ніхто не наздожене. 

Так воно і сталося. Прискакав Громилін на постріли, на мене 
накинувся: 

- Чому відпустив?! 
- А що, вбити треба було за підводу дров? Щоб у дітей батька 

не стало?.. Та й стріляв я. Не влучив тільки... 
Потім цей випадок не раз згадував бригадир Арсен Кирчук, 

який доводився зятем жалянському Калістроку. Мовляв, дали 
ми коням по батогу - і гайда... 

Але я зовсім забув про Тушкевича. Так от, підійшли ми до 
хати Олександра Лейчука, дивимось в освітлене вікно -
Тушкевич на лавці сидить. Побачив це Павло Якимчук, автомата 
з плеча зняв. 

- Зараз, - каже, - по ньому, а затим по лампі чергу дам. 
Та я в темноті все ж відвів ствол. Хоча Павло вже і затвора 

відтягнув. Однак не знав цього Тушкевич. Так і помер, не 
відаючи, хто його врятував. А жив довго, мало не до горба-
човської перебудови... 

Оскільки на адресу «стрибків» надходило багато скарг, то 
бандерівці вирішили розігнати їх, відібравши зброю. Навіть 
схрон для цього влаштували наперед. Паралельно в селі діяла 
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молодіжна націоналістична організація «Залізна лінія». 
Членами її, зокрема, були Іван Басюк, Павло Остапчук, Павло 
Якимчук, Іван Шуляк, я, Яким Орел, а також наш старший 
товариш-фронтовик з досвідом підпільника Іван Сірук, з 
котрим на цьому грунті контактував мій повний тезко Яким 
Орел, син Андрія. 

Обміркувавши якось ситуацію, «хлопці» вирішили поба-
лакати з начальником групи «стрибків» Арсеном Вертелецьким. 
Зустріч влаштував Іван Сірук, позаяк Арсен доводився йому 
рідним дядьком. Пам'ятаю, Вертелецький тоді віддав свого 
автомата Сіруку та вийшов у поле, де вже чекав есбіст Кнопка. 
Правда, перш ніж наблизитися до останнього, Вертелецький був 
підданий обшуку, який провів бандерівець, що стояв спереду. 
Виявивши в одязі начальника «стрибків» гранату, він забрав її, а 
затим підвів Арсена до Кнопки. Що ці двоє обговорювали, так і 
лишилось невідомим. Але Вертелецький по зустрічі пообіцяв 
здати зброю «стрибків», аби не було жертв. 

Сталося зазначене в п'ятницю чи суботу, а в неділю Кнопка 
мені каже: 

- Іди в «стрибки», до крамниці, і спостерігай за обстановкою. 
Але після заходу сонця щоб сидів уже вдома. 

Магазин у Садовому облаштували в панському будинку. Там 
же розміщувався й опорний пункт місцевих «стрибків». 

Коли я наблизився до крамниці і вже хотів, було, відчинити 
двері, мене побачив Арсен Вертелецький: 

- Що, в розвідку прийшов? 
- В яку розвідку? Що ти мелеш?! 
- Гаразд. Тоді підемо вип'ємо. 
- Та не п 'ю я. 
Проте Арсен причепився, наче той реп'ях до штанів. Отож 

переступили поріг крамниці та взяли півлітра горілки. 
Відкорковуючи пляшку, Вертелецький глянув на продавця 
Якима: 

- Зачини двері на защіпку. 
Спершу я тільки пригублював. Тому пляшку прикінчили 

начальник «стрибків» і продавець. Однак цього їм видалося мало, 
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і на столі з'явилася друга пляшка. Правда, розпивати її ми вже 
пішли до кімнати Вертелецького. Ця «стрибоцька» комірчина, 
як уже зазначалось, слугувала йому за житло після того, як 
бандерівці спалили хату. Були тут лавка, ліжко, стіл. Отож на 
останньому Арсен і розклав нехитру закуску 

Після третьої пляшки продавець звалився під стіл, а 
Вертелецький знову згадав-запитав: 

- То що, Якиме, у розвідку прийшов? 
Глянув я на нього - нервується, сердиться. А тоді: 
- Ану неси ще одну пляшку! 
- Не хочу! 
-Неси!!! 
Що вдієш? Пішов, дурень, відчиняти магазин. А як відчинив, 

то й покупців упустив. Просять, аби курива продав. Тушкевичу, 
знаю, цигарки давав, іншим. Відтак кинув у кошик колоду карт, 
бритву одеколон: все одно ввечері крамницю буде знищено. Потім, 
правда, з Якимом-продавцем за все розрахувався грошима. 

Думалось, принесу четверту півлітрівку - звалиться Арсен, 
не буде чіплятися зі своєю розвідкою. Та ні, затримав аж до 
вечора. Тому тільки тоді полишив його і чкурнув. 

Вдома на мене вже чекали. Пам'ятаю, що в дверях клуні 
стояли. Стараюся йти рівно, та куди там - все одно хилить. 

А «хлопці» не на жарт розлютилися: схопили за груди, 
потузали і жбурнули до собачої будки - туди, де Шарик жив. 
Лежу, а до вух долітає: 

- Що він там бачив, п'яний?! Зірвав всю операцію... Пішли, 
не переночували навіть. Мати потім розповідала, що, чекаючи, 
бандерівці дуже нервувались, а потім і взагалі злякались: ану як 
Яким зрадить? Отож, коли попросилася в них у село піти, не 
пустили: «Завше хтось із рідних під заставою має бути. Як 
загинемо, то й ти з нами. А живими нас не візьмуть». 

Це ж саме було вготовано й мені, якщо бандерівців виказала 
б мати. Правда, кулю тоді отримав би під панським будинком. 

Звичайно, подібна історія не могла завершитись просто так. 
Наступного дня ми довідались, що Вертелецький дав тоді знати 
чекістам, і вже ввечері крамницю оточив спецпідрозділ військ 
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МДБ. Разом з ними залягли і «стрибки». Та через мою непе-
редбачену захмелілість повстанська операція зірвалась, і солдати, 
прождавши до ранку, ретирувались. 

І ще. Після цього випадку ледве не вбили Івана Сірука. Зате 
потім до нього вночі вже ніхто не приходив. 

Відтак я отримав новий наказ, згідно з котрим мав піти до 
Якима Ткачука та забрати у нього каністру з соляркою. Коли 
приніс, то одержав грипе - записку, запечатану сургучем, її слід 
було передати Павлу Якимчуку, моєму співтоваришу по «Залізній 
лінії». В нього я дізнався, що бандерівці запланували новий напад 
на опорний пункт «стрибків». 

Невдовзі й «хлопці» зібралися. Кожен мав при собі зброю та 
набої. А от мені гвинтівку не дали, хоча, підповзаючи до 
панського будинку, де отаборились «стрибки», я знаходився 
поряд з Кнопкою. Певно, не довіряли вже мені бандерівці. 

Двері опорного пункту охороняв Юрій Вертелецький. Ходив 
він площадкою вперед-назад. Коли повернувся спиною, один 
бандерівець присів, інший, ставши тому на спину, вловив момент 
і обхопив вартового руками. 

- Братці, душать! — заволав переляканий Юрко і ввалився 
всередину приміщення разом з нападником. Оскільки той мав 
за спиною автомата, то зачепився стволом за коробку. Зброя 
протяжно вистрілила, мало не вбивши заднього. Решта 
повстанців, думаючи, що то відкрили вогонь «стрибки», кинулась 
навтьоки, а бандерівець-нападник, побачивши, що в кімнаті 
порожньо, гаркнув: 

- Не рухатись! 
При цьому він дав чергу віялом і теж дременув. 
Описую так докладно, бо був безпосереднім свідком, сидячи 

в кутку Тому бачив і те, як на площадку перед дверима вискочив 
Арсен Вертелецький і дав сигнал ракетою. Ніч осяялась білим 
сліпучим світлом. Стало видно, хоч голки збирай. Тоді вже і я 
дав драпака. Прибігаю до житла Семена Лейчука (а він теж 
мешкав у панському будинку) і, як на зло, заплутуюсь у 
городньому гарбузинні. Впавши, загубив кашкета, котрого навіть 
не намагався знайти. 
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А оксамит чорного неба між тим кроїть ракета за ракетою, 
тріскотять автомати, огризаються гвинтівки. Арсен , чую, 
командує: 

- Вперед! 
Але з окопів ніхто не піднімається. Скориставшись такою 

паузою, я полишив каністру, плаща і кашкета та рвонув до рову 
- умовного місця, де мали опісля зібратися всі атакуючі. 
Прибігаю - сидять. Як виявилось, вони вже були впевнені, що 
мене спіймали. Отож зітхнули з полегшенням і розчинились у 
ночі. 

Ясна річ, я хвилювався, що вранці «стрибки» виявлять мої 
речі. Проте залишене вночі хтось підібрав. Навіть каністру, яка 
призначалась для спалення будинку. 

Опісля виявилось, що і нападників, і захисників пункту 
налічувалось по чотири. Я був дев'ятим. Крім того, «стрибки» 
впевнились, що їх тільки наполохали, дали своєрідне попе-
редження, тому не так заповзято переймали вже підводи з 
дровами, сіном, спилюючи натомість дерева для свого опалення 
у панському парку Парк і сад, до слова, займали площу понад 
п'ять гектарів. 

А тепер повідаю історію про націоналістичні листівки, їх 
мені дали повстанці, аби розклеїв по селу. Розклеїв, звичайно, а 
затим вирушив на вечорниці, де, присівши, став розшнуровувати 
черевики. 

- Пробачте, - посміхаюся до хлопців, - але мушу зняти, бо 
добу не роззувався і не роздягався. Хай хоч трохи ноги відпо-
чинуть. 

Аж тут до хати заходять захмелілі дільничний і начальник 
групи «стрибків». Вертелецький кричить, а дільничний авто-
матного ствола в рот засунув і каже, маючи на увазі розклеєні 
листівки, в яких бандерівці закликали не вступати в колгосп: 

- То твоя робота. Хоча, чатуючи, ми й проґавили тебе. 
В опорному пункті мене відлупцювали, нам'явши ребра. Там 

же довелось перебути ніч. 
Не забувся й інший випадок. В один із вечорів пішов до 

церкви, сів у ґанку (він не замикався) і приліпив тістом листівку. 
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Але не від дороги, а від храму, де мене затуляли широкі густі 
дерева. Отож збоку шляху ніхто нічого не бачив. 

Люди потім казали, що то вдень приклеїли, а я, повертаючись 
додому, помітив, як слідом хтось іще простує. Пришвидшую крок 
- і він уже майже біжить. Ускочив у рів, вислизнув в іншому 
місці, йду неквапом. Аж переслідувач знову наганяє. Тут я вже 
не витримав і тричі вистрілив з нагана. Бачу, не рухається, 
зупинився. Підходжу - «стрибок» Іван Сірук, син Олександра, 
майже мій ровесник. Без зброї, правда. 

- Ну що, йди доносити, раз упізнав. Але мене посадять -
лишуся живим, а ти в землі будеш після цього. 

І додав відтак, що послали мене, що мусив іти. Проте 
«стрибок» Сірук не виказав свого односельця. 

Або ще така пригода. Приліпив якось листівки і чимчикую 
додому. Оглянувся - за мною двоє в шинелях поспішають. 
Прискорив ходу - вони те ж саме зробили. Бігом - і за колодязь. 
І ці в шинелях бігцем. Тоді я підняв наган і вистрілив у них над 
головами. Вистрілив і гранату вихопив: якщо накинуться, підірву 
і себе, і переслідувачів. Та ні, завернули до сусіда і в двері 
шмигонули. 

Пізніше я довідався, що ті двоє у шинелях - наші сільські 
хлопці. Одного - мого ровесника - звали Антоном, іншого -
Василем, а в сусідській хаті мешкала сестра котрогось з них. 
Перший так і не дізнався, що то я стріляв, а Василь Жолобчук і 
нині живе у селі. 

Чому вони за мною бігли? А він і сам не знає. Мабуть, хоті-
лося нагнати та встановити особу: цікаво, хто ж то так швидко 
втікає від нас, ховаючись? 

А в тій хаті, у Гната Білоуса, якраз гнали горілку. Тож коли 
пролунали постріли, вогонь у клуні залили водою та аж до ранку 
пролежали на току, не ворушачись. Опісля ці ж люди розповідали, 
що за колодязем вони віднайшли сім стріляних гільз. 

Невдовзі після описаного я патрулював село. Заняття це 
тривале, тому повернувся у «стрибки» перед світанням. Тільки 
роззувся та хотів, було, залізти нагору, як надворі зчинилася 
стрілянина. Вискочивши майже останнім з гвинтівкою у руках, 
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ненароком вистрілив. Як на зло, куля зачепила вухо начальнику 
групи Арсену Вертелецькому, коли той виходив з бокових дверей. 
Отож мало не вбив командира. 

Не роздумуючи, чекісти схопили Карпа Ткачука, а потім і 
мене. На одному з допитів відтак зустрів свого сусіда, ко-
лишнього «стрибка», котрий до того ж ще й доводився швагром 
Вертелецькому. «Ну, - думаю, - хана тобі, Якиме». А слідчий 
садовить мене навпроти сусіда й наказує: 

- Розповідай, Стихун. 
Та не встиг той і рота розтулити, як я зірвався: 
- Що ж ти, собако, брешеш?! В тюрму мене хочеш засадити?! 
Але удар кулаком в обличчя, який завдав слідчий, обірвав ці 

гнівні слова. З носа полилася кров, сорочка враз почервоніла. 
Проте гебіст ще не закінчив: удар у потилицю був таким сильним, 
що я з тріском звалився на підлогу, де отримав уже кілька стусанів 
під ребра. Після цього слідчий поставив перекинутий стілець, 
підняв мене за комір, посадив і лише тоді глузливо запитав: 

- Що, не знаєш, куди кров спускати? Не на сорочку треба, а 
на підлогу. 

Я нагнувся, кров закапала на бетон. Відтак підлогу довелося 
помити. 

Побачивши таку екзекуцію, сусід Василь Стихун дуже зля-
кався. Більше навіть, аніж я, бо став заїкатися, бородою затрусив. 
А потім зібрався з силами і каже слідчому: 

- Володимир Вознюк ліпше роздивився, хто тоді стріляв. 
- То йди і приведи цього Вознюка. 
Та коли Володимир почув, що його шукають гебісти, то на 

кілька днів затаївся у Воскодавах, де мешкала родина. Отож не 
знайшли чоловіка. 

А моя тюремна «одісея» продовжувалась. На одному з 
допитів знову зустрівся зі Стихуном: і він, і слідчий щось 
старанно виводили ручками. Затим останній простягає папір: 

- Підпиши. 
- А що то таке? Треба спершу прочитати... 
- Це твоя розписка за Стихунове життя. Щоб нічого не скоїв 

сусідові, як вийдеш. Не вбив, приміром... 
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- А як утопиться він? В тюрму тоді сідати? Ні, не підпишу! 
Однак слідчий на своєму наполягає і вже вкотре папір подає. 

Тикав-тикав, а тоді як гаркне: 
- А йдіть ви всі під три чорти! 
Так несподівано завершився мій двотижневий арешт у 

люцинівському льосі колишнього німецького господарства. Хоч 
спав на цементі, але молодий організм виявився дужчим за 
застуду. Тож вийшов більш-менш цілим і неушкодженим. 

... У Садове простували разом, але мовчки. В селі нас пере-
стріла Ярина Сірук: 

- Що, відпустили вже? 
- Відпустили. 
Про те ж згодом запитала інша односельчанка. Я відповів, а 

Стихун, не зупиняючись, пішов далі. Потім ми знову зустрі-
чались, але ніколи не розмовляли. І лише за часів незалежності, 
на весіллі, коли я балакав з Іваном Сіруком, відбулось, нарешті, 
примирення. І ось яким чином. 

Коли Василь Стихун проходив мимо нас, то не привітався. 
Тоді я смикнув Івана за лікоть: 

- Ходи зі мною. 
Наблизилися до Василя. 
- Чому це ти, дружище, «добрий день» не кажеш? 
Як мені здалося, знітився Стихун. Але тільки в першу мить. 

А затим видихнув тяжко: 
- Ти, Якиме, пробач, що тоді так вийшло... 
... Оце і все, про що хотілося повідати. Та щоб це стало ре-

альністю, потрібно було подолати шлях довжиною шість 
десятиліть. Саме так. Адже перший крок я зробив у далекому 
1943-му, коли, як знають уже читачі, Всевишній врятував мені 
життя. І, смію вас завірити, дорогу цю я пройшов до кінця. 
Пройшов не лукавлячи. Все осмислив, проаналізував, розста-
вивши численні крапки над життєвими «і», в чомусь, можливо, 
покаявся, щось, либонь, відкинув. Але головний принцип -
відділяти добірне зерно істини від чорних плевелів брехні та 
вигадок - сповідував завжди. 

Думаю, що не відступив від нього і нині, відклавши вбік 
ручку. 
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«Я не з р а д н и к , а п о в с т а н е ц ь - р о з в і д н и к » 
Коли мені до рук потрапив четвертий том «Книги пам'яті і 

слави Волині», де вміщені імена тих, хто боровся за волю України 
у складі формувань ОУН-УПА на теренах нинішньої Гощан-
щини, то про себе там прочитав таке: «Орел Яким Іванович, 1928 
р.н., псевдо Явір, учасник визвольних змагань 1941-55 рр. Член 
формувань ОУН-УПА. Вийшов з повинною і став членом 
формувань «стрибків». Не репресований». Тобто мене зарахували 
не до числа борців, а зробили зрадником. 

Том цей привіз мені тучинець Богдан Родчин. Отож він став 
свідком мого розпачу й образи. Спочатку я сердився, кричав, 
лаявся. Врешті-решт просто сів і заплакав. Бо несправедливо, 
дуже несправедливо це. Тим більше, що Олександр Денищук, 
який збирав матеріал до зазначеної книги, двічі побував у мене 
вдома, де я та мій 82-річний односелець і товариш Іван Сірук 
консультували його відносно подій, свідками котрих свого часу 
стали. 

Отож хочу запитати: невже зрадникові пускали б кров у від-
ділі НКВС? Невже у його хаті переховувалися б повстанці? 
Невже вони затим, упродовж 1946-1948 рр., допоки мене не 
призвали до армії, жили б у нас? Невже зрадникові довіряв би 
сам Андрій Пашковець-Кнопка? Зрештою, невже б у зрадника 
цілу зиму мешкала та навчалась шиттю його дочка Катерина? 

Втім, про все за чергою. Спочатку бандерівці сумнівалися у 
моїй лояльності. Ще б пак, вони ж бо вбили мого вітчима! Але 
після того, як за мене поручилися тучинець Степан Куций та 
його дружина і колишня наша сусідка Настя, всі сумніви відпали. 
Більше того, особисто Кнопка вручив мені автомат, два пістолети 
і гранату, сказавши: «Будеш нам допомагати». 

Потім, правда, довелось стати «стрибком». Цьому передувала 
розмова з Пашковцем. Я йому пожалівся, що наш дільничний, 
погрожуючи тюрмою за моє перебування у повстанців Дубового 
на Поліссі, змушує вступити у винищувальний загін. «Вступай, 
- дозволив Кнопка. - Будемо мати там свої вуха й очі. Та й 
набоями нам підсобиш при нагоді». 
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Одночасно ми з Іваном Сіруком вступили до молодіжної 
організації «Залізна лінія», де я як господарчий відповідав за 
заготівлю продуктів. Харчами з повстанцями ділилися тоді, 
пам'ятаю, сімнадцять сімей. Люди були перевірені, надійні. До 
того ж Кнопка їх попередив, що їжу беру не собі. 

Згадуються ще кілька тогочасних епізодів. Зокрема, як я 
розклеював націоналістичні листівки, що закликали не вступати 
в колгосп. За таке тоді «світило» 15 років більшовицьких таборів. 
А я не лише розклеював, а й зберіг відтак кілька листівок на 
згадку, сховавши їх у стрісі. 

Чекісти, ясна річ, потім шукали, та не знайшли. Зараз одна з 
цих листівок знаходиться у музеї, іншу здав представникам НРУ, 
ще одну зберігаю вдома як пам'ять. 

Або таке. За кожного виказаного повстанця влада платила 
по ЗО тисяч карбованців. Я, звичайно, своїх «не здавав», а от 
інші це робили. Зокрема в Дроздові. Тоді ж та людина одержала 
й гроші, а хлопці загинули. Сталося зазначене наприкінці 1950 
року, коли я служив в армії. Тіла всіх чотирьох привезли затим 
до відділу МДБ у Тучині і виставили попід плотом на дорозі. 
Мати Лавра, почувши про таке, зібралася йти, щоб востаннє 
побачити сина. Хоч її і відмовляли, але жінка лишилася 
непохитною:«Піду!». І це при тому, що чекісти чекали-недо-
чекалися, аби хтось упізнав в убитих рідну кровинку, при-
вернувши таким чином до себе увагу. 

А як прийшла, то навіть не заплакала: скам'яніло вже серце. 
Правда, до кінця року померла: і камінь розколює горе. 

А от повстанців-дівчат ув'язнили. Подальша їх доля неві-
дома. Проте вони завше говорили, що живими не здадуться. 
Цікаво, чи знайдуться зараз люди, які б свідомо пішли на смерть 
заради ідеї? Хоча б серед наших нардепів... 

Щодо повстанської криївки, то вона знаходилась навпроти 
шубківської ферми, над Горинню. Там ще торік стояла над лугом 
зруйнована хата. 

На жаль, у четвертому томі Книги пам'яті і слави Волині 
жодним словом не згадується ім'я Кирила Бабича. Між тим, доля 
його трагічна. Вночі під маркою бандерівців до Кирила прийшли 
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чекісти: «Розпишись». Розписався. А наступного дня Бабича 
заарештували та присудили 15 літ таборів. Там, він, сердешний, 
і загинув. 

Одночасно хочу поправити Олександра Денищука і стосовно 
керівника юнацької націоналістичної організації Феодосія 
Солов'я. Він загинув влітку 1948 року, коли потрапив у засідку 
разом з Кнопкою. Можна сказати, все це відбувалося у мене на 
очах, позаяк трагедія сталася в Ючині, поблизу хати Миколи 
Жука, що жив під Садовим. Пам'ятаю, строчили автомати, 
кулемет, раз по раз шипіли у небі ракети. Ось тоді і підбіг до 
мене захеканий Пашковець: «Якиме, Солов'я вбито! Це вже 
третій мій помічник». 

Таким чином, поліг Феодосій не 1950 року у Шубкові, як 
пишеться у Книзі пам'яті і слави Волині, а 1948-го в Ючині. 
Тоді, пам'ятаю, я ще хотів піти в Тучин, аби востаннє поглянути 
на нього, припнутого до огорожі, але Кнопка заборонив... 

Звичайно, таке буття аж ніяк не сочилося медом. З матір'ю 
жили, неначе ті заручники поміж двох вогнів. Отож запросто 
могли отримати кулю від своїх чи загинути в катівні НКВС-
МДБ. 

В листопаді 1948-го, як уже згадувалось, мене призвали до 
війська. Ясна річ, мусив попрощатися з хлопцями. На зустріч 
прийшли четверо: Кнопка, один повстанець з Дроздова, один -
з Микулина (Іваном його звали) та той самий Лавро. Був поміж 
них і вже згаданий Іван Сірук. 

Я повернув зброю, яку мені раніше видали, - автомат, 
пістолет і гранату. Відтак обнялися, поцілувалися. На прощання 
Пашковець наказав: «Вступай, Якиме, в комсомол, партію: щоб 
продовжувати боротьбу, ми повинні легалізуватися». 

Хоч стільки літ вже спливло, а все це стоїть перед очима й 
зараз. Добре пам'ятає зазначене прощання і мій товариш-
фронтовик Іван Сірук. 

І наостанок. Мені після ознайомлення з четвертим томом 
Книги пам'яті і слави Волині різко погіршало: до 270-ти під-
скочив тиск, довелось викликати «швидку» та лягати в лікарню, 
де мало не помер. Хвороба змінила зовнішність настільки, що 
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знайома медсестра, яка прийшла робити ін'єкцію, спочатку мене 
навіть не впізнала. «Це ви, - питає, - Орел, чи ні?». Потім, правда, 
трохи покращало. Дякувати медикам, зокрема Галині Павлівні 
Войцехівській, поволі почав їсти, а отже, й видужувати... 

В и с а д и л и с ь , щоб п о п е р т и 
Свого часу я пообіцяв читачам районної газети, що повідаю 

історію про трагічну долю радянських парашутистів, які 
приземлились під Садовим у роки Великої Вітчизняної. Сьогодні 
я виконую обіцяне. Думаю, зазначена бувальщина буде прочитана 
і прислужиться шанувальникам минувшини рідного краю та 
чисельним молодим краєзнавцям, допоможе їм глибше пізнати 
новітню історію. 

Сталося це по тому, як у село увійшли німці, ще влітку Того 
вечора мій вітчим Дмитро Глущук косив якраз конюшину 
поблизу хати. Працював допізна. Отож і заночувати вирішив тут 
же, на траві, аби раненько закінчити розпочате напередодні. 

Та заснути не довелося: нічну тишу порушило гудіння літака. 
Відтак у чорному небі блідно-сіро розквітли куполи парашутів. 
«Один, два, три...» - почав лічити вітчим і дійшов аж до 
шістнадцяти. Правда, в той момент він уже накрив себе ковдрою 
з конюшини, аби не потрапити в очі гостям із неба. Ті ж при-
землилися недалеко. Принаймні двоє зашурхотіли шовком об 
покіс майже поряд. Зі своєї схованки Дмитро розгледів хлопчину-
підлітка та дорослого. Сховавши парашути під конюшиною, 
вони подалися до решти десантників. 

Наступного ранку вітчим показав мені ці білі штуковини зі 
стропами, а також речовий мішок, набитий брусками мила. 
Пам'ятаю, мати взяла один шматок, намочила, але характерна 
піна не з'явилася. Придивився тоді Дмитро й очам не повірив: 
тол! Не довго думаючи, відрубав шматок, запалив - горить. 

- Будеш, - каже матері, розпалювати цим «милом» дрова у 
грубі. 

Мати так і робила. Проте одного разу не розрахувала і по-
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клала більше. А воно як рвоне! ГІіч рознесло, матір відкинуло... 
Слава Богу, що не вбило нікого. 

Але повернусь до парашутистів. Того ж ранку ця історія 
знайшла несподіване продовження, позаяк вчорашній хлопчина 
несподівано з'явився на дорозі біля нашої хати. От іде він у 
напрямі хуторів, а вітчим - напереріз: 

- Скільки тобі років? 
- Чотирнадцять. 
- А що в кишені несеш? 
Підліток інстинктивно смикнув рукою, воліючи, либонь, 

вийняти її з кишені, та не встиг, бо Дмитро міцно стиснув його 
нижче ліктя. Одночасно почулося злякане: 

- Н-н-нічого! 
Однак у кишені була змотана офіцерська попруга. Розмотав 

її вітчим, затягнув петлею на хлопчачій руці та й каже: 
- Пішли в поліцію. Я тебе, парашутиста, впізнав. 
Почула це мати (а ми з нею стояли поряд і все бачили) - та 

до чоловіка: 
- Митре! Він же дитина ще. Відпусти!.. 
Не послухав. Повів. 
І якраз в цей момент безладно затріскотіли постріли. То 

садівські поліцаї влаштували погоню за парашутистами, котрі, 
як потім з 'ясувалося, надіялись спочатку порозумітися з 
українцями, і гадки не маючи, що ті передадуть їх німцям. В 
противному випадку поліціянти зі своїми гвинтівками були б 
уже вбиті: радянські мали скорострільну автоматичну зброю, 
гранати. 

Такій активності садівчан певною мірою посприяла на-
цистська пропаганда. Зводилась вона до того, що диверсанти зі 
Сходу отруюватимуть посіви, воду в колодязях, знищуватимуть 
мости тощо. Та й віру у німецьку поміч при побудові незалежної 
України теж не треба відкидати. Інша справа, що то була химера. 

Коли вітчим привів у поліцію свого 14-літнього бранця, 
тринадцять спійманих парашутистів лежали на цементній 
долівці балкона, перед дверима у будинок. Руки у всіх були 
зв'язані за спиною мотузкою. Побачивши, що у хлопця руки 
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вільні, один із поліцаїв-садівчан (не стану називати його 
прізвища) забіг до Теклі Бойчук (вона теж жила у цьому домі) 
та як гаркне: 

- Шнурка давай! 
Жінка, налякана видовищем безпомічних полонених, не 

обізвалась. Тоді поліціянт відкрутив дріт від віника, що стояв у 
кутку, та зв'язав руки підлітка. 

Тут і німецька машина заторохтіла. Радянських завантажили 
у кузов і повезли у Рівне. Всіх їх відтак розстріляли. 

Під час погоні поранили і одного сільського переслідувача. 
Був то Сава Жолобчук, рідний дядько моєї дружини. В тучинській 
лікарні він затим помер. Тіло привезли в Садове і з почестями 
поховали на цвинтарі. У пам'яті закарбувалося, як німці вносили 
труну до церкви. Тут же вишикувалась поліційна почесна варта, 
яка простояла всю другу половину дня і цілу ніч. 

Освітила цей інцидент і тогочасна костопільська газета. 
Зокрема, я та інші передплатники мали змогу прочитати вірш 
садівчанина Івана Ткачука, якого він перед тим продекламував 
над могилою. Ще й зараз пам'ятаю ті рядки: «Люди рано встали, 
нічого не знали. А сінненська поліція їх (парашутистів - авт.) до 
станції гнала. Хто з вилками, а хто з голими руками». 

В 1944-му Івана Ткачука призвали в Червону Армію, і він 
загинув на фронті. 

Відтоді спливли десятиліття. І ось зовсім недавно зустрічає 
мене мій сусід Іван Сірук та й запитує: 

- Якиме, чи пам'ятаєш того хлопчину, котрого твій вітчим 
німцям здав? 

- Ще б пак! Я ж ззаду йшов, все бачив та чув. 
- А чи пам'ятаєш Сухого, який був у нас перед війною 

уповноваженим? 
- І його не забув, бо навіть розмовляли колись. 
- Так от, цей Сухий і ще один офіцер були відповідно 

п'ятнадцятим і шістнадцятим парашутистами. Правда, не 
схопили їх тоді... 

Як виявилось, цих двох офіцерів переслідувало п'ятеро 
садівчан з однією гвинтівкою. Серед них - і вже згаданий Сава 
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Жолобчук, якого ті смертельно поранили. Переслідувачі і 
переслідувані бігли аж до Омеліна. Там у офіцерів скінчились 
набої і вони, аби не потрапити в полон, застрелились. 

Все це моєму сусіду переповів його дядько Арсен Верте-
лецький, комуніст, командир місцевого підрозділу «стрибків». 

А з цим Сухим довелось зустрічатись за таких обставин. На 
Різдво ми, молодь, йшли колядувати до німецьких колоністів. Я 
ніс зірку. Аж тут назустріч - голова сільради Іван Герасимчук з 
якимсь чоловіком. Той цікавиться: 

- Что это за звезда и люди-овцы? 
Голова пояснив. Я ж між тим аж закляк: ану, як об землю 

зіркою вдарить. Але ні, відпустили з миром. 
І наостанок - ще кілька слів про мого вітчима. Загинув він 

на тому ж місці, де полонив хлопчика-парашутиста. Загинув 
страшно, в муках. Але про це я вже розповідав. 

Про що п о в і д а в з е м л е м і р 
Наша земля - край передусім сільськогосподарський. Зі 

століття у століття, з діда-прадіда тут завше сіяли-садили, а відтак 
тішилися зібраними врожаями, одночасно радіючи, що є сякий-
такий хліб та ще й дещо до нього. 

Документальним підтвердженням сказаного слугує руко-
творна землемірська карта-схема сільгоспкультур Подобанки -
місцевості на захід від Садового, у напрямі Тучина. Датована 
вона травнем 1927 року, але можна припустити, що щось подібне 
росло тут і десять, і двадцять, і тридцять літ тому. Тобто є харак-
терним для зазначених земель. 

Але про все за чергою. Отож з півночі до Подобанки приля-
гали поля землевласників Дузделя і Першеля, з заходу - Калюж-
ного. 

Найбільші площі були зайняті житом, конюшиною, вівсом, 
гречкою, буряками, ячменем, лежали під паром. А от картоплі, 
ріпаку, проса, гороху на подобанських теренах зовсім мало. Як, 
утім, і пшениці. 
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Рукотворна землемірська карта-схема 
сільгоспкультур Подобанки. 1927р. 

На закінчення скажу, що ця схема зроблена невідомим земле-
міром професійно - з кольоровою акварельною відмивкою, у 
відповідному («в одному англійському дюймі 100 сажнів») 
масштабі - і могла б прикрасити будь-який місцевий краєзнавчий 
музей. 

Р в а л и тишу УОІЕНЩ і м е н а . . . 
... Ще й зараз, багато десятиліть по тому, стоїть перед очима 

його світлий образ: висока, трохи худорлява фігура, сіра сорочка 
навипуск зі стоячим солдатським коміром, незмінний тугий 
пасок, прості штани в трепах - поширеному тогочасному взутті. 
Ще й зараз майже фізично, як кажуть, на дотик, відчуваю 
гуманістичну ауру душі цієї людини, хоча, звичайно, таких слів 
він, селянин із зашкарублими від праці руками, ніколи й не чув. 
І дивуватися тут нічому. Адже життєві університети Герасимчука 
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були зовсім іншими - крутішими, жорсткішими звичних, з 
незмінними зигзагами-віражами. 

Восени 1917-го він, подібно тисячам хліборобів, вдягнутих 
у солдатські шинелі, служив у Петрограді. З початком Жовтневої 
революції приєднався до більшовиків, охороняв Смольний 
інститут, став комуністом, але, увірувавши в ленінський декрет 
про землю, все полишив та разом з односельцем Олександром 
Сіруком повернувся в Садове ділити поміщицькі поля. З того, 
однак, нічого не вийшло, бо невдовзі в село прийшли поляки... 

Коли на наших теренах утвердилася радянська влада, Івана 
призначили головою сільради. На цю пору якраз припала перша 
хвиля розкуркулення. Проте, завдячуючи виключно Герасим-
чукові, ніхто із заможніших садівчан не потрапив до Сибіру. 1 
це при тому, що на сільського голову збоку районного керів-
ництва чинився небачений доти тиск. Але Іванова відповідь 
залишалась незмінною: «Куркулів у Садовому немає». 

Правда, двох чоловіків за перших совітів таки ув'язнили. 
Один з них був злодієм, що обкрадав односельців, інший -
злісним неплатником податків. Отож це класичний кримінал, а 
не політика. 

Коли почалася Велика Вітчизняна війна і край окупували 
гітлерівці, в село повернувся Федір Зубко. Польської доби він 
активно співпрацював з «Просвітою», був прихильником україн-
ського націоналізму, мав при собі зброю. За це влада ув'язнила 
Федора в Березу Картузьку, де зазначений садівчанин перебував 
до вересня 1939 року. 

Зустрівшись якось з Герасимчуком, Зубко його заспокоїв: 
- Нікого не бійтеся, Іване. Вас ніхто не зачіпатиме. 
Так і було упродовж кількох літ, аж до кінця 1943-го, коли 

частини УГІА почали відходити на захід, до Карпат, а страчені 
фашистами Федір Зубко, що вже встиг попрацювати в Тучин-
ській райуправі, та його мати лежали в землі місцевого єврей-
ського гетто. Жили тоді Герасимчуки гуртом у приміщенні 
школи, нозаяк решту садівських хат спалили нацисти. Жили 
мирно, нікого не зачіпали. Зате їх невдовзі зачепили так, що мало 
не покажеться. 
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... Коли за Іваном прийшли, він уже був готовий до най-
гіршого. Принаймні, передчуваючи біду, попрощався з сім'єю. 
Проте лісові гості попросили лишень показати дорогу. Дорогу 
туди, звідки не повертаються... 

Де закопали Герасимчука, не відає, либонь, жоден садів-
чанин. Однак достеменно відомо, хто саме посприяв його за-
гадковій смерті. Це один підлий тип з місцевих, який, зумисне 
обдуривши повстанців, назвав Івана більшовиком. Вчинив він 
так, аби опісля мати змогу вільно залицятися до дочки ко-
лишнього сільського голови. До того негідник встиг послужити 
у поліції та, зокрема, власноруч застрелити на хуторі Мар'янівка 
єврейських дівчат Хану і Хаву, котрим вдалося вирватися з 
Тучинського гетто та затаїтися в житі. Відтак він підтримував 
зв'язок з енкаведистами, вдавався до провокацій, доносив на 
селян. 

На совісті цього «героя» і дещо раннє вбивство одного 
повстанця не з наших, якого він, безпідставно звинувативши у 
дезертирстві з поля бою, розстріляв на околиці села, недалеко 
від хати Ганни Бабич. Отож, коли самого падлюку позбавили 
життя у 1948 році, ніхто не жалкував. 

Іван же Герасимчук прийняв свою смерть, як уже згадувалося, 
наприкінці 1943 року, а рівно шість десятиліть по тому, у 2003-
му, я поставив у Садовому пам'ятного хреста-фігуру. Під час її 
освячення прозвучали всі імена невинно убієнних земляків. 
Першим люди почули прізвище сільського голови. Затим -
Дмитра Глущука, Левка Глущука, Григорія Глущука, Матрони 
Глущук, Михайла Білоуса, Семена і Олесі Лазарчуків... 

Серед пом'янутих того дня були загиблі фронтовики, імена 
яких відсутні на сільському обеліску. Це Стас Сірук, Гнат Мазур, 
Андрій Жолобчук. 

Згадав я також вбитих фашистами Федора Зубка, Федору 
Зубко, Максима Сірука, Антона Жолобчука, Аркадія Остапчука 
та замордованих сталінським ГУЛАГом Федора Джура, двох 
Степанів Вертелецьких, Олександра Сороку, Григорія Щерба-
нюка, Кирила Бабича, Юхима Жолобчука, Якова Зозулю, Арсена 
Зубка, Петра Давидюка, Василя Білоуса, Аркадія Білоуса, 

120 



Максима Бабича, Петра Остапчука, Трохима Жука, Петра Воз-
нюка, Миколу Гавриша, Охріма Білоуса, Юрія Білоуса, Івана 
Купчика, Лавра Купчика, Аркадія Глущука, Аркадія Верте-
лецького, Охріма Нестерука... 

Хай матінка-земля буде цим мученикам лебединим пухом. 
Хай світла пам'ять про них ніколи не померкне. 
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Юрій КУЗЬМІН. Третє народження Якима Орла _ 
Косили вони, косили. 
Повернення пастора Кребса 
Німці сплять під слов'янським хрестом 
Бунтівник Лук'ян 
Чотири воскресіння фігури 
«Про бідного князя замовлю слівце...» 
Зоря і смерть полковника Щербанюка 
Не ріж хреста при дорозі 
«Моя справа - вчити дітей» 
І падали квіти, і капали сльози 
Як начальник сам себе з партії виключив 
... І засвітився чудотворний лик 
Напередодні визволення 
«Гарна дівка Антоніна, та Люцина краща» 
Про «Просвіту», радикалів і смерть на вогні 
... І збивалися в кров ноги, і полишала тіло душа 
Про болота, вовків та сільське перейменування _ 
Побратимів пам'ятаю _ _ 
Німець від німця різниться... 
Син Будьонного помер у Садовому 
Жив у Садовому батюшка... 
Розписався солдат на рейхстазі, а відтак 

опинився в ГУЛАЗі 
Двічі мобілізований, раз похований... 
... І прийняв солдат взвод 
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Жив-був солтис... 
У Жалянці фронтовиків уже немає 
Курган-могила виросла в селі... 
Було в Штерембеїв п'ятеро дітей _ 
Віддамо шану регентам 
На Варвару, в день біди 
«В сорок третьому я народився вдруге» 
«Я не зрадник, а повстанець-розвідник» 
Висадились, щоб померти 
Про що повідав землемір 
Рвали тишу убієнних імена... 
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