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«ЧРЕЗВИЧАЙКИ» НА 
РІВНЕНЩИНІ 

В 1919-1920 РОКАХ 
Останнім часом з 'явилася низка публікацій про репресії 

більшовицьких властей на території .нашої області в 1939— 
1941, 1944—1953 роках, у часи «брежнєвщини». Проте не-
обхідно зазначити, що початок цих репресій слід віднести 
до періоду національно-визвольних змагань українського на-
роду в 1918—1920 роках. Уже тоді більшовицька влада, на-
роджена насильницьким, незаконним способом, чітко прояви-
ла себе як тоталітарний режим, що утверджував себе за до-
помогою широко розгалуженого апарату масових репресій. 

Перша окупація наших земель, яку Совєтська Росія, 
збройною силою порушуючи суверенітет УНР, здійснила в 
травні 1919 року, йшла під гаслом «Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!». Цим гаслом прикривалося продовження коло-
нізаторської політики російського самодержавства стосовно 
України та інших країн. Разом з тим пропагандивним при-
криттям експансії стало створення міфічного «українського 
червоного війська», яке насправді було російсько-більшови-
цьким. Скажімо, у командному складі військового угрупу-
вання В. Бож'енка, яке наприкінці травня зайняло Здолбу-
нів і Дубно, були такі «українці», як начальник оператив-
ного відділу штабу Макаров, командир 4-го полку Калінін, 
політкомісар цього ЛІ полку Базарова («Маруся»), командир 
батальйону Петров, начальник політвідділу бригади Кущіп, 
командир приштабного ескадрону Голубков і т. д. 

У передовій статті «Відкрились очі», що була опубліко-
вана в рівненській газеті «Вільна Україна» — друкованому 
органі Північної групи військ УНР — 27 березня 1919 р., 
писалось; «Користаючись з нашого тяжкого положення, ки-
нулись більшовики зі всіх боків на нас і, мов лавина, зай-
няли скоро наш край... За короткий свій побут на Україні 
показали більшовики, як розуміють вони свободу й братер-



ЄТВО. Не чекаючи ні хвилини, мов зголоднілі вовки кинулись 
вони вперед на міста, а після на села, щоб поживитись пра-
цею нашого народу. Коли цаші селяни в поті чола орали га 
обсівали свою земельку, тоді московські большевики гаяли 
час на мітиитах, а тепер пхаютьс.я .до нас і давай ділитися 
3 ними во ім'я комунізму». 

Жорстокою реальністю стало те, що встановлення «ра-
дянської влади» здійснювалося не тільки воєнним способом, 
а й масовим терором проти мирного населення спеціальних 
підрозділів більшовицької партії та армії — «чрезвичайок» 
(ЧК) , які створювались і в армії, і при ревкомах, маючи 
назви «політбюро». Призначення їх як органів терору було 
відоме на Рівненщині ще до приходу сюди червоної армії. 
В тій же газеті «Вільна Україна» у квітні (ч. 12). був на-
друкований вірш «Монолог Леніна» відомого на той час 
поета І 'рицька Правденка: 

Вже другий рік я царствую спокійно 
В Совдепії. Усі мої агенти й чрезвичайки 
Літають по Совдепії, як чайки, 
І кажуть враз: «Все твердо і надійно». 
Кривавий шлях, яким здобув я диктатуру, 
Терор, насильства, розстріли й шахрайство 
Усім розкрили мою темну авантюру 
Й мені не вірить вже Совдепії селянство... 

Зайняття міст і сіл супроводжувалось розстрілами не 
тільки військовополонених, а й екзекуціями, грабунками, 
вбивствами цивільних громадян. Порівняно «мирною» була 
поведінка більшовицьких властей, які в лютому 1919 р. «ви-
зволили» Сарни. Але -з першого ж дня вони почали відправ-
ляти до Росії реквізоване добро — забрали 10 тисяч пудів 
цукру, борошна, крупів, експропріювали аптеки, всі залізнич-
ні паровики і вагони, зняли українські вивіски, закрили 
школу. 

Характерним прикладом може бути напад на Остріг 
1 травня 1919 р. полку «червоного козацтва» на чолі з 
В. Примаковим та «інтернаціонального» полку. В газеті 
«Дзвін» (видавалась на той час інформаційним бюро Армії 
УНР у Здолбунові) 13 травня (ч. 2) була опублікована 
стаття «Події в Острозі», в якій описувалися звірства 
червоних: 

«Після бою до 6 год. наші залишили місто. Ввійшла бі-
льшовицька кіннота. «Первый советский интернациональный 
4 



коммунистический» та червонокозацький полки почали «ви-
зволяти». Ограбували скарбницю на півтора мільйона крб., 
стали розшукувати козаків та поранених і добивати їх, гра-
бувати і різати населення. Над містом поплив жах і морок. 
Заарештовували й водили до «чрєзвичайки», яка була в міс-
течку Межирічі. Там загинуло багато людей. В місті нема ні 
одної хати не пограбованої. Брали все, що тільки можна бу-
ло, ,а меблі рубали. В мешканнях державних установ по-
дерли й порізали все... Жертв цивільних — до 400 чол. Тоді 
ж розбили церкву у Вельбівному». 

Наказом Реввійськради «Українського фронту» від 8 
червня полк червоного козацтва було нагороджено почесним 
революційним Бойовим прапором — за «масовий героїзм». 

Мабуть, нагороду від начальства одержав і один з ко-
мандирів загону, що увірвався в село неподалік річки Іквн 
в Лубенському повіті. Тут якраз ішла похоронна процесія. 
Загін зупинив її, а командир зняв хрест із священика і на-
дів його на шию своєму коню... 

Після боїв за той чи інший населений пункт наставало 
«мирне» життя. Тоді всім починали заправляти чекісти: роз-
правлялися з українськими діячами, представниками укра-
їнської влади, а також військовими старшинами та козакч-
ми, які залишились на зайнятій території, закривали укра-
їнські газети, робили обшуки в монастирях та церквах. 

Начальник Житомирської губернської «чрєзвичайки» і 
голова губревкому Михайло Кручипський, перебуваючи в 
Острозі та Рівному з 7 по 9 червня, в своїй телеграмі аж на 
шість адрес (голови ВУЦВК Г. Петровського, голови Рад-
наркому У Р С Р X. Раковського, заступника міністра внут-
рішніх справ С. Власенка, ,УЧК — М. Лаціса, голови губерн-
ського військово-революційного штабу по боротьбі з контр-
революцією Ю. Щаденка, секретаря губернського партійно-
го комітету Л. Гілінського) похвалявся тим, що розігнав у 
Острозі ревком на чолі з місцевим учителем А. Романюком 
за «м якотілість», з першого погляду розпізнав три «воро-
жих агенти», в Острозі і три — в Рівному і розстріляв цих 
мирних громадян без суду і слідства (Рівненський краєзнав-
чий музей, 3069). Саме тоді у Києві був утворений «Вер-
ховний революційний трибунал», очолюваний наркомом дер-
жавного контролю У Р С Р М. Скрипником, який дізнався про 
«подвиги» Кручинського, перебуваючи в Житомирі на губерн-
ському з'їзді рад і партійній конференції. Цей український 
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«ленінець» вважав, що розстріли, здійснені Кручинським, 
компрометують радянську владу. І тому першою справою! 
яку розглянув Верховний революційний трибунал, була «спра-
ва голови Волинського ревкому». А втім процитуємо тут 
замітку із київської газети «Коммуніст» (ЗО липня 1919 р.): 

«V залі палацу В Ц В К вчора (29 липня — авт.) відбу-
лось перше засідання Верховного революційного трибуналу, 
установленого для розгляду справ надзвичайної важливості. 

Слухалаея справа кол. голови губернського ревкому Во-
лині Михайла Шуфа, він же Стромилін, він же Кручинсь-
кий, який звинувачується в тому, що, не маючи на це пов-
новажень, розстріляв з 31 травня по 9 червня 18 чоловік, 
при чому діяв одноособовою владою... Кручинський оточив 
свою роботу і особу рекламою, не сумісною з серйозністю 
радянської політичної діяльності. 

Головний свідок Наркомдержконтроль тов. Скрипник, 
який арештував Кручинського під "час своєї поїздки на Во-
линь, в обширному свідченні відновлює картину розстрілів... 
і виясняє весь характер його діяльності як дискредитуючої 
радянську владу». 

Отже, судили переважно за «зайву рекламу» розстрілів. 
На засіданні трибуналу знайшлись і захисники Кручинського. 
Відзначались дивні метаморфози його політичних переконань: 
він «то більшовик, то толстовець, то анархо-синдикаліст». 
І от цього «толстовця», який, не задумуючись, розстрілював 
десятки людей, засудили ...до 6 місяців примусових робіт. 

Жорстокістю відзначалися дії чекістів, які «наводили по-
рядок» на Дубенщині, зайнятій бригадою В. Боженка. Са-
мого комбрига ось так характеризував його порученець М. 
Гарнич у своїй книзі «Батько Боженко» (1934): «Затиснута в 
кулаці найміцніша кавалерійська нагайка... Куполоподібна, 
шишкувата голова, сердито навислі брови... У роті — недо-
палок сигарети, каскади добірних матюків — він «єройсь-
кий», гулькіна душа... Іноді нагайкою орудує навіть у шта-
бі бригади». Як свідчать архівні матеріали; обзивав місце-
вих рєвкомівців та членів виконкому пбвітової ради «контр-
революціонерами, саботажниками» і не раз погрожував роз-
стрілом навіть тим, хто р'евно прислужував більшовикам. По-
вітові чекісти «розкрили» в місті дві підпільних організації: 
одна — «шпигунська і пропагандистська з попів і монахів-», 
а друга — з місцевої молоді, «чисто петлюрівська». Зрозу-
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міло, що ці організації були «створені» самими ж чекістами, 
щоб продемонструвати свою пильність і результативність 
роботи. 

Відомо, що на території Волині, окупованій червоною 
армією в 1919 році, прокотилася хвиля селянських повстань. 
Д л я «усправедливлення» їх жорстокого придушення більшо-
вики розповсюдили вигадку, що вони — «куркульські». Ц с 
була тонко задумана і широкомасштабно здійснена пропа-
гандивна акція, яку згодом підхопила і вже не могла бе* 
неї обійтися т. зв. радянська історична наука. 

Тимчасом причина повстань полягала н'е в підступах кур-
кулів, а в розбійницькому порядкуванні більшовицьких 
військ та органів управління. Про це свідчать, зокрема, до-
кументальні матеріали Рівненського обласного архіву, 
хоч вони давно і ретельно проціджені через ідеологічне сито. 

У «Заяві голови Сатиївського сільського комітету бідно-
ти Варковицької волості Степана Лісничого в Лубенський 
повітовий виконком» (ф. Р-421, оп. 1, од. зб. 5) написано бук-
вально таке: «Цим доводжу до відома виконком, що вже 
місяць у селі Сатиєві розквартировано 80 чоловік червоно-
армійців команди розвідників 7-го Новгород-Сів'ерського 
полку. За весь час постою поведінка їх з кожним днем 
стає все жахливішою. Повсякденні грабунки жителів як 
нашого селд, так і довколишніх сіл чинять зовсім не зважаю-
чи бідний чи багатий... Багато з жителів зовсім ідуть з до-
мівок і ховаються по лісах». У протоколі засідання Лубенсь-
кого ревкому від 20 червня записано: «Комендант міста 
заявляє, що серед червоноармійців Таращанської бригади є 
теж багато бандитів...» Командир Таращанської бригади Бо-
женко на повітовому з ' їзді пояснював, що «Червона Армія 
хоче жити» і наказував «не зобижатись» на неї. Тоді ж на 
цій основі виник конфлікт між ним і ревкомом, у який втру-
тився нарком Подвойський. Ставало зрозумілим, що пере-
бування частин червоної армії у повіті має не стільки війсь-
ково-тактичну чи «визвольну» мету, скільки суто економічну: 
якомога більше викачати і відправити в тил продуктів хар-
чування та матеріальних цінностей. Це було видно з тих 
завдань, які ставив перед Боженком, ревкомом та повітовим 
виконкомом нарком Подвойський. 

Вимагає спростування вигадка про «добровільну» мобі-
лізацію в червону армію. В архіві зберігся один з мандатів, 
виданий 20 липня 1920 р. командирові підрозділу, для мобі-



лізації молоді у Дермані . (ф. 100, оп. 1, од. зб. 13), який 
май право «...у тих, хто ухиляється від мобілізації, конфіс-
кувати все майно та живий інвентар». І це було не місце-
вою самодіяльністю, а директивною вказівкою згори. 9 
липня 1920 р. Лубенський ревком одержав з Житомира сек-
ретну телеграму такого змісту: «8 июля кончается срок мо-
билизации. Необходимо принять энергичные меры к явке 
уклоняющихся от мобилизации. Разбить уезды и города на 
районы, в течение одной ночи устроить облавы. Мобилизовать 
для проведения партийных, советских работников... Не стес-
няться никакими средствами вплоть до расстрела кулаков, 
подлежащих мобилизации» (ф. Р-421, оп. 1 од. зб. 11). 

Тому-то в багатьох місцевостях селяни, обурені діями 
армійської та місцевої ревкомівської влади і «чрезвичайок», 
вдалися до збройного захисту своїх економічних та націона-
льних прав, виступили проти «комуни», яка вже тоді стала 
уособленням та символом зла. 

Таке повстання відбулося в Демидівці, але лубенські ре-
вкомівці, серед яких були авторитетні люди, умовили селян 
скласти зброю. Другим і вже великим повстанням на тери-
торії, захопленій таращанцями, стало острізько-кунівське. 

У виступі делегата з Острога на І губернському з ' їзді бі-
льшовицьких рад у Житомирі говорилось: «Острізький по-
віт є базою волинського куркульства, яке ніяк не дає орга-
нізуватись біднішому селянству. Розпочато енергійну боро-
тьбу з куркульством». У перекладі на звичайну мову це оз-
начало — із селянством. Адже чимало волостей, зокрема 
Уніївська, Хорівська, на своїх сходах заявили про невизнан-
ня радянської влади. 

30 червня в Житомирі було створено губернський 
військово-революційний штаб для боротьби з «контрреволю-
цією», до складу якого ввійшли Ю. Щаденко, М. Щорс та 
інші. Цей штаб не зміг спинити розвиток повстанського ру-
ху, хоч селянський спротив придушувався військовою силою. 

Повстання в містечку Кунів, яке розпочалося 1 липня, 
очолив учитель Григорій Сайкович. Селянським полком ко1 

мандувап учитель із сусіднього села Новомалина Мельник. 
Переговори, які вів з повстанцями Острізький ревком, т 
мали успіху: вони були проти «комуни» і вимагали роззбро-
• міія осірізького гарнізону. Д л я втихомирення послали 
ыфн\7и»ннй батальйон, але у бою він зазнав поразки. Зго-
дім їм ціпи.і,і лопомюга з Ізяслава — 150 Солдатів, але гар-
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нізон разом з ними змушений був вийти з Острога і зупи-
нився у селі Вельбівному. Тут червоноармійці були оточені 
селянами і роззброєні. Житомирський штаб для "боротьби з 
«контрреволюцією» направив сюди військові підрозділи з 
Дубна. В записці, що зберігається в обласному архіві, за-
нотовано: «Наступного дня прибула Таращанська дивізія 
(так в оригіналі — авт.) , яка розправилася з повстанцями 
зі всією суворістю. В місто Остріг увійшов 5-й Таращанський 

полк і настала тиша» (ф. Р-469, оп. 1, од. зб. 1—2). Про 
це є згадка в збірнику «Сорок четвертая киевская дивизия» 
(Київ, 1923): «...полк був перекинутий для придушення кур-
кульсько-петлюрівського повстання в мм. Ямпіль і Куніп. 
Виконавши завдання, полк повантажився на ст. Кривин в 
ешелони і прибув у Дубно, де перебував штаб 2-ої Тара-
щанської бригади». 

Після прибуття полку в Дубно тут стало відомо про 
повстання в селі Мирогощі. Згадок про це повстання в до-
кументах ревкому і повіткому нема. Про нього написав у 
своїй книжці «Батько Боженко» (Москва, 1934; Київ, 1935) 
М. Гарнич, колишній таращанець. Причини виступу селян 
він перекрутив у відповідності з пропагандивним міфом про 
«куркульський» характер повстань того часу, стверджуючи 
водночас, що «заколот» піднято за «вказівкою з Праги». 
Тимчасом у Рівненському обласному архіві нам вдалося 
віднайти матеріали (ф. 33, оп. 2, од. зб. 1710), які проли-
вають світло на ці події. Мирогощанська сільська міліція, 
створена за дозволом ревкому, арештувала при спробі по-
грабувати священика Федора Шумовського 13 червоноар-
мійців. Згідно з наказом ревкому вони могли бути розстрі-
ляні на місці злочину. Щоб виручити їх, Боженко застосу-
вав військову силу. Після короткого бою селяни кинули 
зброю і розбіглись. Керівник повстання Олександр Гель-
цель, за фахом лікар, отруївся, коли його везли на екзеку-
цію в Дубно. В 1925 році польські власті розпочали судо-
вий процес проти осіб, які звинувачувались у сприянні бі-
льшовикам на території 'Лубенського повіту, зокрема в Ми-
рогощі під час повстання. Свідчення давали священик Фе-
дір Шумовський, його син Павло Шумовський та ряд ін-
ших учасників і очевидців повстання. Судові матеріали пе-
реконують: це був протест проти грабіжницького нападу 
червоноармійців. 
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Отож, події національно-визвольної боротьби на Рів-
ненщині 1918—1920 рр., які проявились і в «куркульських» 
повстаннях, подавалися в радянській історичній науці вкрай 
викривлено, неправдиво і потребують об'єктивного та дета-
льного вивчення, як і більшовицькі репресії того часу. 

Григорій ДЕМ 'ЯНЧУК. 
м. Рівне. 

Т К А Ч І 
У селі Городок, що неподалік від Рівного, проживала 

родина Ткачів. Троє братів: Лукаш, Потап і Степан. Усі 
мали синів і дочок. Були, незаможними, тож їхні хати стоя-
ли впритул одна біля одної на одному грунті (наділі) із 
спільним для усіх подвір'ям. Стояли по вулиці Морозівка, 
тепер — вулиця Штейнгеля. 

Діти Ткачів були свідомими українцями, талановитими 
музикантами і співаками. Ткачі постійно спілкувалися з ба-
роном Штейнгелем, а коли до Городка в другій половині 
двадцятих років прибув із сім'єю священик Євген Кульчин-
ський, то вони стали добрими помічниками цього прогре-
сивного українського діяча. З їх участю в селі організував-
ся осередок «Просвіти», який почав проводити активну про* 
світницьку роботу з селянами. Були створені прекрасні цер-
ковний та світський хори, драматичний гурток, хата-чита-
льня. Як ставили виставу «Наталка Полтавка», то не було 
кращого виконавця ролі Петра, як иеперевершений тенор 
Іван Ткач, син Степана Ткача, в хаті якого постійно гурту-
валася молодь. У Степановій хаті всі стіни були завішені 
музичними інструментами, бо наймолодший син — Феодо-
сій — прекрасно грав на бандурі, а старший — Петро — 
на скрипці. Вони, Степанові сини, і стали засновниками 
місцевого музичного гуртка. В Городку їх навіть прозвали 
«братами Мухіними» — в честь музичного ансамблю інтер-
нованих українців-східняків під керуванням Мухіна, який 
буй добре знаний у Західній Україні, виступав з концертом 
у Городку і полонив місцевих жителів своїм високим мис-
тецтвом. 

Саме в цей чаіс хлопці створили в Городку організацію 
УВО, керівником і ідейним натхненником якої став наймо-
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лодший Степанів син Федось. Організація систематично отри-
мувала українську газету «Сурма», яку читала вся сільська 
молодь, збираючись у Ткачів. 

Але коли прийшли «перші совєти», то в 1940 році один 
із членів організації виявився завербований НК.ВС і видав 
організацію енкаведистам. Керівника організації Федосн, 
його рідних і двоюрідних братів було заарештовано. Сам за-
проданець уже під час німецької окупації зник із села і 
втік за кордон. А Федося у рівненській тюрмі в присутності 
брата Івана страшно катували, застосовували до нього ней-
мовірні тортури. Там Федось і був закатований. Про це роз-
повів потім Іван, якому тоді пощастило вижити. 

Один із Ткачів — син Потапа Терентій, або Тереньо, як 
його в селі усі звали, у 1940 році був забраний до совец-
кої армії, а там був заарештований і згодом страчений. А 
заарештували нібито за те, що заспівав пісню на слова Тара-
са Шевченка «А вже років двісті як козак в Тневолі...» 

Енкаведисти не давали спокою Ткачам як при «перших 
советах», так і після свого другого приходу. Допікали де 
тільки могли і як могли. 

Наймолодший із синів Потапа — Микола — повернувся 
із Сибіру через роки і роки після війни. Побачивши в Рів-
ному на вулиці проти пивзаводу пам'ятну дошку на честь 
підпільника Мірющенка-Могутнього, Микола сказав мені: 
«Як же це воно так вийшло? Я ж Могутньому як керівни-
кові українського партизанського руху на Рівненщині носив 
грипси до хати, яка стояла пусткою в полі Між селами Зо-
зів і Городок. Він у тій хаті переховувався...» 

Нині із Ткачів уже не залишилося нікого. Але про їх та-
ланти і працю на благо України говорять і пам'ятають у 
Городку, пам'ятають і в довколишніх селах. 

До речі, найстарший із родини Ткачів — Лукаш, мій 
дід по матері — у 1919 році, коли в Городку виникло ан-
тибільшовицьке повстання і розквартироване військо біль-
шовиків було повстанцями обеззброєно і вигнане до 
Рівного, був зв'язковим при штабі повстанців, Штаб той роз-
міщувався в лісі на Вишневій горі. Л у к а ш тримав телефон-
ний зв'язок із повстанцями із сусідніх сіл. Згодом до Город-
ка приїхала більшовицька каральна експедиція. Повстанці 
відійшли, але двох із них більшовики впіймали — це були 
мешканці Городка Майструк Єрофей Сергійович та Дани-
люк Іван Андрійович. В яру біля села Бронники із них жиїз-
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цем здирали смугами шкіру аж поки не закатували. Похо-
вані вони поруч на кладовищі в Городку близько могили 
лікаря Ріхтера. Високі дубові хрести почорніли, підгнили, 
впали і лежать тепер на землі. 

БОГУЦЬКИЙ Олександр Макарович, 
м, Рівне, вул. Степана Бандери, 46, кв. ЗІ. 

ІЗ-ЗА ЗАЛІЗНОЇ ЗАВІСИ 
Надруковані нижче матеріали дають змогу підняти крає-

чок залізної завіси, за якою й досі приховуються справжні 
дії енкаведистських загонів, які під час війни діяли на те-
риторії Рівненщини. Так звані «народні месники» — всілякі 
місюрівці, медведівці та інші — винищували насамперед 
свідомих українців, а не гітлерівських окупантів. Добре 
озброєні і навчені, вони уміли замітати сліди своїх злодіянь. 

Проте правда проростає через товщу років, як трава 
крізь асфальт. Документи і спогади очевидців не просто 
свідчать, а кричать до нашої свідомості. 

Общий список самостийных националистов 
ОУН, подлежащих уничтожению 

партизанским отрядом Чепиги 
(на 12.03.1943 г.) 

СПИСОК НАЦИОНАЛИСТОВ с. БЕРЕЖКИ 

1. Б О Й К О Андрей Никитович. 
2. КОСТЮК Семен 
3. Я К О В Е Ц Онисько 
4. Я К О В Е Ц Андрей Тихонович 
5. О С Т А П О В Е Ц Иван 
6. К О С Т Ю Ч Е К Федор 
7. Ж М У Р А Иван Павлович 
8. Ж М У Р А Павел , 
9. С А Н Ч И Ш И Н Данило Якимович 
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с с и р 

10. Р О З К Е В И Ч Степан Федорович 
11. Р О З К Е В И Ч Федор [ 
12. Ж Е Т Ы Н С К И Й Александр / 0 4 Ч я г М с ^ 
13. ТКАЧ Савва Красикович / ^ 7 7 / < Г / 
14. Л А З А Р Т Ь Афадасий Терентьевич М Л д Г 1 Ц 
15. С А К О В С К И И З а х а р 6 / 1 / > 

16. К О С Т Ю К Е В И Ч Владимир Г и а М ^ Ш / Л Г О . * л 

17. К О С Т Ю К Е В И Ч Михаил ^ А , 
К Л ^ А ^ М Ч 

К О С Т Ю К Е В И Ч 
18. Д У Б И Н А Трофим . 
19. Ш К О Д И Ч Иван п 

20. С А П Ч И Ш И Н Коля 
21. Ч Н Р Е Д И И К Николай 
22. В Е Л И Н Е Ц Николай 
23. К О П О Т Ь Сергей Федорович 

СПИСОК НАЦИОНАЛИСТОВ с. СТРЕЛОК 

10 км. сев. Сарны 

1 
к Фамилия, имя, отчество 

* ! 

Год 
рож д. 

Чем занимался 
при сов. власти 

Должность у 
националистов 

1. П Р И Г А Р С К И Й 
Петр Игнатьевич 19*1 сел. хоз. командир 

2. П Р И Г А Р С К И Й 
Сергей Аксентиевич 

1909 ж . д. Сарны боец 
кладовщик 

3. К О Л Я Д А 
Василий Тихонович 1905 сель. хоз. агитатоо 

4. К А Б Р И Н Ч У К 
Афанасий Б а р т а л . 1898 

5. Ш Е В Н Я 
Василь Степанович 1917 

6. С Е Р Г Е И Ч У К 
Николай Николаевич 1914 

7. С Е Р Г И Й Ч У К 
Григорий Карпович 1915 

8. С Е Р Г И Й Ч У К 
Иван Карпович 1917 

9. С Е Р Г И Й Ч У К 
Трофим Панкратович 1905 

раб. депо Сарны боец 

секр . суда Сарны секретарь 

сель. хоз. боец 

Сарны, грузчик секретарь 

с, хоз. боец 

Сарны, грузчик боец 
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И 
й Фамилия, имя, отчество Год Чем занимался Должность у 

я 
Фамилия, имя, отчество 

рожд. при сов. власти националистов 

10. М О Л Ч А Й 
Гаврило Платонович 1913 

П . М О Л О Ч А Й Омелян 1909 
12. С О Х А Ц К И Й 

Степан Федорович 1914 

13; ТУЗ Иван Вакулович 1898 
14. ТУЗ Л ю к Вакулович 1902 
15 ТУЗ 1906 

Омелян Вакулович 
16. П А Ц У К 

Василий Михайлович 
17. М А К О В Е Ц К И Й 

Иван Матвеевич 1916 
18. Д А И И Л И Ц К И Й 

Кирилл Матвеевич. 1909 
19. Д А И И Л И Ц К И Й 

Сергей Иванович 1910 
20. Б Е Л О Т Е Л 

Михаил Стахович 1912 
21. Ш К О Д И Ч 

Иван Демьянович 1915 
22.' С И М А Н Ч У К 

Ивам Федотович 1914 
23. Р Е В И Ч 

Михаил Петрович 1919 
24. Д А И И Л Е Ц К И Й 

Петр Тихонович 1906 
25. С И М О Н Ч У К 

Афанасий Софиц. 1913 
26. ТУЗ Ольга Люковна 1924 
27. Р Е В И Ч 

Мобина Петровна 1920 
28. П Р И Г О Р С К А Я 

Аксентья 1916 
29. К А Р Б И Н Ч У К 

Иван Семенович 1923 
30. Б А Р Т А Ш Ь 

Иван Мартынович 1914 
14 

Сарны, грузчик боец 
ездов. суда Сарны боец 

лесничий боец 
грузчик, Сарны агитатор 

сель. хоз. агитатор 
приказчик агитатор 
кооперации 

ошибочно записан 

сель. хоз. боец 

лесничий боец 

сел. х-во боец 

с. х-во боец 

с. х-во агитатор 

грузчик, Сарны боец 

С. Х:В0 боец 

с. хоз, агитатор 
учащаяся агитатор 

сельс. хоз. агитатор 

сел!>с. хоз. агитатор. 

учащийся писарь 

с. х-во боец 



£1 Фамилия, имя, отчество Год Чем занимался Должность у £1 Фамилия, имя, отчество 
рожд. при сов. власти националистов 

31. Б А Р Т А Ш Ь 
И в а н Иванович 1924 с. коз, боец 

32. З Е Л И Н С К И Й 
Афанасий Иванович 1914 Сарны* грузчик боец 

33. З Е Л И Н С К И Й 
Петр Иванович убит 

34. П Р И Г А Р С К И И с. хоз. боец 
Демьян Демьянович, 1913 с. хоз. боец 

35. Г О М А Н Е Ц Василий 1913 Сарны, кочегар командир 
36. КЛИМЧУК 1902 паровоза 

командир 

Федор Евтухович 
37. Б У Н Е Ч К А с. хоз-во боец 

Алексей Демьянович 1913 
38. М И Х А Л И Ц К И Й с. хоз-во боец 

Григорий 1918 с. хоз-во боец 
39. Ш Е В Н Я Владимир 1917 
40. П Е Ц Ь К О В Сарны, грузчик боец 

Петро Иванович 1917 с. хоз-во боец 
41. Г У Т Н И К Иван 1904 
42. Б У Р К О В С К И Й 1913 учитель при командир, 

при .немцах 

СПИСОК НАЦИОНАЛИСТОВ с. З А Л У Ж Ь Е 
23 км сев. Сарны 

Ї Фамилия, имя, отчество Год Чем занимался Должность у Фамилия, имя, отчество 
рожд. при сов. власти националистов 

1 к о т я ш 
Лукьян Миронович 1910 сел. хоз-во боец 

2 . к о т я ш 
М а к а р Миронович 1914 сел. хоз-во боец 

3. к о т я ш 
Василий Артемович 1914 сел. хоз-во боец 

4. С А П Ч И Ш И Н 
Алексей Ник. 1908 пред. с/сов. агитатор 
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1 Фамилия, имя, отчество Год .Чем занимался Должность у 

Г 
Фамилия, имя, отчество 

рожд. при сов. власти националистов 

5. Б Р У Я К О 
Леонтий Леонтиевич 1918 сел. хоз-во боец 

6. К О Т Я Ш Мирон Лукьян . 1898 сел. хоз-во боец 
7. К О Т Я Ш Артем Лукьян . 1891 раб. заготскот боец 
8. Ж А К У Н 

раб. заготскот 

Никита Андреев, 1909 сельхоз. командир 
9. Г О Д У Н К О 

Петр Степанович. 1918 сельхоз. боец 
10. Г О Д У Н К О 

Д а в и д Степанович 1921 сельхоз. боец 
11. котяш 

Афанасий Лукьянович 1903 сельхоз. боец 
12. котяш 

Андрей Леонтиевич сельхоз. боец 
13. К О Т Я Ш 

Василий Михайлович 1918 сельхоз. боец 
14. Ф А Л Ь К О Арсен 1909 сельхоз. боец 
15. котяш 

Андрей Михайлович 1903 сельхоз. боец 
16. А Л Е К С Е Е В Е Ц 

Григорий Фил. 1911 чл. с/сов. боец 
17. А Л Е К С Е Е В Е Ц 

Григорий Афанас. 1910 сельхоз. боец 
18. Ж А К У Н 

Леонтий Конон. 1918 сельхоз. боец 
19. А Л Е К С Е Е В Е Ц Андрей 1922 сельхоз. боец 
20. А Л Е К С Е Е В Е Ц 

Денис Григориевич 1900 сельхоз. боец 
21 . КУРИШКО 

Федор Дмитриевич 1918 пред. с/сов. боец 
22. Я К И М О В И Ч 

Семен Петрович 19.14 сельхоз. боец 
23. К О Т Я Ш 

П а в л о Лаврович 1906 сельхоз. боец 
24. А Л Е К С Е Е В Е Ц 

Антон Ал. 1893 сельхоз. боец 
25. КРАСЬКО 

Денис Самов. 1920 сельхоз. боец 
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СПИСОК НАЦИОНАЛИСТОВ с. МАРТЬЯНОВКА 

17 км сев. Сарны 

1. Ш К О Д И Ч Савва Демьянович 
2. Г Н А Т Ю К Терентий Титович 
3. Т А Б А Р Иван Филлипович 
4. Т А Б А Р Елена Лукьяиовна 

СПИСОК НАЦИОНАЛИСТОВ с. ЛЮБИНОВИЧИ 

15 км сев. Сарпы 

1. Д Е Н И С Ю К Андрей Матвеевич 
2. П А Ш К О В Е Ц Онисько Несторович 

3. М О Р О З Петр Федорович 
4. Ц А К О В С К И И Петр Сидорович 

5. Ц А К О В С К И И Николай Мартынович 
-6. Г Р И Ш К О В И Ч Григорий 
7. П О Т Е Р Хавронья Антоновна 
8. С Е Л Е З Е Н Ь Гордей Михайлович 
9. Т У Ш И Ч Кузьма Свиридович 
10. П А Н Ь К О В Е Ц Николай Кириллович 
11. Г Р И Ш К О В Е Ц Николай Л а з а р е в и ч 
12. С В И Р А Д О Н Федор Филиппович 
13. Т И Х О Н Ч И К Онисько Герасимович командир 
14. С Е Л Е З Е Н Ь Кари Кириллович 

15. Б И Н Е Ц Ефрем Карпович 
16. Ц А К О В С К И И Афанасий Романович 
17. С У С И Д Петр 
18. Ц А П О В С К И И Марциян 

19. Ц А П О В С К И И Апанас 
20. Б У Д К Е В И Ч Л а з а р ь 

21. Б У Л А В А Давид 
22. Я К О В Е Ц Алексей 
23. Г О Л О В А Федор Ф. 
24. Ц А П О В С К И И Д а в и д 
25. Т У Ш И Ч Николай Кириллович 
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СПИСОК НАЦИОНАЛИСТОВ с. ГЛУШИЦА 

(7 км с.-з. Сарны) 

1. Ж Ы Л К А Федор Иванович полуавтомат 
2. С О С Ю К Василий Аврамович обрез и револьвер 
3. М И З Ю Р К А Герасим Петрович винтовка 
4. Г А В Р И Л Ь Ч И Н Никифор Левкович винтовка 
5. С О С Ю К Алексей Артемович винтовка 
6. С О С Ю К Мирко Дмитрович 
7. С М И Ц К И И Семен Кооператор 
Й. В О Р О Н О В Иван винтовка 

СПИСОК НАЦИОНАЛИСТОВ с. КАРАСИН 

1. Л У К Я Н О В Е Ц Евдоким Алексеевич командир 
2. Ш К О Д И Ч Александр Сергеевич 
3. Т В Е Р Д Ы Й Никита Иванович 
4. К О Р Е Н Ь Игнат Евтихович 
б. К О Р Е Н Ь Дмитрий Иванович 
6. Т И Ш К О В Е Ц Алексей Андреевич 
7. Ш К О Д И Ч Николай Павлович 
8. Ш К О Д И Ч Куприян Фомич 

НАЦИОНАЛИСТЫ с. ОЗЕРЫ 

1. К О Т Я Ш Константин Федосеевич 
2. К О С Т Ю К Е В И Ч Парфен Тимофеевич 
3. К О С Т Ю К Е В И Ч Андрей Прохорович 
4. Я К И М О В И Ч К И Р И Л Л Альевич 
5. К О Л Я Д И Ч Остап Д а в и д о в и ч 
6. К О Л Я Д И Ч Кирило Овдиевич 

НАЦИОНАЛИСТЫ с. НИВЕЦК (22 км с.-з. Сарны) 

1. К У Ч М А Н И Ч Юрко переселенец из Галиции — ор-
ганизатор, р а з ъ е з ж а е т по се-
л а м и хуторам и агитирует за 
националистов. Имеет револь 
вер «Маузер». 

2. К О Л Е С Н И К Федор Артемьевич голова с. Нивецк, ор-
ганизатор и связист 
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3. К У Л И К Д а н и и л Прокофьевич 
4. Попко Артем 
5. К У Л И К Петро Прокофьевич 
6. КУХАРЕ В И Ч Феодосий 
7. Б О Х Е Р Петр 
8. К У Л И К Д е м в д Наумович 
9. П А Ц И К А Й Л О Ефим Сидорович 
•10. В Е Р З У Н Л а в р 
11. Т О Р Е Л Ю К Терентий 

агитатор 
агитатор 

связист, имеет обрез 

агитатор 

НАЦИОНАЛИСТЫ с. Орвяница (17 км сев. Сарны) 

1. Б А Б И Ч Мартын 4 

2. А М Е Р И К А Н Ч И Н 
3. Б И Ж А Н Е Ц Иван 
4. Р Е В Н Я Н К И Н Никита 
5. К У П Е Ц Ефим 

6. К Р А С К И Беньо 
7. С В И Р И Д 

8. П У Р И М О В Михаил 
Ч. Н А К О Л Трофим 
10. С Р А Н К О Б Е Ц Наним 
11. К Р А Л Ь К О Александр 
12. О Л Е С Ю В Григорий 
13. В А С И Л Ь Ч И К 
Н . Д Е К А Л У В Михаил 
15. Г А В Р И Л О Вовк 
16. Т Р У С Ю К 
17. В А В И Л О В Иван 
18. В А В И Л О В Михаил 
19. Б У Л А В А Иван 
20. К А Ш И Р Н А Я Н а д е ж д а 
21. Ц У Д И К Василий 
22. Б У Л Ь Н А Остап 
2І . К Р А С Ь К О Антон 
24. Красько Иван 
25. Д Е Р К А Ч Иван 
26. П Р А В Н И К Мартын 
27. Ч А Б А Н Василий 
28. Б У Т К Е В И Ч Василий 
29. П Р А В Н И К Никита 

командир 

командир, имеет автомат 

секретарь 

командир 
командир 
командир 
организатор 

голова, имеет пулемет 
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30. К У Л И К Григорий и его дочь он командир, Дочь ра-
ботает на печатной машинке 

31. П Р А В Н И К Иван 
32. В А С Ь К Е В И Ч Борис и 3 сына 
33. Б У Т К Е В И Ч Нестор 
34. Х О Х О Л Трофим командир 
35. Ф У Р С О В И Ч Александр организатор 
36. Ф У Р С О В И Ч Василий 
37. Б У Т К Е В И Ч Василий 
38. Б У Т К Е В И Ч Михаил Иванович по снабж. продуктов 

НАЦИОНАЛИСТЫ с. КАРПИЛОВКА (10 км. с.-в. Сарны) 

1. К А М О Ш И Ц К И И Адам 
2. К А М О Ш И Ц К И И Владимир 

3. С Т Е П А Н Е Ц Иван 

4. Р О М А Н Ч У К Михаил 
5. Р О М А Н Ч У К Владимир 
6. Тимошицкий Николай 
7. Ф Е С Я Н О В («Кожан) Василий 
8. Г А Л А К Антон 
9. З А Я Ц Григорий и его сыновья 
10. Ц Ы Г А Н 
11. С Е Р Д Ю К Андрей 
12. М А Р Т Ы Н Ю К Иван Балаксевич был на курсах 

националистов 

(был на курсах 
националистов) 

автомат 

имеет автомат 

НАЦИОНАЛИСТЫ с. БЕЛЯТИЧИ (33 км сев. Сарны) 

1. Ф У Р С О В И Ч Петр Григорьевич 

2. Р О Ш И Н Григорий Кирилович 
3. М И Р К О Григорий Карпович 
4. В Л А С И К Григорий Захарович 
Ь. К О Р Е Н Ь Федор Демьянович 
6. С К И Б А Н Игнат Моисеевич 
7. Р О М И К П а в л о Григорьевич 
8. К О Р Е Н Ь Семен Силович 
9. ХОХОЛ Ефим Естанович 
10. Д Е Р К А Ч Григорий Тодосевич 

командир, автомат 
и револьвер 

винтовка 

секретарь головы 
винтовка 

винтовка 
обрез 
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11. М О Р О З Ю К Василий Сидорович 
12. К О Р Е Н Ь Яков Самоилович 
13. В Е Р Е С Адам Филиппович 
14. В Е Р Е С Константин 
15. К А Л Ю Ш Михаил Тере,нтьевич 
16. Б А Л К У Ы Е В И Ч Д а н и л о Емельянович 
17. Б А Л К У Н Е В И Ч Василий Николаевич 
18. К У Л И К Николай Никифорович 
1£. Л Я Щ У К Андрей Харитонович 

20. Р О Щ И Н Василий Сергеевич 
21. Р О Щ И Н Степан Никитович 
22. Я Р М О Л И Н Григорий Герасимович 
23. М И Р К О Николай Юльевич 
24. Г А Л Е Й Григорий Никитович 
25. И В А Н И Ш И Н Евтух Лавринович 
26. И В А Н И Ш И Н Л а в р и н Савич 
27. Л Е Щ У К Александр Федорович 
28. К А Л Ю Ш Петр Николаевич 
2£. Г А В Л Ю К Варен 

30. К О В А Л Ь Ч У К Петр Моисеевич 
31. Б О Л К У Н Е В И Ч Иван Дмитриевич 
32. И В А Щ И Н Николай 
33. Р О Щ И К Николай Васильевич 

( Ц Д А Г О України. Ф. 63, он. 1, спр. 98, арк. 113—122). 

НАС БУЛО СОРОК Д В О Є 

З нашого села Стрільська, як мені розповіли, партизани 
Чепіги в списки ,на знищення внесли 42 чоловік. Це люди, 
яких не встигли мобілізувати на фронт через нерозпоряд-
ливість військових властей, жінки, а то й учні. Усіх їх на-
звали націоналістами і прирекли на знищення. 

Під дев 'ятнадцятим числом у цьому списку вписане моє 
прізвище. Наперед забігаючи, скажу, що я, навчений гірким 
досвідом, десятою дорогою обходив всілякі організаці ї . Т и ч 
паче, що на моєму утриманні були дружина та четверо ді-
ток, як прийнято говорити, дошкільного віку. А ще додам, 
що після війни, коли навіть хватали і везли до Сибіру тих, 
у кого лісовики хоч раз поїли, до мене ніяких цретензій з 
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приводу націоналістичної діяльності ніхто не мав. Зрозумі-
ло, що лише тому, що ,не було найменших підстав у чомусь 
мене звинуватити. 

До речі, у тому списку таких, як я, було чимало. І він 
виглядає документом, скорше, поголовного знищення жите-
лів села, аніж якоїсь боротьби з «ворогами». 

Тепер дещо про мій «гіркий досвід», що навчив обереж-
ності. Для мене війна розпочалася в польській армії. У 
складі однієї з частин бився з німцями і потрапив у полон 
ло них. Страшенні поневіряння вдалося перенести лише 
тому, що увесь час думав про втечу. 

І таки зумів утекти, добратися до свого села. 
Однак, як добрі люди кажуть, від себе не втечеш. Не 

встиг і оговтатися, як німці прийшли і в наш край. Позаяк 
мені були добре відомі їх звички, то тримався завжди на-
сторожено. І сам лишній раз без потреби на подвір'ї не по 
являвся, і навчав обережності дітей та дружину Василину 
Орестівну. Так і казав їм щоденно, що від німця краще 
триматися подалі. 

Дуже скоро цю науку через практику пізнали майже всі 
мої односельчани. І німцям не часто вдавалося щось у селі 
потягнути чи зненацька набрати невільників для відправки в 
Німеччину. 

Отже, від німця слід було триматися подалі, що село 
добре засвоїло. Але, як з 'ясувалося згодом, не на ближчій 
віддалі' треба було триматися і від так званих народних 
месників, які завели оті списки. Аж дивно, що в такому не-
величкому селі, як наш Стрільськ, було аж стільки «ворогів 
радянської влади». Чим, наприклад, могли так налякати 
«доблесних партизан», наприклад, учні Ольга Луківна Туз 
та Іван Семенович Кобринчук, котрих вони також внесли 
в свої списки смертників. 

Правда, їх чепігінці з якихось причин не вбили, але 
органи після війни переслідували. Скажімо, Ольгу вивезла 
до Сибіру, де вона, кажуть, живе і понині. 

/Але багатьох з того списку таки знищили ще в роки вій-
т і ; Це, 'зокрема, Петра Гнатовича Пригарського, Сергія 
Оксентійовича Пригарського, Оксеню Пригарську та Мико-
лу Миколайовича Сергійчука. 

Пропадали вони один за одним то там, то сям. Лише чут-
ки доходили до села про їх загибель. Хто вбив? Коли? Ні-
якої тобі відповіді. Шукай вітру в полі! 
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Правда , загибель одного лише Миколи Сергійчука ста-
лася явно. Знайшли його вбитим за річкою в лузі після то-
г о , як тут пройшла руська партизанка . Прошитий кулею, 
упав на траву, оросивши землю кров'ю. 

А інші з того списку? Не знаючи, що во,ни — «вороги» 
радянської влади, пішли на фронт Іван Карпович Сергій-
ч у к , Трохим Панкратович Сергійчук, Іван Дем'янович Шко-
д и ч , Іван Федотович Симончук, Іван Іванович Б а р т а ш та ін. 
Більшість з них там і поклали свої голови. 

Окремих посадили після війни в тюрми, як, приміром, 
Григорія Карповича Сергійчука, де він і помер. Багатьох 
ьнвезли до Сибіру, довершивши отак справу, розпочату 
Чепігою. 

Це ж треба так, щоб увесь народ був з виною. 

Сергій Іванович Д А Н И Л И Ц Ь К И Й , 
житель села Стрільська Сарненського району. 

ПРИРЕЧЕНІ 

Народився я в селі Глушиця Сарненського району на 
Рівненщині 1921 року в родині хліборобів. З м а л к у батьки 
привчили мене ходити за плугом, вирощувати з б і ж ж я , жити 
тривогами за долю врожаю. 

Кожному відомо, як плекати врожаї на наших бідних на 
поживу піщаних поліських нивках, що латками, наче ласто-
винням, тулилися між чагарниками. У поті чола діставався 
нам хліб насущний і за часів Польщі , і з приходом «визво-
лителів» зі Сходу. 

У тривогах за долю в р о ж а ю вступили мої односельці, 
я к і всенька моя родина, в 1941 рік. Але врожай довелося 
збирати на нивах, столочених війною. 

Щоб якось прогодувати сім'ю, мені довелося йти працю-
в а т и на залізницю. В Сарнах будувалося депо, от і прилаш-
тувався там у теслярі . 

Згодом, після війни, мені не р а з задаватимуть запитан-
н я : «Як ж е так, пішов працювати на німців?» А то й за-
д а в а л и ще одне запитання, , із зрозумілим докором: «Чому 
н е пішов на фронт?» 

Спочатку постараюся відповісти на друге, важче. Не по-
трапив на фронт, як і багато моїх земляків , через недолугість 
радянських організаторів мобілізації . Вони ї ї організували 
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так, наче зумисне, щоб ми, западенці, залишилися поза нею. 
Отут вже я хочу запитати: «Навіщо?» Невже лише длл 

того, щоб потім докоряти, вивозити в Сибір, садити в тюрми. 
А може, цс ще одна хитра ланка в ланцюгу винищення ук-
раїнців-западенців. Ніхто цього не знає і не скаже навіть 
тепер, коли, наче, багато що вже й розсекретилось. 

Зовсім недавно, наприклад, мені стало відомо, що я був 
занесений до списку осіб, яких, як ворогів, належало зни 
щити партизанському загону Чепіги. Кажуть, що ті списки, 
взяті з архівів, опубліковані в якійсь книзі. 

Книги тої не бачив, але списки мені показали. В них 
восьмеро жителів нашого села. Як уже згадував, у т. ч. 
і я. 

Не знаю, як мені вдалося вижити в тому пеклі? Напевно 
на то була воля Бога або щось не спрацювало в діях «чер-
воних месників». Двоє діток ростили ми з дружиною Любою 
— сина та доньку, яким на ту пору було 1—2 роки. Прав-
да, доньки так і не вбереглл. 

А в чому ж моя вина? Розумію, що це запитання у 
безвість. 

Доля прихилилася — не загинули — й-до моїх односель-
ців Федора Івановича Жилки, Василя Аврамовича Сосюка. 
Федір, відчувши небезпеку, утік у Сарни. Там переховувався, 
перебиваючись часто на воді та солі. Коли в 1944 році ви-
гнали з нашого краю німців, Василь Сосюк пішов на фронт 
битися з фашистами. З війни повернувся калікою. Десь ро-
ків 10 тому помер від ран. Як добре, що він так і нг 
дізнався, що був вписаний у ті списки. Він ж е гордився, що 
бив ворога нашої землі. 

Так само воював проти німців ще один мій односелець 
із списку смертників, до якого не добралися партизани Че-
піги, Никифор Левкович Гаврильчик. Повернувшись з фрон-
ту, він довго робив у колгоспі, безплатно, за трудодні. 

Є у тому списку і прізвище Олексія Артемовича Сосюка 
1910 року народження. Ж и в він недалеко від мого дому. 
Добрим господарем був. Знав лад і у вирощуванні зб іжжя, 
і городини, у догляді за худобою. Дітей сім'я не мала, ото 
й удвох з дружиною Настею ділили і радощі, як у нас в 
селі кажуть, і жалі . 

І от після однієї ночі спорожніла хата Олексія та Насті. 
Сусіди побігли до них на обійстя, бо дуже худоба ревіла, 
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— нема господарів. Так і по сей день. Усякі здогадки, чутки 
ходили Б селі про їх зникнення. Одна страшніша за іншу. 
А виходить, шо їх знищили за отим списком. 

Я уже вік прожив. З а р а з знову дуже трудно живеться. 
Ночами спокою не дають д>мки: «Чим наш бідний народ 
завинив перед Богом, що так його мучили і мучать? Чим я 
та мої односельці із того списку завинили перед тим Чепі-
гою, що він прийшов на нашу землю і прирік нас на смерть?» 

Герасим Петрович МІЗЮРКО, 
житель с. Глушиця Сарненсі}К0Г0 району. 

Щ О З Н А Ю - Р О З К А Ж У 

А знаю я те, що в ті тяжкі роки усі національно свідо-
мі мої односельчани збиралися часто в хаті Кучманича Ю р к і 
(псевдо — «Дятел») . Бо разом з Юрком вела тоді агітацію 
за УПА і моя рідна сестра Пришко Ганна Григорівна (псев-

до — « П а л ь м а » ) . 

Пригадую, 8 липня 1943 року була якраз чергова сходка. 
І тут зв 'язковий Кухаревич прибіг і попередив, що набли-
жається більшовицький загін Місюри. Усі кинулися ховатися, 
позабігали в жито, що росло неподалік. Сам Кухаревич вско-
чив у кущі, але місюрівці його помітили і схопили, затягли 
до школи. Б іля школи була насипана могила в пам'ять по-
леглих за Україну, то там Ф. Кухаревича і закатували, про-
те не добилися від нього і слова. 

У житі місюрівці знайшли Попко Теклю, якій тоді було 
18 років, як і моїй сестрі Ганні. То Теклю розстріляли із 
автомата у живіт прямо в житі . 

Того ж дня, коли замордували Кухаревича, запалили ха-
ту та клуню Кулика Д а н и л а Прокоповича. І в те полум'я 
вкинули ще живого Артема Фадейовича Попка — дядька 
Теклі Попко, а мого дідуся по матері . 

Того ж дня — 8 липня 1943 року — місюрівці наміряли-
ся спалити і нашу хату. Ми, Діти, а нас було в батьків во-
сьмеро, дещо вже повикидали з хати і самі повибігали па 
вулицю. Місюрівець уже й віхоть під стріху підновив. 
Як тут під' їхав один на коні і сказав , що не треба підпа-
лювати. Бо через одну хату від нашої, а це зовсім близько, 
стояла хата батьків Івана Попка, який перебував у загоні 
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місюрівців. Отож побоялися, що за такої літньої погоди 
може згоріти і тая хата. Тому нашого батька Григоріч 
Степановича Пришка збили нагайками, пограбували що під 
руку потрапило і поїхали. 

Кучманич Юра, який був зятем Артема Попка, тоді пере-
ховався. Але його вислідили взимку 1944 року. Схопили його 
перед заходом сонця. Вели " по селі 
босого, вели так аж у Дубровицю, бо 
тоді вже німців у нашому краї не було. Звідти його напра-
вили в лубенську тюрму і там він помер від катувань. А 
його дружину Антоніну Артемівну засудили на десять ро-
ків каторги. Залишилася «на людях» тільки їхня дочка, 
якій тоді було десь близько року. Після відбуття каторги 
Антоніна забрала дочку до себе в Магадан, бо їй там 
визначили поселення. Дочка і зараз живе в Магадані , а 
сама Антоніна уже померла на тій чужині. 

Кулик Демид Наумович пішов у повстанці, загинув у 
замороченських лісах. V 

Верзун Лаврин Ларіонович теж пішов у повстанці. Але 
захворів на тиф, повернувся з відділу додому і помер. Зате 
його дружина ,не обминула більшовицьких лап — її заареш-
тували, посадили в лубенську тюрму і там її закатували 
до смерті. 

Колесник Федір Артемович потрапив на фронт, повер-
нувся поранений в голову. 

Бохер Петро в 1944 році був навіть головою сільради, 
його заарештували кадебісти в один день зі мною. На 
слідстві нікому він за свідка не ставав. Його відпустили 
додому через дві неділі. Коли саме його убили — я не 
знаю, бо мене вже тоді відправили в рівненську тюрму. 

Кулик Петро Прокопович був убитий в селі Літвиця. 
Взагалі, із нашого села загинуло багато людей. Заги-

нули вони за Україну. Бо раз їх убивали різні місюрівці-
чепіги, то ці люди варті того, щоб їх згадувати як б о р ц п 
за Україну. Ось їхні імена: 

1. К У Л И К Фарзон Йосипович. 
2. К О Л Е С Н И К Терешко Гнатович. 
3. К О Л Е С Н И К Яків Мартинович. 
4. К У Л И К Влас Федорович. 
5. С А П О Ж К О Віктор Іванович. 
6. Б О Р С У К Василь Дем'янович. 
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7. С А П О Ж К О Іван Васильович. 
8. П Р И Ш К О Ганна Григорівна. 
9. К У Л И К Микола Якович. 
10. К Р А С Ь К О Василь Семенович. 
11. КУЛИК. Д а в и д Романович. 
12. К О Н О Н Ч У К Андрій Мартинович. 
13. С А П О Ж К О Дем 'ян Григорович. 
14. Ю Т О В Е Ц Ь Кіндрат. 
15. Ю Т О В Е Ц Ь Олексій. 
16. Ю Т О В Е Ц Ь Василь. 
17. Ю Т О В Е Ц Ь Микола. 
18. Д О В Ж И К Микола Тимофійович. 
19. К У Р АЧ Олександр ІІикифорович. 
20. Д О В Ж И К Олександр Іванович. 
21. К У Л И К Семен Т. 
22. К У Л И К Степан Степанович. 
23. П І Н Ч У К Іван. 
24. П Р И Ш К О Йосип Нарцизович. 
25. Р А Д Ь К О ГІрокіп. 
Ц е крім тих, кого я називала вище. І то це ще не 

всіх з гадала . Бо, наприклад, з,наю, що був хлопець Василь, 
мав псевдо «Сафрон», а прізвище його вже й забула . 

А взагалі в мене склалося таке переконання, що оті 
чепіги-місюрівці мали намір винищити в .нашому краї бук-
вально всіх, хто був або міг стати національно свідомою 
людиною, тобто українцем. З .нашого люду їх влаштову-
вали тільки перевертні-яничари та безрозсудні воли. 

Ось ще список моїх односельчан, кого більшовики заареш-
тували і хто тернів муки у їхніх концтаборах: 

1. Р А Д Ь К О Ганна Март . 
2. К У Л И К Володимир Ром. 
3. Д О В Ж И К Адам Тимоф. 
4. Ю Т О В Е Ц Ь Гнат. 
5. Р А Д Ь К О Уляна Сав. 
6. Н И К И Т Ч У К Кулина Гр. 

7. Н И К И Т Ч У К Титко Гр. 
8. К О Л Е С Н И К Катя Фед. 
9. К О Л Е С Н И К Гафія Ів. 
10. С А П О Ж К О Тимофій В. 
11. Б У Т К Е В И Ч Антип Пет. 
12. К У Л И К Гаврило Мар . 
13. К У Л И К Ганна Мар. 
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мандував Ланьков. Сам він був із оточенців і якийсь 
час жив у приймах у селі Нетреба. В його загоні було 
багато військових, які потрапили в оточення і залишилися 
жити в наших селян, особливо людей з азіатських республік 
та поляків. Коли партизани йшли в наступ, то, кажуть, Ла-
ньков кричав, щоб все село спалили, а людей стріляли. 
Партизанам ,на цей раз перемогти не вдалося. Втративши 
ще кількох своїх людей, вони відійшли. Поблизу Карпиліь 
ки партизани захопили декількох жителів села, які працю-
вали в полі, і відразу їх розстріляли. Страчені були браги 
Костюки, Юхим і Мусій, ІІлатон Михайлович Сукало, Пет-
ро Кузь мич Сорока. Костюка схопили в общині баптистів. 
Недалеко від села вони також захопили Василя Харитоно-
вича Близнюка, його доля невідома й досі. 

А Ланьков ще довго був у наших краях, а після війни 
служив у Червоній армії десь за кордоном. 

Наприкінці ' жовтня того ж року партизани оточили на-
ше село великими силами, це було кілька загонів. Вранці, 
вишикувавшись ланцюгом, вони пішли в наступ на Карпи-
лівку. В селі на той час озброєних людей не було. Відділ 
вояків УПА давно кудись пішов. 

Під час цього нападу майже все село було спалене, а 
людей розстріляли, близько 300 чоловік. Частина моїх 
земляків сховалася за селом в ямках, з яких брали глину. 
Там було вбито біля 20 жінок, дітей та стариків. 

Жителька села Карпилівка Степанида Семенівна Сукало, 
1927 р. н.: 

— Коли осіннім ранком 1943 року в селі почалася 
стрілянина, мама дала мені на руки дворічного братика Во-
лодю і наказала втікати в ліс. Добігши до лісу, я захова-
лася в ямці. Поблизу в ямках сховалося ще багато людей. 
Поряд зі мною сховалися Софія та Маня Брички. Коли до 
нас підійшли партизани, то почали стріляти в людей, 
що заховалися в ямках, не залишаючи ні жінок, ні дітей. 
Командував ними якийссь чоловік на коні. Софія Бричка, 
коли загорілася її хата, почала бігти. Але партизан, який 
був біля нас, поставив її на коліна і вистрілив у потили-
цю, Малу Маню декілька разів поранив. Промучившись зо 
два дні, дівчинка померла. 

Мене запитали, де мій чоловік, а коли я відповіла, що 
ще молода і чоловіка не маю, а батько на фронті, то 
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один сказав, щоб мене відпустили. Другий партизан, відвів-
ши мене з братиком на руках на 20 метрів, вистрілив ме-
ні в потилицю. Куля пройшла через мене, вдарила в голо-
ву маленького Володі. Коли я впала на землю поруч з 
вбитим братиком, то була у свідомості і попросила, щоб 
мене не залишав мучитися, а добив, на що кат сказав: 
«Тебя и так черти возьмут». Після того поранення я довго 
хворіла, лежала в лікарні в Рокитному, але якось вижила. 
З тих людей, хто загинув, я ще пам'ятаю Домку Осипчук 
та старого Тимофія Хомича Лук'янчука. Серед партизанів 
було багато поляків та євреїв. 

Житель села Карпилівка Олександр Григорович Кисорець. 
. *— Паша сім'я восени 1943 року втратила шістьох членів 

родини. Загинула моя мама Федося, дід Ілля, малий братик 
Петро, дружина батькового брата та двоє її дітей. Брат 
батька в той час воював на фронті і пізніше загинув у 
Варшаві. Мій батько та три сестри — Єва, Марія, Уляна 
зуміли врятуватися самі і потім побачили мене. Було мені 
в той час півтора року. Тому все це я знаю з розповідей 
своїх рідних. 

Житель села Карпилівка Олександр Андрійович Кисорець. 
— В той час мені було 16 років, тому всі події я па-

м'ятаю добре. Мого батька Андрія Ілліча партизани вбили 
на початку літа 1943 року. Батька застрелили в полі, того 
ранку він там працював. В той же день партизани пострі-
ляли свиней в мого діда і дядька. Кинули їх на підводи 
і заставили діда запрягти воли та везти побитих свиней 
в бік села Борове. Від їхавши в ліс, вони наказали діду йти 
додому, а воли та воза забрали. 

Восени 1943 року партизани вбили мого діда Іллю, мою 
маму Ксеню, братову вагітлу дружину Настю та двох її 
дітей — Федора і Тетяну. Господарство наше спалили. Мій 
брат загинув на фронті. 

З людей, які загинули в той день, я пам'ятаю Антона 
Костюка та його брата Клима. 

Коли наше село хоронило людей, що загинули від рук 
червоних, то копали могили ,не на одного чоловіка, а на 
цілу сім'ю. Тільки з нашої сім'ї похоронено в одній могилі 
сім чоловік. З а р а з я доглядаю цю могилу... 

В той день було вбито 270 чоловік. А село наше спа-
лили. Залишилися хати лише на хуторах. 
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Жителька села Карпилівка Віра Михайлівна Бричка, 
1928 р. н. 

— Під час весняного нападу 1943 року партизанами була 
спалена наша хата, а з господарства забрали всю худобу. 

Коли осіннім ранком 1943 року навкруги нашого села 
залунали автоматні черги, батько скочив на коня і сказав 
нам, щоб ми бігли до лісу. Він думав, що може жінок 
і дітей вони не зачеплять, а його могли застрелити. Але 
не так сталося... 

Коли ми бігли до лісу, то вже недалеко від нашого дво-
ру партизани вбили мого 11-річного братика Андрія Ми-
хайловича Близнюка та сестру Тетяну, 1925 р. н. Танк 
була інвалідом, вона мала горбик, її поранили, а потім за-
кололи штиками. Вбили також нашого родича з села Борове, 
старого Михайла Єремейчука. За моєю мамою Федорою біг 
партизан, який, стріляючи, вигукував: «Стой, бульбовка!» 
А мене біля лісу поранили в ногу. Потім я лікувалася в 
Рокитному в німецькій лікарні. В той день загинуло дуже 
багато людей з нашого села. 

Житель села Карпилівка Іван Климович Бричка, 
1925 р. н. 

— З людей, які загинули під час партизанського нападу 
восени 1943 року, я пам'ятаю Романа Несторовича Делей-
чука, старого діда Федора Осипчука. З собою партизани 
забрали Олександра Демидовича Лук янчука, його доля 
невідома. 

Коли в жовтні 1943 року стався напад, то я встиг ви-
бігти за село і заховатися на узліссі в ямці, з якої копали 
глину. В таких же ямках заховалися моя сестра Софія, 
1928 р. н. та Марія, якій було 5 років. Я ж, побачивши, 
що партизани наближаються, став тікати, а всі, хто за-
лишився, були вбиті. В їх числі були і дві мої сестри. З 
тих людей, кого вбили в тому місці, я знаю Ярину Лук'ян-
чук, якій було біля 70 років. З тих, що були вбиті в селі, 
знаю Трохима Сороку (по батькові не пам'ятаю) та його 
сина Миколу і дочку Олену. Олені було 19 рорів, вона 
була дуже гарною дівчиною. Партизани розстріляли їх 
біля рову з водою. Антона Григорчука спочатку поранили в 
жив і ї , а потім добили. Була також вбита інвалід Єва 
Олександрівна Козаченко. Вона не могла ходити. Вбитий 
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сїарий дід Міна Козаченко. Також були вивезені за селсЗ 
і розстріляні на 12-му кілометрі вузькоколійки, яка прохо-
дила від Рокитного, 8 чоловік: 

Андрій Матвійович Бричка, 
Федір Кузьмич Бричка, 
Федір Демидович Лук'янчук, 
Самсон Якович Григорчук, 
Пилип Андрійович Лук'янчук, 
Митрофан Остапович ІОсипчук, 
Адам Прокопавич Григорчук. 
Ім'я ще одного чоловіка я не пам'ятаю. В селі у нас 

було біля 400 хат, а після цього нападу залишилося 
може 40. 

Д у ж е багато загинуло жінок і дітей. Ніхто і не думав, 
що їх будуть вбивати, (бо в багатьох на фронті були 
чоловіки. 

Потім наші люди говорили, що цей напад здійснили 
партизани загонів Медведева, Шитова і якогось Шевчука. А 
з тих, хто вбивав людей біля ямок, моя мама Ольга Брич-
ка впізнала потім якогось Твардовського. Після війни він 
їздив по нашому району, був якимсь уповноваженим. 

Після війни працівники КГБ та компартії наказували, 
щоб говорили, що то бандерівці побили людей, а ми доб-
ре знаємо, хто то зробив. 

Потім ще нам казали, що тих, хто палив село та вби-
вав людей, якось партизани в лісі насварили, і більше 
нападів на Карпилівку не було. 

На меморіальному комплексі в центрі селища Рокитнг 
в пам'ять про спалені під час війни фашистами села — 
Нетреба, Старе Село, Кам'яне, Будки-Кам'янські, , Старики 
— встановлено п'ять чорних кубів-символів з назвами цих 
сіл, але чомусь не побачиш серед пам'ятників розстріляного 
села під назвою Карпилівка.. . 

Автор цього матеріалу не ставив собі за мету прини-
зити пам'ять людей, які полягли на полях битв з фашис-
тами, але виродкам, які розстрілювали та катували своїх 
земляків і які називалися червоними партизанами, не буде 
прощення. Бо завжди будуть дивитися їм у душу очі 
закатованих жінок і дітей села Карпилівка. 

Вічна Вам пам'ять, дорогі наші! Нехай земля буде 
нам пухом! J Іван ПАРЧУК. 

(Газета «Волинь», Рівне, 16 лютого 1996 р., стор. 4 ) . 
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ТРАГЕДІЯ СТАРОЇ РАФАЛІВКИ 
Про трагедію, що сталася в селі Стара Рафалівка Во-

лодимирецького району 13 жовтня 1943 року, розповідай 
свідок тих подій Ра їса Григорівна Сидорчук: 

— Я народилася 1924 року у Старій Рафалівці і мешка-
ла там майже до кінця 1943 року. Коли почалася війна і у 
Львові ЗО червня 1941 року проголосили самостійну Україну, 
у нас з 'явилися пропогандисти ОУН, які агітували молодих 
хлопців записуватися до української армії. Але невдовзі 
німці їх позаарештовували і на тій самостійності постави 
ли хрест. 

Взагалі ж німці наше містечко обминали. Вони у Но-
вій Рафалівці , це за кілометрів 15 від нас, стояли. А в 
лісах довколо Старої Рафалівки невдовзі заворушилися 
червоні партизани. Вони базувалися десь коло сіл Галузі» 
та Серхів Маневицького району. Часто навідувались у 

наше містечко. Називали себе партизанами дяді Петі, а ще 
— петровцямИ. І попервах дивилися ми на їх, як на справж-
ніх героїв. Адже проти якої сили-силенної на боротьбу ста-
ли!.. Забігаючи наперед, скажу, що бандерівців, якщо тільки 
тих кількох агітаторів ОУН не рахувати, ми у Старій Ра-
фалівці не бачили до 1943 року. Знали про них, що десь 
е у Волинській області, але й тільки. Один раз про-
йшла через Стару Рафалівку велика колона бульбівців. Не 

зупинилися і нікого не зачепили. Тому червоні партизани 
були єдиним об'єктом нашої уваги і наших захоплень. Ми 
зустрічалися з ними, разом співали пісень, допомагали ї< 
харчами. Ми знали їх в обличчя і багатьох по імені. 
Я, наприклад, пригадую, що серед тих, хто до Старої 
Рафалівки приїжджав, кожного разу був і Гришка Лю-
тий. Хоч сумніваюся, що прізвище справжнє. Пізніше він 
і лютував найбільше. 

Добрі наші стосунки з пєтровцями закінчилися, щойно 
вони увійшли в силу. Почалося із того, що партизани дяді 
Ііеті взялися «вершити суд» над сім'ями, хлопці з яких 
опинилися в шуцманах. Тоді ж з цієї причини вчинили 
розправу над сім'єю Пасевичів. У них, окрім старших, було 
двоє дівчат та хлопці — Микола, Петро і Леонід, який слу-
жив у шуцманах. "Миколу врятувало те, що пішов того ве-
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чора з дому. То вже після вІдни йому дали за бра їа 10 
років. А старшого Пасевича вбили зразу. Потім на очах у 
матері зґвалтували старшу дочку, Лізу. І всіх постріляли. 
У стару Пасевичку, тобто в матір, котра на це все му-
сила дивитись, всадили накінець три кулі. Але доля роз-
порядилася так, що Пасевичка вижила і прожила ще ро-
ків 20. Розказувала, хто усе те вчинив. Говорила і про 
Гришку Лютого. 

Так само розправились вони із сім'єю Яновицької Марії , 
у якої тільки найменший хлопець зостався, та із сім'єю Па-
ламарчуків. Батько у Паламарчуків на цілий Сарненський 
повіт був добре знаним музикою. А дочка його старша. 
Падя, подружка моя, бувало, як заграє на скрипці «Мрії» 
Шумана — серце заходиться. Сімнадцять літ мала. І кра-
сива була, навіть сказати не можу, яка вродлива дівка 
виросла. Всього дітей у сім'ї було семеро. Сини Іван (він 
V шуцманй пішов), Андрій, Георгій та дочки Надія, Клава , 
Юля, Віра. 

Того вечора ми у нашій хаті на вечорниці зібрались. 
Георгій прийшов раніше. Чекали Надю, але брат сказач, 
іцо вона затрималась, бо робила зачіску. Не дочекались. 
Усіх Паламарчуків, окрім Івана та Георгія, котрих парти-
зани не застали дома, поставили на коліна і постріляли. З 
Надією розправилися особливо жорстоко. її зґвалтували, 
повикручували .руки, понівечили. Клаву теж перед тим, як 
вбити зґвалтували.. . 

А поряд із цим велися й звичайні грабунки. Не дай 
було що партизанам — життя віддаси. У старого Лазаря , 
— мешкав такий у містечку, теж сім'ю мав велику, — 
штани забрали. А він: «Не дам, то на смерть мені!» Ви-
стрелив якийсь упритул: «Маєш, діду, смерть». Я на се-
бе пальто покійної матері перешила. Прийшли. «Віддай!» 
— кажуть. Прошуся: «Воно ж одне у мене, остання вдя-
ганка!» Але дарма було благати. Коли таке почалося, муси-
ли ми від петровців гірше як від бандитів ховатися. Спер-
шу в льосі пересиджували їхні наїзди, а потім батько на 
пасіці, в кутку, де терняки були та кропива непролазна, ви-
копав для" мене схованку. Вельми за мене боявся, але та 
схованка і його врятувала. 

У 1943-му прийшли в Стару Рафалівку бандерівці, 
Якийсь підрозділ УПА. Псевдо провідника було Вірний. Ми 
стривожились, бо хтозна, на що і від них сподіватись. Але 
нікого, бачимо, не чіпають. Навіть у будинки не заходять. 
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Розташувалися у стодолах, поводяться привітно, мирно. Не 
те, що грабунків чи насилля якого, — про дрібні крадіжки 
ніде не чути. Наче б ожила від того Стара Рафалівка . А 
бандерівці за місяць часу організували в ній самооборону 
(тоді поляки вже на українські села нападали) , відкрили 
школу (мовляв, війна-війною, а діти ростуть і їх тре-
ба вчити), насипали й освятили високий курган-могилу. Як 
пам'ятник невинно повбиваним. Потім залишили із своїх 
16 чоловік залоги та й пішли кудись. 

Ніщо, здавалося, й біди не віщувало. Якось, пам'я-
таю, сусідський хлопчик, Олежик, він разом з нами часто 
в льосі від небезпеки ховався, прибіг. «Тьотю Раю, — хва-
литься, — дивіться, які бабця черевички мені пошила! Я в 
них до школи буду ходити!» Галя, еестра моя двоюрідна, 
старою вже дівою, як то кажуть, була. Вона нічого, ок-
рім своїх кошенят, і бачити не хотіла. То на моїх ру-
ках, — сім'я у нас теж була велика, — усе хатнє гос-
подарство. Я найстаршою була, а батько сам ради всьому 
не дасть. 

Якось удосвіта розпалюю грубки, коли чую, наче постріл 
десь. Потім батьків крик: «Тікаймо, ховаймося на пасіці!» 
А стрілянина уже зі всіх сторін. І горить уже. Ми схова-
лися, а Галі нема. І дядька мого нема, він ще раніше пі-
шов до хліва худобу порати. Батько мені каже: «Визирни, 
може, десь тут». Я вилізла. Галя, бачу, біжить. Кошичка 
поперед себе з кошенятами несе. Я їй: «Сюди!» А вона ма-
хає руками: «Почекай, зараз!» Очманіла з ляку. Понесла 
кошенят до хліва. А за якийсь час звідти такий крик жах-
ливий, що не передати. 

Коли вже втишилось все, довідались: то нетровці оточи-
ли Стару Рафалівку і повели «бій з бандерівцями». Бандерів-
ців вбили кількох, а містечко наше -вони, вважати, дощен-
ту знищили. І людей ні в чому невинних побили, загало. і 
не скажу навіть скільки. Галю живцем у вогонь вкинули. Об-
горілий труп дядька знайшли ми коло хліва. А на подвірї 
і біля хати, — вона теж згоріла, — іще шість трупів тих, 
хто шукав собі, де міг, порятунку. На нашому обійсті вці-
лів тільки льох. У ньому виявили Олежика. Був у новеньких 
бабцею зшитих черевичках і з розпоротим багнетом животи-
ком. Мати його в іншому місці переховувалась. Врятувалась. 
Сказали їй про сина. Прибігла, забрала . Як зараз бачу, 
несе на оберемку Олежика, а кишки йому 
з живота випали, волочаться по дорозі, плутаються ма-
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тері під ногами. Вона ж і не помічає нічого, розум в і ї 
горя втратила. 

Такого Стара Рафалівка за все існування, мабуть, не 
знала. А червоні зігнали усіх, хто вцілів і на очі по-
трапив, розгрібати насипаний бандерівцями курган. Не до-
зволили навіть лопат узяти. Мусили голими руками, хай і 
кров з під нігтів, розгрібати, а хоч зубами гризти і жме 
нями розносити, допоки рівним те місце не стало. Потім 
усіх, хто розгрібав, розстріляли... Ось така правда про 
Стару Рафалівку . ' 

Зосталося від містечка село на кілька хат. Якось була 
там. Кажу знайомій вчительці: «Чи не пора вже про ту-
тешню трагедію всім розказати?» А вона у відповідь: «Наша 
районна газета вже розказала. Написали, що то бульбівці 
розправу вчинили». Скільки літ по війні минуло, а ніхто 
і ніколи про те, що у Старій Рафалівці було скоєно, сло-
вом не згадував. Навіть тоді, коли повсюдно злочини «укра-
їнських буржуазних націоналістів» викривали. Аж нарешті 
взявіся хтось людям очі замулювати. Чи не тому, що 
про те, як воно в дійсності було, за минулих років ні-
хто би й слова не наважився сказати? А я більше не 
можу мовчати. Є й інші живі ще свідки. Підтвердять. 

Після отого жовтня 1943-го бандерівці з кількома у 
Старій Рафалівці розправились. Теж дико, жорстоко, не-
щадно. Ходили чутки, з тими, хто доповідав усе петроз-
цям, а напевне і з тими, у кого хтось був у партизанах. 
Щодо Старої Рафалівки, то петровці знали, у якій хаті 
і чим можна поживитись, як і те, що основні сили під-
розділу УПА під командою Вірного тоді її залишили, & 
отже, можна вже було показати своє «геройство». Такими 
вони мені і запам'ятались петровці ті: на конях, п'яні, 
завжди готові нещадно нищити «ворогів та зрадників народу» 
і грабувати «в ім'я перемоги над фашизмом». 

Записав П. БОЯРЧУК. 
Газета «Волинь», м. Рівне, 2 лютого 1993 р. 

У ТУ НАЙСТРАШНІШУ НІЧ 
Моє рідне село Більчаки, що в Березнівському районі^, 

розташоване неподалік кордону з Житомирщиною. По цій 
межі, як відомо, колись проходив і державний кордон між 
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Україною підрадянською. і підпольською. Цілком зрозуміло, 
що на Житомирщині людям жилося при комуністах на-
багато гірше. Отож, після так званого «возз'єднання» 1939-го 
року із Житомирщини потяглися до нас гурти людей про-
сити милостиню. Вони й розказували, до чого довела їх 
колективізація. 

Як почалася війна, то на Житомирщині дислокувалися 
більшовицькі партизани. Але там прогодуватися їм <5уло 
трудно, то вони теж потяглися до нас за продуктами. Од-
нак, ці не просили милостиню, а грабували. Спочатку 
їздили грабувати в дальші села — Новини, Даничів, За-
лізницю, Топчу. Зокрема, в Топчі вони пограбували Корній-
чука Василя, Корнійчука Оксента, Корнійчука Петра погра-
бували і хату спалили, у селі Велика Клецька обчистил.} 
Солов'я Василя, Дячука Степана та багатьох інших. 

Дорога грабіжників щоразу пролягала через наше село 
Більчаки. Ми бачили, як совєти гнали гурти забраної в 
людей худоби, везли на підводах — на віднятих у людей 
підводах! — награбоване майно, пов'язаних свиней, овечок. 
Невдовзі червоні розпочали грабунки і в нашому селі. При-
гадую, першим пограбували заможного господаря Гната 
Коспу — забрали худобу і все майно, а самого госпо-
даря вбили. Це було якраз на Різдво Христове у 1942 ро-
ці. А тоді пішло-поїхало: пограбували Мельника Тодота, 
пограбували і спалили Шепеля Степана, Мельника Микиту, 
Остапчука Олександра, Шепеля Івана... Стало неможливим 
поїхати до лісу по дрова. Хто мав свої клаптики поля в 
лісі — змушені були залишити їх напризволяще. Працю-
ючи на городах чи. сінокосах, люди весь час стежили, чи 
не їдуть непрошен і гості, а помітивши їх — кидали все 
і тікали, рятуючі душі. 

Ось тоді і постала потреба захисту. В селі встановили 
цілодобове сторожування: кожна хата мала в певний день 
чергувати, до хати навіть приносили спеціальну дерев'яну 
палку, яку називали «вартою». А вночі село пильнували 
п'ятеро мужчин. Помітивши нєпрошених гостей, били в за-
лізний обід-дзвін, що висів у центрі села. 1 коли бемкав 
той дзвін, сповіщаючи небезпеку, люди вискакували з хат 
у чому хто був і поспішали сховатися. Той період люди 
навіть назвали «збігами». Щоб захиститися від більшо-
вицьких зайд, селяни звернулися за допомогою до укра-
їнських повстанців. Тоді у нас розквартирувався відділ ко-
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мандира Шавули. Із повстанцями більшовики у бій май-
же не вступали — боялися. Грабунки припинилися, встано-
вився відносний затишок. 

Проте більшовицькі партизани добре стежили за від-
ділом УПА. І коли повстанське командування відкликало 
відділ Шавули, воли тут же налетіли на Більчаки. Це 
було на початку літа 1943-го, коли якраз квітувало Жито. 

У ту найстрашнішу для мого села ніч я ночувала ь 
маминої сестри Мотрі, яка жила із своєю сім'єю на 
лівому березі Случа. Коли досвітком почалася стрілянина, 
ми повтікали у глибокий яр, ща був неподалік хати. Село 
було поруч, одразу за річкою, і ми із схованки чули 
страшну стрілянину, людські крики, плачі, ревіння худоби 
А на сході сонця село запалало, вогонь багрянів і тріщав. 
І дуже страшно кричала якась жінка — чи то вона 
горіла в хаті, чи то її катували. її голос був схожий до 
голосу моєї мами, і я закричала: «Це моя мама!..» Мені 
тут же затулили рот і пригнули голову до землі, зацить-
куючи і вмовляючи мовчати, щоб кати не почули. 

Аж ось усе затихло і ми повернулися до тітчиної ха-
ти. Пізніше я побачила матір — вона, виявляється, ви-
рятувалася з того пекла, бо її захистили густі верби; 
що росли над Случем. 

А потім ми пішли в село, якого вже не було. Дими-
лося суцільне згарище. Почали приходити ті, кому, як і 
моїй матері, пощастило врятуватися від більшовицьких 
зайд. Мало було їх, живих. Зносили убитих, котрі лежали 
на подвір'ях, городах, дорогах і в садках, витягували 
обгорілих із пожариськ. Те видиво і досі перед моїми очима. 

На городі однієї кривої жінки, яку звали Ганною, лежа-
ла та сама Ганна вбитою, а з-під її тіла витягли живого 
хлопчика років п'яти. Хтось із очевидців розповів, що 
Ганна втікала з дитиною через город, а за нею гнався 
озброєний більшовик. Жінка побачила, що не втече, впа-
ла на землю і затулила своїм тілом дитину. Більшовицький 
партизан підбіг і вистрілив у неї. Куля пройшла крізь ті-
ло жінки, а хлоп'яті лише сорочину розірвала. До речі, 
той колишній хлопчик живий, нині йому вже шістдесят 
років. 

Ось так не стало нашого села Більчаки, що в Березнів-
ському районі. А село наше було ж таке чудове! Розкинуте 
на мальовничому правому березі річки Случ, воно ку-
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палося в зелені. Працював водяний млин, мурована 
школа, на лівому березі Случа діяла коалінова фабрика, 
через село пролягала шосейна дорога. Ж и л и мог односельці 
заможно, вміли працювати і відпочивати: у святкові дні 
молодь збиралася ,на вечорниці, грав духовий оркестр, 
сільські самодіяльні артисти ставили вистави. А скільки 
було співів та веселощів! 

І от села не стало. Жителів у живих залишилося мало. 
Без майна, без худоби, без притулку, вони розбрелися по 
дальніх і ближніх селах шукати пристановища. Найбільше 
вцілілих більчаківців поселилося на лівому березі Случа, 
в Дерманці . Проте через кілька місяців тудою проходили 
рейдом ковпаківці і розстріляли Дерманку з гармат. Тим, 
хто і після цього погрому залишився живим, у тому чис-
лі й мені, випали на долю страшенні бідування. Пригадую 
в селі Велика Клецька в тітки Парані, яка була родом із 
Більчаків, поселилося нас аж тринадцять сімей біженців. 
Спали на соломі, якою застеляли долівку. Було ногою сту 
пити ніде. І тітка Параня годувала біженців чим могла, по 
їла молоком малих дітей. І так жили цілу зиму, бо ніде 
було дітися. То була страшна зима. Почали хворіти ти 
фом. Перехворіла тифом і я, але вижила, а б а г а ю 
хто помер від хвороби — адже ліків не було ніяких. 

Більчаки фактично так і не відродилися з попелу. Зл 
п'ятдесят років творці комуністичного раю так і не спро-
моглися відбудувати тут ні млина, ні фабрики, ні школи, 
ні моста через річку. Нині тут існує такий собі хутір, звід-
ки діти ходять до школи в сусіднє село Маринин, а 
як Случ розіллється — то сидять дома, поки аж вода не 
спаде. 

СОЛОВЕЙ Валентина Олександрівна. 
м. Рівне, вул. О. Дундича, 12, кв. 74. 

БОРОВСЯ З ФАШИЗМОМ 
Мені вже поза сімдесят, але цікавлюся політичним жит-

тям, беру участь у заходах, що. їх проводить провід 
Руху. Іноді хтось подивується: у такому-то поважному віиі 
— і все в суспільстві сприймати так загострено, чутливо. 

А інакше не можу, адже кращі мої молоді літа були 
віддані боротьбі за незалежність України, а потім за цю 
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свою ідейну одержимість поневірявся на Колимі, був кріпи-
льником на золотодобувній шахті в урочищі Холодне. Тільки 
недарма, видно, ще в загоні УПА називали мене Кремінь 
— здолав-таки я всі кривди і тяготи, всі муки і страждання. 

А потрапив у повстанську армію шістнадцятирічним. Був 
зв'язковим. Інформував друзів про переміщення німецької 
адміністрації в Почаєві. Затим почали мені довіряти й більш 
відповідальні справи. Брав участь у нападі на групу гіт-
лерівців біля села Тараж. Іншого разу за ніч поперері-

зували телефонний зв 'язок окупаційної влади від села 
Будки до урочища Паховий Луг під Кременцем. А то 
якось напали серед ночі на німецький гарнізон у Таражі, 
.розміщений у колишньому панському будинку. Вартового 
вдалося знешкодити без* шуму. А коли увірвалися в бу-
динок, зчинилася така веремія! Фашисти — хто відразу 
підіймав руки догори, хто пробував дременути, але був 
зупинений партизанською кулею. Українські бойовики заво-
лоділи зброєю, майном. У таких сутичках загартовував ч 
свій характер. 

Ще пам'ятаю, як через тітку, котра працювала на мас-
лозаводі в Почаєві, довідався, коли за черговою партією 
мають прибути німці. Наші послали в той день, тільки 
раніше, групу своїх у німецькій формі, з перекладачем, з 
підробними документами. Гітлерівці, приїхавши й довідав-
шись, що їх випередили, кинулися грабувати населення. 
Але свавілля не минуло їм безкарно: повстанці підготували 
засаду. Я теж брав участь у сутичці. Нам вдалося зни-
щити дванадцять ворогів. На жаль, зазнали і втрати: один 
боєць загинув, одного поранило. 

Так задовго до повернення в наш край фронту світової 
війни ми боролися з фашистськими поневолювачами, сіяли 
серед них невпевненість і страх, давали зрозуміти, що ук-
раїнці не збираються терпіти непроханих гостей. 

У березні 1944 року докотився фронт, а. 15 квітня 
мене мобілізували в Червону армію. Направили на навчан-
ня в Івановську область, але там був травмований (втратив 
око), тому комісували і вже в жовтні повернувся до-
дому. Як виявилося, багато хто з УПА продовжує боротьбу, 
адже й сталінський режим не ніс нічого доброго, чекісти 
були зрідні фашистським карателям. 

Я став виконувати завдання зв'язкового, приносив під-
пільникам їжу, копав криївки. Заарештований 23 вересня 
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1948 року. Відвели мене в Почаїв і кинули в «капезе» 
— камеру попереднього затримання. Тримали там дванад-
цять днів. Почалися допити з жорстокими катуваннями. 
Слідчі Карандашов, Вороній і Жатченко добре відробляли 
свій катівський хліб: защемляли мені пальці дверима, аж 
тріщали кістки, били палицями куди втраплять, тягали за 
ноги по дерев'яній підлозі, аж скалки вбивалися в тіло. 

Потім перевели в Кременець. Знову побої, погрози вбити. 
Нікого з рідних на побачення зі мною не пускали. Якось 
вели в лазню, що була поза тюрмою. Побачив' дружину й 
махнув їй шапкою. Тільки за це кинули на три доби в 
камеру-ізолятор, а там — сантиметрів на тридцять водн 
Надворі ж уже не літо — холодна осінь, листопад. На 
ніч «милостиво» вносили колоду, щоб можна було посидіти, 
підкуливши задубілі ноги. Але сон не брав; одягнутий лише 
в сорочку (бо куфайку забрали) , я тремтів, наче в 
лихоманці. 

Катування не допомогли слідчим вибити потрібні їм зі-
знання, тому «особое совещаніе» дало без суду 10 років 
сталінських концтаборів та ще на 5 літ позбавило полі-
тичних прав, буцімто мали їх, права, ті мої земляки, 
котрі мусили жити за законами «соціалістичного будівництва». 

Зі Львова везли політв'язнів на Крайню Північ вагонами 
для худоби. В бухті Ваніно, що біля Охотського моря, три-
мали з місяць, годували смердючою баландою з гнилої 
брукви. Багатьох тоді, кого не підкосили тортури, надломив 
дошкульний голод. Тому коли завели нас на пароплав «Но-
гін» і повпихали у трюми (всього близько 6000 чоловік), по-
чалися масові захворювання і загибель людей, а коли че-
рез сильну бурю пароплав у дорозі три дні простояв 
на якорі, виявилось, що харчів на дорогу забракне —мали 
допровадити нас на Колиму за б діб, а везли дев'ять. 

Від голоду й без того вже дуже знесилені люди вмирали 
щодня не десятками — сотнями. На день випадало з'їсти по 
три картоплини й шматочку солоної риби (звісно, без хлі-
ба ) . За питтєвою водою, коли її подавали зі шланга в 
бочку, починалася давка. 1 зараз ті дні не можу згада-
ти без душевного здригання. 

Після пересильної зони я потрапив на золотодобувну 
шахту в урочище Холодне. Був кріпильником у прохідниць-
кій бригаді, на глибині до 600 метрів. Робота важка , ви-
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снажлива, а на нас дивилися як на рабів. Годували 
нрепогано, працювати ж примушували по 12 годин. Люди 
пухли від голоду. Вранці встанеш, а поряд уже хтось із 
товаришів по нещастю віддав Богу душу. В мені, росло-
му чоловікові, лишилося 46 кілограмів ваги. Найбільше 
боявся стати схожим ,на доходягу — з ними не панька-
лися, ще живих відтягували в трупарню, де при морозі 
де 50 градусів у них швидко згасали рештки життя. А 
була ж у таборі й лікарня, тільки мало кому щастило 
туди потрапити. Я виявився серед щасливців. Після двох 

з половиною років підземних робіт перевели на споруджен-
ая житлових та службових будинків у Магадані . Від-
так був гарантований бодай від нещасних випадків, які часто 
траплялись на невільницьких шахтах. Якось загинула ціла 
зміна — 16 чоловік, з якою ми чергувались. їх по-серйоз-
ному й не рятували, просто розгрібли завал для даль-
шої роботи, а трупи викинули в яр. Такою ось цілою ство-
рювалися золоті запаси СРСР, які в 1991 році зухвало 
присвоїла собі Росія. А серед шахтарів х$.е були в ос-
новному політв'язні з Дрогобицької, Станіславської облас-
тей, інших регіонів Західної України. 

Звільнили мене в 1955 році. Приїхав у село Копан', 
до дружини з сином. її , як розповіла, мали вивезти за 
мене на спецпоселення, але втікла до своєї матері в ін-
шу область (Рівненську). Відтоді живемо в Копанях. Я 
працював на різних роботах у колгоспі, дружина, Ганна Фе-
дорівна, була дояркою, буряководом. Виростили трьох 
дочок: Люда — головний зоотехнік у селі Підзамчому, а 

'двоє в Копанях — Галя працює начальником відділення 
зв 'язку, Леся — обліковець. Син помер. 

Реабілітований я (І ШЭ1 році. А не так давно за 
боротьбу з фашизмом нагороджений почесним хрестом На-
родного Руху України. 

Пилип Микитович ОНУК, 
с. Копані Радивилівського району. 

Розповідь записав Володимир Я ЩУК. 
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ДОРОГА ДО В'ЯЗНИЦІ 
Четвертого січня 1945 року. Поспішно викликають по од-

ному до начальника сталінської держбезпеки, читають звину-
вачення. Слідство закінчене. У Вербі слідчий ізолятор пе-
реповнений. Нас готують відправляти до в'язниці. 

Близько обіду під'їхало п'ять фірманок. Виводять по двох, 
садять очима вперед. Два конвоїри з автоматами сідають зч 
спиною. На останній підводі стоїть кулемет. Попереджають, 
щоб не озиралися. 

Ідемо. Марко Дивак, Олексій Власюк, Володимир Лан-
цута, Олександр Ланцута, Василь Кравчук (всі з Туркович), 
Іван Ковальчук, Іван Ничипорук, вербський староста, Артем 
Білогородський, Макар Махацький із Студінки, секретар 
сільради. Дме пронизливий вітер — прямо в обличчя, пропі-
кає до кісток. 

Ще раз перевіряють... І віз за возом від ' їжджає із по-
двір'я вербської міліції. Прощавайте, Вербо, рідні села! Один 
Бог знає, хто повернеться додому, до родини. 

Ко,ні ідуть поволі. Підводи одна від одної близько. Вітер 
з морозом забираються під одяг, мерзнуть ноги, але ворух-
нутися не можна, заборонено цівкою автомата. Конвоїри сте-
жать за найменшим порухом. Минаємо Птичу, Турковичі, Під-
лужжя , Тараканів — і вже у Дубні. Місто майже порожнє. 
Людей на вулицях немає, тільки де-не-де зустрічаються вій-
ськові. Минаємо Свято-Іллінську церкву, перед очима постає 
страшна картина: з правої сторони погойдуються три пові-
шених хлопці. Конвой зловтішається: «Скоро і ви будете 
так висіти». По тілу пробігають мурашки, хоч ми смерті весь 
час дивилися у вічі, але то було на волі, в умовах бо-
ротьби. А тут кат накине мотузку і ногою виб'є стілець... 

Нас везуть через майдан до Ікви, переїжджаємо міст, 
опиняємося під мурами в'язниці. Ноги заклякли. Злазимо 
з возів. Обличчям — до муру, руки — за спиною. Хвили-
ни стають годинами. Нарешті ворота відчиняються. 

Закликають нас по одному. Коли зайшов останній, во-
рота зачинили. Ми — наче в клітці. Далі злову по одно-
му — до кімнати. Наказують роздягатися. Один кат перема-
цує одяг, а чотири приступають до знущань. Б'ють, не 
даючи впасти, — наче м'яча на футбольному полі. Летиш 
від одного гравця до іншого. Вже й болю не відчуваєш. 
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Зігрілися після холоду — де в кого Іде кров із носа, з 
ясен, з глибоких подряпин. 

Пізніше ми дізналися, що го була помста за невдачу 
В Грядках, куди чекісти їздили на" облаву і де втратили 
кількох своїх. Урешті всі пройшли тюремне «хрещення», і 
через подвір'я нас повели до корпусу. Тут знову пере-
иірка, лише надвечір по одному впустили до камери № 93. 

У камері — темрява і сморід. Людей — ніде стати. 
Сяк-так розмістилися, пролунала команда: «Спати!» Від 
побоїв болить тіло, неможливо доторкнутися. Не можна по-
вернутися з боку на бік, дозволено це робити тільки за 
командою — всім одночасно. Хто ближче до вікна — мерз-
не, хто далі — обливається потом. 

О шостій ранку за командою всі сідають, далі — сні 
данок: юшка (одна вода) і кусочок хліба. Хоч як мучить 
голод, 'а їсти неможливо. 

От і Свят-вечір зайшов. Уранці люди підуть до церкви, 
а ми тут. Туга виливається у слові, пісні: 

Стара мати ходить, плаче, 
Ще й дівчина молода, 
Кати московські налетіли 

На українські села і міста. 
Забрали сина молодого, 
Дівчині милого взяли, 
І вже не вернеться ніколи, 
Кого чекісти повели. 

На другий де,нь Різдва передачу принесла дружи-
на Ла,нцути — Сянька. Вона передала картоплю, а в 
ній — маленький клаптик паперу. Сповіщалося, що 
ката Очеретного вбито у Стовпці. 

Через кілька років я дізнався, що ще коли ми були в 
слідчому ізоляторі в Вербі, повстанська чота замовила ве-
черю в крайніх хатах села Стовпця. А це поблизу Верби. 
Іуда доніс чекістам. От чому так поспіхом нас вивезли, 
сподівалися нового «улову». У Стовпці групу повстанців було 
оточено. Коли на подвір'я увірвалися чекісти, дозорець із 
клуні вдарив з кулемета. Нападники почали відповзати, а 
тим часом із хати вибігли хлопці, з-за будівель відкрили 
вогонь. Нападники залишили вбитих і поранених, а самі 
накивали п'ятами. Отже, підготовлені місця в «капезе» за-
повнювати не було ким, натомість довелося хоронити нача-
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Л^нйка Очеретного і двох його поплічників. Багато хто з 
пораненнями опинився в лікарні. 

А тим часом ми вже були у в'язниці, за колючим дротом. 
Уранці крізь віконце виднівся клаптик неба — мов нага-

дування, що десь є воля. 

Микола ПАНАСЮК. 
с. Птича Лубенського району. 

МІЙ БАТЬКО ВИЖИВ 
Перед війною тисячі людей було кинуто у тюрми ні- 3.1 

що, лі про що. Так потрапив і мій батько у Лубенську 
в'язницю. Він був житель села Березини Козинського району. 

Дали завдання — вивозити лісоматеріал, так звані рун-
ди. Люди старіші повинні знати, що це таке. Звинуватили 
батька в тому, що він не виконав завдання. І в «капезе-» 
забрали, в Козин. 

Мати на другий день (я був на руках у неї малень-
кий — пару місяців) прибігла в «капезе», питає: 

— Де мій чоловік? 
— Нєту єво здесь. Он уже в тюрмє в Дубно... 
В Дубно мати не встигла — війна почалася. 
Батько почув вибухи бомб уночі. Двадцять четвертого, 

мабуть. А потім — стрілянина по камерах. Стрілянина из 
ближалася до його камери. Батько зрозумів, що підходить 
смерть йому. Двері відкрилися, енкаведист вистрілив у 
батька, куля навиліт пройшла, не зачепивши серця. 

Батько стікав кров'ю, але був живий. Д а л і лунали 
віддалені іпостріли — він все те чув. Як затихло все, 
він виповз на коридор і далі — на сходи тюрми. Люди 
вже бігли рятувати — ті, що жили поруч, біля в'язниці. 

І враз побачив, що йдуть енкаведисти, повертаються. 
Батько зі страху не знав, куди подітися, — поранений, кров 
тече. Повзкома, як попало, забився в куток, в останню ка-
меру — побачив там жахливе видовище: розбита голова 
в'язня, підперта його рукою власною, — він так і застцг, 
роздроблений автоматною чергою. Батько заліз під нього — 
і своєю кров'ю об'юшений, і його. І так затаївся. 

Знов пішли розстріли по камерах. Наближаються до 
нього, Ні, до другої камери... Забіг енкаведист, глянув на 
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так} картину — І бахнув дверима, вибіг... Так лишив 
у камері живого ще батька... 

Потім одкотилася ця ненависна лава, люди знов стали 
спасати в'язнів. Батько вже не мав сили кричати. Ллє як 
рятували, то відкривали всі камери — і всіх звідти ви-
тягували, хто ще був живий і хто неживий. 

Так спасли й батька. 
Він вижив, у сорок четвертому році був мобілізований 

па фронт, був поранений знов, цього разу фашистами. 
Прийшов з війни. Було важко. В нас — велика сім'я, 

Л вій' ,не казав нікому про лубенські розстріли. 
Як треба було виробляти пенсію, йому, сказали, що 

ііг воював, а був у тюрмі. Як тільки в 1965 році я при-
н т о в з армії, то знайшов батькові нагородні посвідчений 
з фронту, послав в архів, — і там було знайдено, що ба-
тько дійсно був на фронті, був поранений... Але його перше 
поранення не здатні підтвердити жодні архіви. 

Так-от, дорогі люди. Нашу кров, кров нашого народу 
ота сталінська наволоч пила всіма способами... 

Іван ПАВЛЮК. 
м. Рівне. 

БУЛО НАС ЧЕТВЕРО БРАТІВ 
За часів Польщі наша сім'я жила бідно, бо, як мови-

ться, їдоків було густо, а в коморі часом пусто — як-не-як, 
землі дісталося мало... 

V вересні 1939 року почалася війна, старший брат у 
складі польського війська брав участь у бойових діях, по-
трапив у фашистський полон. 

У наш край прийшли совєти, «визволителі», як вони 
себе називали, але за нового ладу довго пожити не до-
велося, бо через рік і дев'ять місяців поповзла війна і 
по українській землі. Але якось треба було жити, шукати 
засобів існування, а для того — натужно працювати. При 
гому умови окупаційні: німці займалися жорстокими гіобо-
рами, вивозили молодь у «фатерлянд». Одне слово, неволя. 

У 1942 році брат утік з полону і повернувся додому. 
У 1943-му фашисти двічі палили наше село. Зачинила 

II спалили живцем трьох чоловік, літнього віку, розстрілю-
иали людей без будь-якого приводу. Серед спалених живцем 
був мій батько — Григорій Гулійчук, якого схопили в полі. 
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А наступного року, в березні, прийшла Червона армія. 
Нас, чотирьох братів, мобілізували, трьох завезли в Став-
рополь, а середній брат потрапив у Пензу. Прослужили п'ять 
місяців, і раптом ні з того ні з сього — всіх у в'язницю. 
Степана, який був не • з нами, мабуть, теж заарешту-
вали — досі про нього нічого не знаємо, писали запити в 
служби розшуку, але звідти повідомляли, що такий у 
Збройних Силах не рахується. Десь його, бідного, мабуть, 
замордували, так що й сліду не знайти. 

А нас тримали в тюрмі шість місяців, потім у лютий 
мороз повантажили в товарні вагони і 25 діб везли в та-
бори. Моторошно згадувати, ота виснажлива дорога була 
страшніша пекла. Ніхто не сподівався вижити. З нашого 
вагона витягли шість трупів. 

Уже після прибуття на місце «виправних» робіт зачи-
тали нам, що постановою «особого совєщанія» за політични-
ми статтями засуджені на 8—10 років таборів. Моїм бра-
там дали по десять, мені — вісім. А після цього ще 
й чекало заслання... 

Лише після смерті Сталіна почалося масове звільнення 
політв'язнів. Ми повернулися додому в 1956-му. 

Зазнав репресій і чоловік старшої сестри. Він був на 
фронті, отримав контузію, прийшов інвалідом 2 групи. Але 
вже через три місяці його заарештували і дали десять 
років концтаборів. А в сестри ж п'ятеро малих дітей... 

Можна уявити, скільки страждань випало на долю і 
нашої матері, і сестер. Скільки біди вони натерпілися, 
скільки принизливих слів почули від представників влади!.. 

Старший брат уже помер. Середній загинув невідомо де. 
Залишилось нас двоє братів. Катування на допитах, злигодні 
в таборах не могли не позначитися на здоров'ї, та й ста-
рість бере своє. Єдине, що додає сил, — це те, що має-
мо Вільну Україну. Все життя мріяли про це, думка про 
Україну, про рідний край зігрівала серце в далекій, жор-
стокій концтабірній чужині. Бережімо ж свою Батьківщину, 
її .незалежність, не забуваймо, скільки життів справжніх 
патріотів віддано за те, щоб стала вона самостійною, щоб 
належала тільки нашим дітям та внукам. Я вірю, що 
вони ще не раз добрим словом згадають покоління борців, 
які не шкодували себе для святої справи. 

Микола Григорович ГУЛІЙЧУК-
с. Крупець Радивилівського району. 
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ПРО ПЕРЕЖИТЕ ї БАЧЕНЕ 
'Я, Кравчук (Яремчук) Софія Василівна, народилася у 

селі Каролінка Млинівського району. Росла у бідній сім'ї". 
У батьків нас, дітей, було шестеро — три брати і три сестри. 
Я була наймолодша. Із усієї нашої великої сім'ї 
залишилася я одна. Отож, хочу розповісти про те, що пе-
режила і що бачила. 

Ще .в 1943 році «сафатовці» — більшовицькі запроданці, 
які діяли під маркою українських повстанців — замордували 
і повісили мого батька Яремчука Василя Васильовича, вче-
пивши на його грудях табличку з .написом «Зрадник укра-
їнського народу». Брата Леоніда, 1922 року народження, ен-
каведнсти розстріляли під муром млинівської тюрми навесні 
1944 року. Мій середній брат пропав безвісті на фронті. 

Млинівські кагебісти та енкаведисти вже в 1944 році 
почали влаштовувати часті облави на українських повстан-
ців, зокрема в нашому селі та в Каролінському лісі. Під 
час однієї з тих облав у серпні 1944 року вони заарештували 
мою старшу сестру Галину, 1921 року народження. Але сестра 
проявила силу волі і, розбивши вікно, втекла з-під варти. 
Вона уже добігла на маслянські поля і сховалася у пів^ 
копі, але енка-ведисти, які пустилися за нею в погоню, 
помітили її. Тоді сестра кинулася тікати до лісу, що вже 
був неподалік. Але переслідувачі почали стріляти розривни-
ми кулями по ногах. Тяжко поранена, сестра впала і втра-
тила свідомість. Якраз у той час полем їхав на драби-
няку якийсь чоловік — він зібрався перевозити снопи. Ен-
каведисти перейняли його і наказали везти сестру Галину 
в Млинів. Але той чоловік відмовився, Тоді енкаведисти по-
били його, відібрали коні з драбиняком, кинули нй той 
віз поранену сестру і повезли в Млинів. Привезли до лікарні, 
але не лікували. Кати Забалуев, Ковтун, ГІрудКо та Інші 
біля лікарні поклали Галину на кушетку, всіляко глумилися 
з неї: прикололи на неї напис «Бандерівська проститутка», 
сипали сіль на рани, штрикали в рани багнетами. Матюка-
лися: «Признавайся, така-розтака, де сот-
ня? хто сотенний?..» Але сестра 
уже нічого не говорила — вона зійшла кров'ю від ран і 
померла. Тоді кати роздягли мою сестру, загорнули тіло в 
якусь шмату і кинули в окопчик, що був неподалік від 
лікарні. Майже тиждень стежили день і ніч енкаведисти, 



хто ж прииде забирати. Не дочекавшись, припинили стежи-
ти. Лише після цього вночі мої брат і сестра разом з 
дядьком — батьковим братом — забрали тіло Галини і 
поховали на кладовищі в Млинові (могила зберігається і 
з араз ) . 

Коли Галину катували під млинівською лікарнею, ми 
(мама, брат і я) були якраз на своєму полі, працювали. Як 
нам дали знати, то брат тут же запріг коні і ми 
втрьох поїхали до Млинова. Ми встигли приїхати. Можливо, 
сестра тоді ще була живою. Але нас до Галини не допус-
тили. Проте мати є мати — кинулася до дочки, відштов-
хуючи душогубів. Енкаведисти вхопили маму за коси, ви-
рвавши їх цілий жмут. Потім заштовхали маму в «чорний во-
рон» і повезли у місцеву тюрму. А ми з братом поїхали 
додому. 

Наступного дня енкаведисти вирішили провести облаву 
в нашому селі і в Каролінському лісі. У дорогу вибрало-
ся багато їх на чолі з млинівським прокурором Пруд-
ком і начальником енкаведе Забалуєвим. Насамперед при-
їхали до нас і стали грабувати все на хури. Забрали коні, 
корову, гуси, кури, індики, свині, хатнє майно, а клуню :-:і 
зб іжжям і хліва спалили. Шукали і нас як «бандерівських 
посібників» (цебто мене з братом), але не знайшли. Тоді ж 
спалили господарства Перєжуків, Антоновичів, Яремчуків 
(батькових братів) . А все .награбоване майно і худобу по-
везли у Млинів. 

Коли палили наше господарство, ми з братом перехо-
вувалися на полях. Повернулися ми додому пізно ввечері. 
Там уже все погоріло, тільки хата ще згоріла не зовсім — 
тліли дилі І стеля. Тоді я з братом та сусідом почали но-
сити воду і гасити хату. І так ми врятували куточок, де 
пізніще жили самі без нікого. Бо нашу маму тоді із 
Млинова перевезли у лубенську тюрму, а потім — у 
київську, а вже звідти повезли в мордовські концтабори. У 
тих таборах мама пробула десять років і один день, і в 
1956 році повернулася додому вже без здоров'я, калікою. 

Залишившись без нічого, ми з братом, щоб не по-
мерти з голоду, тяжко заробляли той кусень хліба. Брат 
ходив орати до односельчан, пас коні, а я пасла корів 
у людей за скибку хліба і кухоль молока. Ж и л и ми у тій 
недопаленій хаті, яку самотужки підремонтували як могли. 
Брату було тоді шістнадцять років, а мені — тільки десять. 

Нас усе життя переслідувала совєтська власть. Навіть 
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коли мати повернулася з каторги, то їй до кінця днів по-
грожували ще раз запроторити її туди, звідки приїхала. 
Л що вже всіляких зневаг та знущань випало на долю 
моїх брата й середульшої сестри Ліди — про те тільки 
сам Бог знає. 

Живу я удвох із чоловіком у Дубні. Витерпіли всі 
переслідування і таки живемо на Божому світі. 

Ще хочу розповісти дещо про сім'ю Юхимчуків, яка 
жила в селі Олександрівка Млинівського району. Ця чесна, 
роботяща сім'я мала господарство та свою землю. Але наші 
«визволителі» не давали життя всім, хто мав землю і любив 
працювати на ній. Таких вивозили в Сибір, вішали, кидали 
в криниці, а потім говорили, що те все робили українські 
буржуазні націоналісти. 

От за любов до господарювання на рідній землі і посг-
раждала вся сім'я Юхимчуків. Батька, матір і сина засудили, 
вивезли на Сибір. І ще залишилося троє малих дітей. Зали-
шилося напризволяще, бо господарство їхнє пограбували і 
спалили. Потім взагалі все село Олександрівку стерли з 
лиця землі. Приїхали енкаведисти-кадебісти, спалили Олек-
сандрівку, як перед цим фашисти спалили Малин, а потім 
тракторами заорали навіть те місце, де село стояло. Бо 
то, бач, було село повстанське і воно не повинно було 
іенувати і згадуватися в майбутньому. 

Ще живуть члени сім'ї Юхимчуків — син Василь, який 
повернувся із заслання калікою, та дочка Анна — вона 
мешкає в Дубні. їм випало пережити багато горя на своє-
му віку. Вони можуть засвідчити правдивість моєї розповіді. 

КРАВЧУК Софія Василівна, 
м. Дубне, вул. Грушевського, 170, кв. 27. 

КРИВАВІ „ВИЗВОЛИТЕЛІ" 
Настав новий, 1944 рік. Уже перед Різдвом у селах 

Здолбунівського району було чути гуркіт артилерійської ка-
нонади, вечорами над обрієм виднілися спалахи. У зв'язку з 
наближенням фронту перебудовувалася тактика дій Укра-
їнської повстанської армії. Великі з 'єднання були розук-
рупнені і розташовані в лісах і населених пунктах якомога 
далі від магістральних шляхів і залізниць. Невеликі пов-
станські відділи мали наказ по можливості уникати сути-



чок як з відступаючими німецькими військовими частинами, 
так і з наступаючими більшовицькими. 

На ГІідспасівському хуторі біля села Кунина були роз-
квартировані повстанська сотня Широкого і чота Ясенка. 
Хутір цей — одна довга вулиця, близько сорока хат, кіло-
метра за півтора від села. З другого боку — Спасівський 
ліс. 

Фронт обійшов село і хутір стороною. Німців у селі не 
було вже давно, а наступаючі підрозділи Червоної армії 
його просто обминули. 

Жителі хутора привітно ставилися До повстанців, Діли-
лися з ними їжею й одягом, допомагали в усьому. 

У сотні Широкого був поранений повстанець. Потрібне 
було хірургічне втручання. На початку березня спорядили 
підводу до повстанського шпиталю. Десь на околиці села 
Суйми її перехопили «визволителі», стали випитувати в 
людей, хто вони, куди їдуть. Сергій Олійник, їздовий, по-
вернувшись, розповів про все, що з ними трапилося. По-
передив і про можливе прочісування цих місць. 

Сотня Широкого покинула хутір. Тут лишилася тільки 
чота Ясенка, розквартирована в кількох крайніх хатах над 
яром. 

Про подальші трагічні події розповіла Любов Погонюк, 
родом із Підспасівського хутора. Те, що їй, тоді 14-літній 
дівчині, довелося пережити і побачити, забути не може. 

Шостого березня на світанку червоні карателі оточили 
хутір. Вони підійшли зі сторони сіл Кунин, Спасів і Уїздці. 
Вартові, помітивши небезпеку, підняли тривогу. Повстанці 
вирішили пробиватися до Уїздецького лісу. Але там їх зу-
стріли кулеметним вогнем червононогонники. Впали вбиті 
й поранені,, серед них — чотовий Ясенко, повстанці Чов-
ник, Солонько, Ананій та інші. 

Зачувши стрілянину, й багато хуторян кинулося до лісу 
— Спасівського. Та .ніхто не добіг — кулеметні черги не 
зважали ні на вік, ні на стать утікачів. Загинув і 12-річ-
ний Василько Нагула, якого прошили кулі, коли перебігв 
дорогу. Це бачила мати, вона кинулася до сина, але напад-
ники прикладами загнали її до хати. А син, стікаючи 
кров'ю, помирав у калюжі. 

Зазнали втрат і учасники розправи. Тому почали 
діяти щ е - з більшою люттю. Пішли по хатах. Зайшли й 
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до Піддубних (батьківської хати Любові Погонюк). У хаті 
були батько — Максим Піддубний, дядько — Демид Со-
лонько, мати — Василина, Люба і її п'ятирічна сестричка. 
Брат Володя, зачувши стрілянину, також побіг до лісу. 
Батько і дядько ні тікати, л і ховатись не збиралися, вва-
жаючи, що ніякої вини перед новими «визволителями» не 
мають. Ті, що зайшли до хати, скомандували: «Руки вверх! 
Выходи!» Забрали батька й дядька, а матері з дітьми 
звеліли сидіти в хаті. Такий відбір пройшов і по інших ха-
тах. А невдовзі з-за клуні почулися нелюдські зойки. Це 
«визволителі» вчили «любить свободу». 

А в балці, що вела до Уїздецького лісу, все ще стро-
чили кулемети та автомати. Проте частині повстанців уда-
лося-таки вирватися з вогняного кільця. 

Десь під обід усе стихло. Карателі , з ібравши своїх уби-
тих і поранених, поїхали. Жінки і діти вийшли шукати рід-
них. І побачили жахливу картину: обіч дороги лежали по-
нівечені тіла, настільки понівечені, що рідних пізнавали ті-
льки з одягу. У людей були повиколювані очі, повикручу-
вані руки, у Любиного батька було забито в горло кілок. 
Пішли шукати брата. Він лежав скоцюрблений у яру, з 
простріленою головою, живіт Закривавлений від проколу 
багнетом. 

Того кривавого понеділка в Кунині загинуло 9 повстан-
ців, ще три — в Уїздецькому лісі. Мирних жителів тоді 
застрілено й замордовано 18 чоловік. Ось їх список: 

П І Д Д У Б Н И П Максим, 1502 року народження, 
П І Д Д У Б Н И Й Володимир, 1927 ,року народження, 
П І Д Д У Б Н И Й Михайло, 1914 року народження, 
С О Л О Н Ь К О Іван, 1915 року народження, 
В О К А Л Ь Ч У К Остап, 1915 року народження, 
ПІХУН Василь, 1926 року народження, 
П О Т О І І Ь К И Й Іван, 1905 року народження, 
С И Д О Р Ч У К Івол, 1912 року народження, 
НАГУЛА Василь, 1932 року народження, 
К А Р П І Н Ь Ч У К Пилип, 1914 року народження, 
К Р А С О В С Ь К И Й Юхим, 1910 року народження, 
ВОКАЛЬЧУК Прохір, 1912 року народження, 
С О Л О Н Ь К О Ананій, 1924 року народження, 
ТКАЧУК Степан, 1926 року народження, 
С О Л О Н Ь К О Демид, а також Василь, Серафим та їла-



ріон, прізвища яких нам встановити не вдалося. 
Наступного дня, пізнім вечором, усе село хоронило ху-

торян і повстанців. Спільну могилу викопали для дев 'яти 
повстанців, в іншій в іддали землі трьох Піддубних, двох 
Вокальчуків, Д е м и д а Солонька, Карпіньчука і Потоцького. 
Всіх інших родичі хоронили біля своїх рідних. Трьох по-
встанців поховано в Уїздцях. 

Як виявилося, розправа не задовольнила «визволителів». 
У вересні того ж року приїхали забирати сім'ї замордова-
них і висилати в «места отдаленные». Л ю б а з матір 'ю га 
сестричкою їхали на останній підводі. Коли валка в и ї ж д ж а -
ла з села, охоронців обстріляли повстанці. Ті розбіглися. 

Навесні 1945 року Любов Піддубна (Погонюк) була 
заарештована . Довелося пройти через тюремні камери, конц-
табори для неповнолітніх, далекий магаданський «ГУЛАГ1». 

Нині могили повстанців і безневинних жертв сталінсько-
го терору належним чином доглянуті . Л ю д и пам 'ятають про 
про трагедію хутора — таку типову д л я тих страшних років. 

Олександр АНДРУЩУК. 
с. Кунин Здолбунівського району. 

ЗА МИТЬ ДО РОЗСТРІЛУ 
Родом я з бідної селянської сім'ї . Батько, учасник Пер-

шої світової війни, не надбав землі : трьом дочкам треба 
було дати, старшому синові трохи вділити, тож наймен-
шому в сім'ї не д істалося нічого. 

Але щойно сягнув повноліття, почалися істотні суспіль-
ні зміни: прийшла ,на західноукраїнські землі Червона ар-
мія, стали запроваджуватися колгоспи; одноосібні госпо-
дарства виявилися ніби й ні до чого. Н а ш а родина до но-
вовведень, проте, не пристала — не хотілося вірити, що 
звичний селянський уклад життя ламається на десятиліття. 
Не оцінив я і з ' явлення місцевих комсомольців: вони вою-
вали з церквою, богохульствували, а мені, синові -церков-
ного старости, така «діяльність» з д а в а л а с я зухвалою, не-
нормальною. 

Прбте моя відстороненість від комсомольських заходів, 
скептичне ставлення до активістів дорого мені обійшлися 
На початку літа 1941 року мене звинуватили в крадіжці із 
сільської крамниці , яка з аймала частину нашого ж дому. 
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Забрали в слідчу камеру Лубенської в'язниці, де вже 
було понад ЗО чоловік, затриманих здебільшого за політич-
ні переконання (націоналісти). 

За гратами я провів з 13 по 23 червня. Уже 22 
червня, в неділю, просочилася вістка про війну. А в по-
неділок після вечері почули постріли, якусь метушню на 
подвір'ї. Хтось постукав у двері: «Втікайте, бо розстрілюють 
пс камерах!» Але як утікати — двері ж металеві?.. Відчай 
і страх потроїли сили. Вирвали батарею опалення, нею 
вибили замок. Я з товаришем кинувся до вахтерки, де вже 
нікого не було, схопили дві в 'язки ключів, стали гарячково 
підбирати до камер. Люди панічно рвалися до виходу, але 
там їх зустрічав автоматний вогонь енкаведистів. Хтось па-
дав, підкошений кулею, хтось проривався далі. Мені по-
щастило — не зачеплений смертоносним вогнем, я метнувся 
до муру. З допомогою зв 'язаних одіял, змінюючи один од-
ного в їх притримуванні нагорі, >хапливо вибиралися неві-
льники з пекельної зони. 

Кинувся до боліт, принишк у твані. Думав, що буде по-
гоня. Але її не чулося. Перечекавши досить довго і діж-
давшись темряви, почвалав купинами, через буйні очерети 
й верболози, весь душею ще зіщулений і нашелешений. На-
трапив на попутників — вони були з Вовковиїв, Підвисо-
кого, Сестрятина. Брели майже навмання. Вдосвіта залягли 
в жита. Невідомість гнітила, сковувала волю. 

Зачули гуркіт моторів, і це відізвалося в нас ще бі-
льшим моторошним сум'яттям. Але то по шосе рухалася 
німецька колона. І ми їй навіть зраділи, адже про наше 
повернення до в'язниці вже не могло бути й мови. 

Заночували в Повчі. Селяни застерегли: на Козин кра-
ще не йти, бо там німці, від ,них ще невідомо чого 
слід чекати, а в лісі довкола — червоноармійці, їм 
під лиху руку, обізленим і здеморалізованим, теж краще 
не потрапляти. 

Пішли ми на село Підвисоке — той закутень удалині 
від людних доріг. Але врешті-решт хотілося дістатися до-
мівки. Тільки як перетнути шосе Берестечко—Козин, адже 
там безперестанку рух німецьких частин? Виручив літній 
дядько, який віз копну конюшини. В неї з сестрятинсь-
ким попутником і довелося зануритися. 

Ще деякий час переховувався і в своєму селі Карпи-
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лівці, бо був обстрижений наголо, і німці могли сприйняти 
мене за червоноармійця, що переховується. 

Через рік після розстрілу — нове нещастя: у червні 
1942 року гітлерівці з абрали мене в Червоноармійськ, по-
містили в гетто, а через чотири дні запхнули в залізничний 
вагон, де було багато таких ж е невезучих, і повезли в Ні-
меччину. 

Пас двадцятеро хлопців із Карпилівки потрапили аж 
під Голландію, на ливарний . завод. П р а ц ю в а в я коло печей, 
плавили алюміній. Робота каторжна , харч нікчемний. Не-
можливо було витерпіти рабських умов. 15 серпня вночі, 
здолавши колючі дроти, що ними було обнесено бараки, я 
ще з кількома «остарбайтерами» втік. Ми прекрасно розу-
міли: це крок відчаю і безнадії , адже нас можуть упіймати 
і вбити, але навіть якщо не вистежить табірна охорона, що 
з того — кругом ж е чужа країна. . . Брели навмання, як ко-
лись після Лубенської тюрми. Вранці опинилися в районі, 
що піддавався бомбардуванню. Як не дивно, в тій паніці 
нас помітили .німці. Якийсь солдат, що, видно, встиг по-
бувати на східному фронті, став нам за товмача. Через 
нього пояснили, що буцімто їхали поїздом на роботу в 
Німеччину, але потрапили під бомбардування — і всі по-
розбігалися. 

Після цього мене в іддали в розпорядження землевласни-
ка,. який мав господу біля містечка Нойс. Тут умови були 
не те, що на заводі. П р а ц ю в а в три з половиною роки, 
господар ставився до мене досить людяно. Я зберіг про 
нього добрі спогади. Таке ставлення було тим більш не-
звичним, що господар начебто не мав підстав поважати 
наймитів «нижчої раси» — один з родини загинув у бою 
з . партизанами під Ковелем. У 90-і роки я написав цій ро-
дині, мені відповіли, ми обмінялися спогадами про вже та-
кі далек і і тривожні 40-і. 

Волю мені принесли американські солдати. Передали 
радянському командуванню. Повернувшись додому, д ізнався: 
німці при відступі спалили наше господарство, треба все 
починати з нуля. 

Олександр Данилович ГОНЬЧУК. 
с. Карпилівка Радивилівського району. 
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ТРИВОЖНИЙ, НЕСПОКІЙНИЙ ЧАС 
У .нашому селі, мабуть, нема такої родини, котрої не 

торкнулося б горе перших повоєнних років — страшних 
років. 

Деколи вечорами ми збираємося всією сім'єю і слухає-
мо розповідь бабусі Єви про її життя. І хоч не раз я 
чула ту розповідь, та щоразу серце щемить від болю 
і до горла підкочується гіркий клубок слїз. Тоді ще мо-
лода, гарна жінка, вона звідала стільки горя, що вистачило 
б на кілька життів. 

Народилася в небагатій сім'ї — єдина дочка, добрі ба-
тьки. Вчилася в польській школі і на багато літ зберегла в 
нам'яті багато чого з вивченого. Вийшла заміж. Родина 

-'чоловіка була заможнішою. Мали поле, вдосталь хліба, 
тримали коней. Здавалося, жити можна було спокійно, до-
помагати батькам, ростити дітей. Та доля насудила інак-
ше. 

Настав тривожний, неспокійний час. «Совєти» ходили 
по хатах, забирали чоловіків, щоб служили на .них і ви-
давали односельчан, котрі мали зв'язки з УПА. Хто не 
погоджувався на ганебну службу сталінським катам 
тому смерть. Чоловіки переховувалися по криївках, 
землянках. 

Якийсь час ховався і мій дід Андрій. У Мощаницьких 
лісах потрапив в оточення, туди енкаведисти кинули ве-
ликі сили. Молодих хлопців, дужих чоловіків, котрі хотіли 
бути господарями на своїй українській землі, розстрілюва-
л и безжально. 

Оскільки багатьом сельчанам було наказано прибути на 
вказане місце представниками більшовицької влади, то 
люди довго не могли повірити, що зібрано їх для страти. 
Хлопці вибігали з лісу назустріч кулеметному вогню і гу-
кали: «Не стріляйте, ви, мабуть, помилилися, ми ж не 
вороги». Та їх ніхто не слухав... 

Урятуватися вдалося мало кому. Але дід зі своїми то-
варишами зумів болотами вибратися з оточення. Прийшов 
додому вночі, попрощався з дружиною і дітьми. Тоді моєму 
батькові було п'ять років, а його сестрі Людмилі — три. 
І пішов дід Андрій з дому, щоб ,не накликати лиха на 

і сім'ю. 
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Виявляється, прощався востаннє. Невдовзі люди пере-
казали, що вбито його в Мізочі. З а б р а л и нелюди душу, але 
й т іла не в іддавали. Коло ями, куди скидали вбитих, при-
сипаючи їх землею, ходив вартовий. 

Б а т ь к а моєї бабусі, який дуже полюбив зятя, , — поби-
вався за ним, просив рідних, щоб викрали тіло. І це з 
величезним ризиком для життя вдалося зробити. Вночі 
Андрія перехоронили, тайкома оплакали. . . 

А невдовзі після того бабусю Єву вивезли на Урал. Бу-
ло їй тоді 26 років. З а л и ш и л а сина та доньку зі своєю 
матір 'ю Домахою, а щоб і дітей не вивезли, мусила пе-
реписати їх на прізвище їхньої бабусі. Ось за таких жор-
стоких умов доводилося шукати хоч якийсь вихід. Бабуся 
ростила онуків, у школу в іддала, наче власних дітей. А 
Єва із семимісячною донькою, опинившись у Сибіру, ж и л а 
в бараках , працювала на ливарному заводі в Молотовській 
області . Робота була важкою, виснажливою, та люди не 
полишали надій на перемогу справедливості , не губилч 
гідності і честі. 

Моя бабуся знала багато українських пісень, удома 
грала ролі в виставах. І ,на чужині українки нерідко зби-
ралися разом, співали. Загорілися думкою поставити ви-
ставу. Але українських книжок у них не було. Тоді ба-
буся з пам'яті написала ролі за п'єсою « Н а т а л к а Полтав-
ка» І. Котляревського. Рад іли на репетиції з кожної уда-
чі, влучного слова. 

Лише через дев 'ять років Єва змогла повернутися в 
рідні краї . Д іти виросли. Зустрічати маму їхали на станцію 
з родичем, бо самих їх вона, може, й не впізнала б. 
Батько ме,ні казав , що ніколи до того так не плаказ , 
як тоді, коли зустрівся з мамою. 

О. ПАЛЬЧЕВСЬКА, 
завідуюча бібліотекою села Уїздці 
Здолбунівського району. 

ТАКИЙ ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ 
Мій чоловік Яків, 1895 року народження, перебував в 

армії Української Народної Республіки, боровся проти ро-
сійських більшовиків, брав участь у придушенні антиукраїн-
ського виступу на заводі «Арсенал» у Києві. 
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Але тоді ще ми не були знайомі — я була підлітком. 
Одружилися в 1936-му. ІІа той час Яків уже встиг 
побувати в Франції, де прожив п'ять років. Як-не-як, у 
Польщі свідомих українців ущемляли, що й змушувало 
шукати кращої долі по чужих світах. 

Жили ми з землеробства, мали пасіку, сад, я шила. 
Проявляючи інтерес до садівництва, до нас на вулицю 
Чиншову в Радивилові часто заходив письменник Петро 
Козланюк. У політиці наші погляди майже не збігалися. 
Але це не заважало мати гарні стосунки. Ще в 1930-му, 
одружуючись з Оленою Білинською-Почаєвець з Радивило-
еа, Козланюк запропонував бути боярином Якову. І той 
дав згоду, хоч знав, що Петро — греко-католик, а Лена 
, - - православної віри, тому укласти такий шлюб буде 
складно. 

Коли прийшли «совєти», багато хто думав: то на кра-
ще, бо в Польщі до українців не було гідного ставлен-
ня, їх перших виганяли з роботи, за проповідь націона-
льних ідей кидали до в'язниці. Але на краще не вийшло: 
почалися переслідування націоналістів, заарештовувалися 
члени заможних родин, навіть за необережне слово могли 
будь-кого схопити... Вивезли мого іб-річного брата Сергія 
Шмигельського, Якового — Федора Бортника, двоюрідно-
го мого брата Володимира Зигмунта, забрали Миколу Ду-
чинського, Олександра Киричука, Леснтія Бортника таї 
багатьох інших. Один із тих, хто вцілів і повернувся, 
казав, що два тижні везли хлопців, не даючи їсти. Потім 
БОНИ пооб'їдалися, в муках повмирали. Моя мама як дові-
далася в 45-му році про те все, не витримало серце 
болю за сином... Кожна родина служила в церкві панахиду, 
стояли такі ридання, що я мусила вийти з храму, здава-
лося, от-от знепритомнію. 

Коли в грудні 1939-го забрали Якового брата, інших 
його родичів та знайомих, він зрозумів: прийдуть і за ним. 
Чоловік трохи викладав у школі математику та географію, 
а на уроках географії ніяк не обійтися без суджень на 
суспільні теми. І от якось знайомі повідомили: енкаведисги 
готують арешт. 

Яків утік у Польщу. Я залишилася на господарстві з 
трирічним сином Олегом. 

Двічі викликали мене в райвідділ ИКВД, допитувались 
за чоловіка. Але двоюрідний чоловіків брат, який жив у 
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Союзі і приїздив у гості незадовго до того, вже пові-
дав правду про сталінський соціалізм. Тому і я пояснення 
давала чисто «бабські»: мовляв, бив чоловік, пиячив, доб-
ое, що його кудись понесло... 

На зміну «советам» прийшли німці. Теж радості мало. 
Правда, вернувся чоловік. Ті прийшлі, т о вибрали для 
постою нашу хату, не кривдили, але окупанти — вони і 
є окупанти. Понищили багатьох знайомих євреїв. Власни-
кові тартака Боймі я шила одяг, з деякими ровесниками 
товаришувала. Усіх їх фашисти зігнали в гетто, а потім 
знищили біля хутора Пороховня. Але декому пощастило 
врятуватися. Пам'ятаю сусідську дівчинку Шифру Півто-
рак. її батьків і брата розстріляно. А вона ховалася по 
лісах, харчувалася в добрих людей по хуторах; а як німці 
в 1944-му втекли, прийшла до нас, і ми допомогли, чим 
могли, постаралися розрадити її сімейне горе. 

Після приходу Червоної Армії стали нишпорити енкаве-
дисти: де був за окупації, чим займався. Почалася колек-
тивізація. Нашу землю, коней і свиней забрали в колгосп, 
що створювався з числа міських жителів. Пасіку розграбу-
вали червоноармійці. Головою поставили Залевського, 
мого Якова — бухгалтером. Але й тут його минуле, його 
переконання не всім припали до вподоби. Звинуватили з 
халатності, в тому, що незаконно діставав матеріали... для 
ремонту колгоспних приміщень. І що цікаво: ще суду не 
було, а вже все місто знало: дадуть 10 років. Стільки 
й дали. Бо не суд тоді вирішував долю людей, а біль-
шовицькі організації. 

Скільки ми натерпілися! Приниження, конфіскація май-
на... Але апеляції у вищі органи, як не дивно, допомог-
ли: обійшовся півроком, проведеним у Лубенській тюрмі. 

Але місцева влада наказала керівникам не брати його 
на роботу. Примушували знову йти в колгосп, та Яків 
навідріз відмовився. Дванадцять років працював у Бродах 
на Львівщині. А як вийшов на пенсію, знову пригадали 
колишнє. Особливо проявляв завзяття начальник відділення 
М Д Б (КДБ) Кондратьев. Як наслідок, призначили моєму 
чоловікові пенсію всього в 28 карбованців. Аж до початку 
дев'яностих років висіла над моєю сім'єю тінь недо-
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три й упередженості з боку влади. Але незалежної 
України Яків не дочекався — для цього йому довелося б 
жити майже сотню літ... 

БОРТНИК Поліна Василівна. 
Жила в Радивилові, померла в 1994 р. 

Спогади записав Володимир Я ЩУК. 

ЇХ НАЗИВАЛИ ПРОСТО ХЛОПЦЯМИ 
їх називали просто хлопцями. І були вони герої. Бо 

іі зброєю в руках повстали проти загарбників за незалеж-
ність України. Вони власною кров'ю і ціною життя впи-
сали рядочок у трагічну історію національно-визвольних 
змагань нашого народу. 

Тільки через півстоліття е ґало можливим по-справжньо-
му вшанувати їхню пам'ять . І з ' явилася у селі Вовковиї 
Демидівського району символічна могила, яку було освя-
чено 1 вересня 1996 року. На металевій плиті зазначено трид-
цять імен вовковийців: 

1. Б О Н Д А Р Ч У К Олексій Павлович. 
2. З Е Л І Н С Ь К И И Прокігі Амбросійович. 
3. З У Б Ч У К Яким Данилович. 
4. ІВАНЧИК. Володимир Степанович. 
5. К О Р Н І Й Ч У К Остап Адамович. 
6. К О Т О В С Ь К И И Іван Каленикович. 
7. К О Т О В С Ь К И И П а в л о Олексійович. 
8. К О Р Ч А Б А Михайло Романович. 
9. К У П Е Ц Ь Євстахій Павлович. 
10. КУХАРУК Андрій Йосипович. 
11. К О Ц Ю К Т а р а с Євдокимович. 
12. К О Т О В С Ь К И И Михайло. 
13. Л Е В Ш Е Н Ю К Д а н и л о Юхимович. 
14. Л Е В Ш Е Н Ю К ( М И Ц Ю К ) Федір Петрович. 
15. К И С І Л Ь Іван Олександрович. 

Ц 16. М Я К И Щ У К Тимофій Климович. 
17. О З І Р К О В С Ь К И И Леонід Костянтинович. 
18. П Л Е В А Ч У К Іван Федорович. 
19. П А Ц А Н Євстахій Іванович. 
20. О З І Р К О В С Ь К И И Федір Костянтинович. 
21. П О Л І Щ У К Іван Матвійович. 
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22. П О Л І Щ У К Микола Матвійович. 
23. П О Л І Щ У К Олексій Трохимович. 
24. М А К С И М Ч У К Іван Карпович. 
25. М А К С И М Ч У К Олексій Карпович. 
26. М Е Р Е Г А Іван Андрійович. 
27. У К Р А Ї Н Е Ц Ь Костянтин Терентійович. 
28. Х Р А Н О В С Ь К И И Євстахій Леонідович. 
29. Ц И М Б А Л Ю К Яків Харитонович. 
30. Ш И М Ч И Ш И Н Володимир Антонович. 
Усі вони в іддали своє життя за волю й незалежність 

України. Могилу увінчує великий дубовий хрест на висо-
кому постаменті. 

Полеглим односельцям — воякам УПА — присвятив 
вірш поет Ростислав Солоневський, уродженець Вовковиш: 

Я всіх їх знав, ж и в поруч з ними, 
А в ту лиху страшну годину 
Вони ще зовсім молодими 
Пішли у бій за Україну. 
Сестра прощалася із братом, 
Благословляла мати сина 
На смертний бій із супостатом, 
Аби не вмерла Укра їна . 

З а нарід свій, поганьблений в нарузі , 
їх не л я к а л а домовина. 
О, земляки мої і друзі , 
Спокійно спіть, живе Вкра їна . 

Н е з а л е ж н а Україна пам 'ятає своїх синів. 
Інна НАГОРНА. 

МОВ КОШМАРНИЙ СОН 
Вся історія України — це боротьба нашого народу за 

волю. Д у ж е багато полягло в цій боротьбі. І тільки зараз , 
здається, із ласки Божої для України народжується новий 
світ. 

Я і мої друзі теж прилучилися до священної боротьби 
за незалежність . Але тоді ми багато сил не мали, тож 
подвигу зробили д у ж е мало — може, на якусь іскринку. 
Та горді й з того. 
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Мене забрали в 1944 році. Мені тоді було дев'ятнадцять. 
Хотілося жити, жити вільно, щасливо. Та не так вийшло. 
Жили ми тоді на хуторі в землянці, бо німці дощенту 
спалили наше і сусідні села за те, що тут хлопці-повстан-
ці виступили проти них зі зброєю в руках. І от на хутір 
наїхали енкаведисти, забрали мене з акордеоном — гралч 
на моїх нервах усю довгу дорогу, яка завела аж до Млинова. 

У Млинові велося слідство по моїй справі. Там мене 
тяжко катували. Але я мала в собі терпіння, то винесла всі 
тортури. Кати так і не приневолили мене наговорити на 
друзів. 

Потім мене разом з іншими заарештованими перевели в 
Лубенську тюрму. Там нас побільшало — у камерах ле-
жали, як оселедці в бочці. Вночі повернутися на другий 
бік могли тільки по команді, щоб усі разом, бо інакше 
ніяк було. 

Хто знав азбуку Морзе — перестукувався з тими, хто 
сидів у сусідніх камерах. Були серед нас і такі,- що зна-
ли тую азбуку. Від них ми дізналися, кого вночі виводи-
ли на страту та про новини з волі. 

1 досі не забулася тодішня наша тюремна пісня: 
Сонце сходить і заходить, 
А в тюрмі моїй темно. 
Дні і ночі часовії 
Стережуть моє вікно. 
Стережіте, бережіте, 
Я вам звідси ие втечу, 
Хоч як хочеться на волю — 
Ґрат порвать я не зможу. 
Ой ви грати мої грати, 
Ви сталеві сторожа, 
Не можу я вас порвати 
Без долота і ножа... 

З Дубна відправляли нас у листопаді товарними ва-
гонами у Харків, звідти — на Москву. Поки дісталися до 
Москви — настало Різдво. Бо не гак везли, як по тупи-
ках тримали. Москва зустріла нас без хліба і без солі. 
Навіть без води. Тримали там нас три доби голодними, 
і тільки на четверту добу дали сухаря і шматок сухої со-
лоної риби. А води так і не дали — то ми по черзі 
лизали ласиці на вікні. 
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Із Москви повезли нас далі. Везли довго-предовго. Якось 
раз зупинився поїзд, чуємо, як розмовляють наші конвоїри: 
«Да выбросили человек сорок мерзлых!..» Викидали з по-
їзда мертвих до самої Воркути, куди нас привезли аж у 
кінці січня. 

У Воркуті було багато снігу і морози стояли до 40 
градусів. Там ми проходили «карантин», там нас зодягла 
ІІ табірну одіж із нашитими номерами. І ми всі стали 
просто номерами. Мене було відзначено номером Н-708, і 
цей номер вибито навічно на моєму серці. 

Працювати заслали в шахту. Там я і скніла півтора 
року, видаючи на-гора вугілля, аж поки отруїлася газом. 
Мене витягли із шахти напівмертву, а як трохи відійшла 
— послали на будову. Там сгало трохи легше, бо хоч по-
вітря було вдосталь. 

До нас стали масово прибувати нові й нові каторжани, 
а серед них чимало артистів із Києва і, навіть, із Москви. 
Ті артисти із дозволу начальства почали навіть організо-
вувати концерти, то й ми до них долучалися. Хотілося 
хоч душу виспівати, щоб неволя не заглушила в нас від-
чуття людини. 

Як же довго тягнулися роки каторги! І три, і п'ят», 
і десять... Якось передали нам, що хлопці пишуть скарги в 
Москву і вимагають людянішого ставлення до себе. 
Але на їхні вимоги відповіді не було. Тоді вони вдалися 
до страйку. Це збудоражило і нас усіх, хоч ми й не 
були безпосередньо зв 'язані зі страйкарями. На колотнечу 
приїхали військові та влаштували справжнє побоїще. Було 
багато жертв, а решту страйкарів позапроторювали в інші 
місця. Нас же, жінок, перевезли в їхні бараки. То ми 
спочатку не могли ні їсти, ні спати, дивлячись на червоні 
від крові стіни. Нас змусили прибирати там. Оскільки во-
ди не було, то ми розтоплювали сніг — ледве позмивали 
ту людську кров. 

Згодом я працювала у кар'єрі, де видобували каміно 
та гравій для підсипки залізничного полотна, що мало 
сполучити Воркуту з Печорою. Аж ось начальство органі-
зувало курси екскаваторників. Разом з іншими сміливі-
шими дівчатами погодилася навчатися иа тих курсах і ч. 
Хоч яким трудним було те навчання, все ж я склала 
екзамен на екскаваторника з оцінкою «5». І разом з ін-
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шими двома д івчатами почала працювати на екскараторі. 
Ллє якось ми за якусь там дрібницю провинились і нас 
посадили в ізолятор. Згодом мене повернули назад на ек-
скаватор, а моїх обох подруг списали в іншу бригаду, 
їм на роботу треба було їздити автомашиною в місто. От 
якось вони верталися в зону і на переїзді їхня автома-
шина потрапила під поїзд. Конвоїри повистрибували з 
грузовика, а д івчатам вистрибнути не дозволили і ті по-
трапили під колеса поїзда. Семеро дівчат привезли мерт-
вими, а восьмеро — покаліченими, без рук і без ніг. Із 
моїх тих двох подруг — машиністок екскаватора — одна 
без голови, а друга геть скалічена. Ту другу звали Ніною, 
була вона з Волині... 

Не можу згадувати без ж а х у про ті сі^і трун, і д о м-и 
"їх з арили у вічну мерзлоту. Н е м а є там ні могил, ні хрес-
та. Бо на тому місці руками інших каторжан було незаба-
ром зведено величезні будинки. 

Вічна пам 'ять усім, хто похоронений у тій прокляті"! 
тундрі! 

Отож, волинянка Ніна лишилася живою. Без правої 
руки, без пальців лівої руки, без стопи лівої ноги та без 
пальців на правій нозі. Страшну муку терпіла вона, але 
ж хотіла жити, бо молода. Сама сконструювала собі протез 
і нас попросила його зробити. Через силу примушувала се-
бе ходити на тому протезі. Обрубком руки вмивалася . При-
пасувала до того обрубка олівець на гумці і сама писала 
листи батькам. Ми їй допомагали, як могли. І вона вижила , 
і каторгу відбула й пережила. З а свої муки має наго-
роду: спочила в рідній Україні , у рідному селі — її мо-
гила з кам 'яним хрестом і доглянута . 

На каторзі ми були дружними й подільчивими. Ц е й 
допомагало нам бути людьми в найнелюдських умовах. Бу-
ла у нас церковна книжка , то ми у свята в ідправляли 
службу Божу, співали і колядували. 

З а роки неволі набачилася і північного сяйва, і злю-
чих морозів, і безкінечно довгих ночей, і ще безкінеч-
нішої тундри. Н а б а ч и л а с я і натерпілася . Нині все те — 
мов кошмарний сон. Не доведи, Господи, більше нікого до 
таких знущань, які випали на мою долю і на долю ба-
гатьох моїх ровесників. 

САМСОНЮК (БЛОХА) Ольга Єрофіївна. 
Рівненський район, с. Іскра. 
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НА ГОРИНІ 
У липні 1992 р. у «Літературній Україні» було опублі-

ковано цікаві документи з періоду минулої війни, які про-
ливають нове світло на характер партизанської боротьби. 
Пропонуємо вашій увазі уривок (мовою' оригіналу) із що-
денника С. Руднева , комісара з 'єднання, яким командував 
С. Ковпак. 

До речі, як стало відомо через літа, ковпаківці в тому 
ж 1943 роді підло вбили свого комісара С. Руднева, оголо-
сивши про його загибель начебто від рук «українських бур-
жуазних націоналістів». 

, - ^ 5 _ н ю н я 1943,года. Н а м сегодня предстоит задача фор-
сировать реку 1 орынь, переправ нет, за исключением Яновой 
Долины, но там немецкий гарнизон, драться невыгодно, по 
лесным дорогам лесные з авалы и мост хорошо укреплен. 
Решили делать наплавний мост через реку Горынь между 
селами Корчин—Здвиждь , но националисты человек 500 
заняли ідйі іждь И заишгаи, что переправу строить не да-
дут. Ковпак решил, раз так, то дать бой и смести это 
село, — чему я решительно воспротивился, — это просто 
и не требует большого ума, но жертвы с одной и с другой 
стороны, жертвы мирного населения, детей, женщин. 

Я решил пойти на дипломатические переговоры, написали 
письмо и послали с дивчиной, тон письма мирный. Мы про-
сим не препятствовать проходу. Н а ш а цель о б щ а я — бить 
немцев, а если будут препятствовать, то будем бить... 

. . .Ковпак снова рассвирепел, немедленно артиллерию н 
смести это село с лица земли. Я заявил, что на это не 
пойду, лучше согласен вести бой с немцами за мост в 
Яновой Долине. Я решил еще сделать попытку — 
мирным путем, без драки построить переправу. 

Этот день прошел тяжело, особенно лично для меня: 
две ночи не спал, два дня почти не кушал, и когда стал 
вопрос, как брать переправу, то с Ковпаком разошлись, 
он настаивал брать боем, разгромить село, я был против, 
стоя за мирное разрешение вопроса, так как бой затянет-
ся, будут жертвы и особенно мирного населения.. . 

На этой почве произошла крупная и очень крупнат 
ссора. А моя точка о д е р ж а л а победу, мы переправились 
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Н а м надо вести политику бить немца вместе, а жить 
врознь». 

ОБПАЛЕНА МОЛОДІСТЬ 
У 1933 році 17-річним юнаком я включився у просвіт-

ницьку роботу — розповсюджував серію «Дешева книжка^ 
де говорилося про жахливе життя народу на сході України; 
У той же час члени К.ПЗУ, які діяли в Підзамчому, Под-
липках, Стоянівці, навпаки, пропагували «досягнення ра-
дянської влади», агітували за приєднання Західної Украї-
ни до СРСР. 

Таємна поліція однаково переслідувала як людей з 
націоналістичними поглядами, так і членів КПЗУ. Врешті-
решт кинули в Лубенську тюрму й мене. {Але визна-
ченого в один рік строку не відсидів, бо почалася німецько-

иіольська війна. І мене відразу випустили На волю та мобі-
лізували в кавалерійський полк. Проте полк під час бою 
на березі річки Брда було розбито. Багатьох солдатів, у 
тому числі мене, німці забрали в полон. Більше двох тиж-
нів без їжі й води тримали за колючим дротом. Сотні тру-
пів щодня вивозили за межі табору. Та кінець кінцем 
мене завезли на роботу до німецького селянина. Тут уже 
з'явилася надія вижити. 

У 1943 році господар дозволив мені з'їздити додому. А 
на Радивилівщині вже діяли загони УПА. Я вирішив не 
повертатися. Спочатку повстанці ставилися до мене з недо-
вірою — чи, бува, не шпигун? Але коли допоміг урятуватися 
воякам викритої в Батькові боївки УПА (у перестрілці бу-
ло вбито німецького офіцера і двох поліцаїв), мені повірили. 

Випадало брати участь у сутичках із гітлерівцями в 
Крупці, біля Сестрятина. Захоплене майно і військове спо-
рядження використовувалися для потреб українських пар-
тизанів. 

Умови діяльності УПА стали ще більш складними після 
приходу Червоної армії. Розгорнулася робота НКВД, спря-
мована на компрометацію українського підпілля, з'явилися 
псевдопідрозділи УПА. 

На початку осені 1945 року мене призначили крайовим 
провідником ОУН Радивилівського терену. Якось одного ра-



зу повертався із другом з наради. Заночувати вирішили в 
криївці біля Крупця. Знайшовся зрадник, який сповістив 
про це енкаведистів. 

В отвір, що слугував д л я вентиляції , полетіли гранати, 
ракети з газом. Коли я опритомнів, відчув нестерпний хо-
лод. Я л е ж а в на землі в одній сорочці, а була вже гли-
бока осінь. Із зв 'язаними руками й ногами кинули на ван-
тажівку . Відчув щось липке. Л и ш е потім зрозумів, що то 
місиво з піску, крові й м'яса — останки від друга . 

М а й ж е рік провів у Рівненській тюрмі. Зносив знущан-
ня енкаведистів, нікого з товаришів не видав. У каральних 
операціях проти мирного населення я участі не брав, то-
му цього й не могли довести слідчі, і все ж дали мені 
строк великий — 25 років таборів. 

Працював иа мідних рудниках у Казахстані , у кеме-
ровських, мордовських таборах. . . У 40— 50-градусні морози 
разом з іншими к а т о р ж а н а м и долав етапи. Знесилені люди 
примерзали до стінок вагонів, з а з н а в а л и знущань від охо-
ронців. А що вже чекало в таборах. . . Протягом доби трупи 
складали штабелями, а потім заривали в глибокі ями. 

Знущання й переслідування були не лише від обслуги, 
а й від так званих «злодіїв у законі», інших злочинців, які 
з відома адміністрації катували політкаторжан, в ідбирали 
в них останні крихти хліба. 

Иа волю я вийшов лише в 1973 році. Ні дому, ні сім'ї. 
Батько, мати, яку вивезли з однорічною дитиною на руках, 
померли на спецпоселенні. . 

Багато митарств чекало й після неволі: в а ж к о було 
влаштуватися на роботу, прописатися. І все ж знайшлися 
люди, які повірили колишньому каторжанину, допомогли. 
Серед них — начальник тодішнього промбуду у Волгограді 
Борис Савчишин, родом, як і я, з села Батькова Радивч-
лівського району. Я отримав роботу, місце в гуртожитку. 
В 58 років одружився . 

З задоволенням переїхав би на Україну, але старість і 
хвороби не залишили сил на своє утвердження. Д о того ж 
ще в 1948 році батьківська хата була розвалена. Матер іали 
завезли в колгосп. Частина їх, як розповіли люди, зігнила, 
решта пішла на дрова. 

Григорій Степанович КІДЮК. 
(Записав Євген БЕЛЕЙ) . 
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ТРУБИ ЗАГРАЮТЬ У СЛУШНИЙ 
ЧАС 

• Мій життєвий шлях почався на хуторі Якубови, нині 
Перємишлянського району на Львівщині. Першого чоло-
віка мала з Городищ (цього ж району) — Петра Єдинака. 
Більшовики його заарештували 22 червня 1941 року, коли 
йшов із церкви. Енкаведисти закрутили руки і повели у 
фільварок. 

Довідавшись про нещастя, кинула відра і вибігла на 
дорогу. Нею вели заарештованого Стаха Мартиніва. Зна-
ючи розташування багатьох приміщень у фільварку з ти-
льного боку, який енкаведисти забули зачинити, я про-
никла туди, де знаходився чоловік. Він заспокоював мене, 
просив пильнувати нашу дитину і незрячу маму. 

Поженились ми за півтора року до того арешту. Пет-
ро був добрим столяром, господарював. Я мала 19 років, 
а він був на десять літ старший, любив говорити Mevri 
«донечко». Коли родила йому сина, мама приймала родл, 
а він ходив попід хату, переживаючи, і говорив собі: «До-
нечко, не будеш більше від мене родити!» 

І.' Гай-гай, так і сталося. З того прощання у фільварку 
його більше не бачила. Прийшла у сільраду до Щербатого, 
а він лише зашипів: «Хочеш, щоб і тебе забрали?» Перед 
самим приходом німців Петра, мабуть, розстріляли, як 
багатьох галичан у той час. 

Доля була немилосердна до нашої родини й потім. Сестру 
й брата в 1942 році забрали на роботи в Німеччину. ш 
було 18 літ, йому — 14. Брат так і залишився жити в Ні-
меччині, а сестра опинилася в Америці, на старості літ 
— у будинку для престарілих, бо чоловік помер. 

А вже за «других советів», 4 грудня 1946 року, заареш-
тували мене. Пригадую, вдосвіта брат виглянув у вікно 
і каже: «Ой, сестричко, вже нашу хату обставили». 

Били мене в хаті немилосердно. Пістолетом вивернули 
підборіддя, вибили зуби. Кати думали, що мама зряча, і 
кричали до неї відвернутися, але вона незрушно лежала 
на ліжку і плакала. 

1 Мене забрали в Перемишляни. Сюди привезли й Гриць-
ка Гоя, Миколу Долинського, Миколу Гірняка і ще двох, 
прізвищ яких не запам'ятала . Чернов і Ворона вивели ме-



не і питають, чи знаю заарештованих. Я сказала, що ні. 
«Ти дивись, вони з тебе сміються», — кинув хтось із катів. 
«То з вас», — відповіла я. 

Мене схопили за коси — і назад у камеру. Посадили 
в крісло, в якому мене раптом як затрясло! То були тор-
тури за допомогою струму. Я сказала собі, що хоч би 
як мучили, нікого не видам і нічого потрібного катам не 
скажу. 

11 лютого 1947 року в Львові був суд. Мені дали 8 
літ сталінських таборів та ще 3 роки позбавлення прав. 

Везли в Сибір цілий місяць, люди до вагонів пример-
зали, але трималися з усіх сил: д у ж е не хотілося помира-
ти. Один емгебіст казав: « їх нікто не добйот». На лісопо 
валах роботи були надзвичайно тяжкі, за найменші провини 
кидали до карцера. З тих часів пригадується мовчазне бла-
гання, схоже на молитву: 

«Дзвони задзвонять, 
труби заграють у слушний час, 
ми Тебе просимо, Ісусе рожденний, 
підтримати нас. 
Хоч кати червоні 
мордують наш нарід по тюрмах, 
сорок п'ять мільйонів чекає 
до бою — пімститись. 
Хай Бандера за границею, 
він вернеться, Київ відбере 
назавжди від катів червоних». 

Незабаром після скону Сталіна закінчився термін мого 
ув'язнення, відбула його сповна, але залишалося ще тр.і 
роки невиїзду. 

У лютому 1955 року я розписалася з Павлом Шкляру-
ком,. також репресованим, він працював на шахтах. Того 
ж року мою бідолашну маму і сина привезли до мене в 
Сибір,, такий непростий переїзд організувала на моє про-

.хакня подруга Катя. Поїзд під'їхав, Павло, побачивши мою 
немічну матір, заплакав, узяв її на руки і поніс до 
автобуса. 

Коли моєму новонародженому синові Богдану виповни-
лося чотири місяці, я з двома дітьми і матір'ю вирішила їха 
ти на Україну. Чоловікові ще не дозволяли. Наші поневі-
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ряння скінчилися а ж у 1964 році. Купили хату в Острозі, 
звідки родом чоловік. Він став д л я моєї мами сином, а для 
мого першого сина — добрим батьком. 

Ганна ШКЛЯРУК. 
м. Остріг Рівненської області. 

За матеріалами архів/ Компартії України 
"V 

«16.Х. 49 р. інструктор Рафалівського Р К К П ( б ) У Рів-
ненської області Корогод, перебуваючи в с. Стара Р а ф а -
лівка у нетверезому стані, затримав на вулиці громадян 
Каропичука та Гуринка, які прямували до клубу, оголосив-
ши їх заарештованими, і коли ці громадяни сказали Ко-
рогоду, що він п'яний і хотіли піти від нього, Корогод 
просто на вулиці почав бити Коропичука і Гуринка». 

«2 квітня 1950 р. оперуповноважений Березнівського рай-
відділу М Д Б Рівненської обл. Володін Микола Андрійович, 
перебуваючи у службових справах у с. Голубне, організував 
пиятику із місцевими жителями Мельником та Кундичем. 
Внаслідок сп'яніння, в одного громадянина залишив автомат, 
в іншого пістолет. Крім того, загубив сумку, у якій були 
цілком таємні документи оперативного змісту. Наступного 
дня, довідавшись про пропажу сумки з документами і за-
підозривши в цьому місцевих жителів , з якими випивав?, 
Володін із помсти підпалив їхні будинки. Внаслідок цього 
згоріло 5 будинків і 3 клуні». 

«. . .Начальник Острозького райвідділу М Д Б тов. Мак-
симов та його заступник Єршов слідство по справі Кали-
нюк і Святецького провели поверхово. Крім того, Єршов за-
стосовував недозволєні методи слідства, намагаючись доби-
тися потрібних йому свідчень, бив підслідного Каменюка, в 
результаті М Д Б У P C P обмежилось пониженням Єршова на 
посаді і арештом на 10 діб. Єршов, перебуваючи в стані 
сп'яніння в с. Тинне, 9 квітня 1950 р. безпідставно затримав 
жінку $ запропонував солдатам обшукати її, при цьому 
вона за вказівкою Єршова, була роздягнена солдатами, а 
потім її відпустили. Перебуваючи в стані сп'яніння в цьому 
ж селі 15 травня 1950 p., Єршов без будь-яких.підстав за-
тримав на вулиці громадянку Одарчук і, погрожуючи зброєю, 
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доставив її в розташування підлеглої йому оперативної гру-
пи, наказав солдатам нікуди її не відпускати, а сам пі-
шов спати... За пиятику і незаконні затримки громадян 
в с. Тинне Єршова А. Г. наказом М Д Б У Р С Р арештовано на 
20 діб...». 

(Подано за публікацією в газеті «Час» , 
№ 42 (122) від 25.10.1996 р . ) : 

НА ДОВГОМУ ВІКУ — 
МОВ НА СТЕРНЯСТІЙ НИВІ 

Більш як за 90 літ життя чого тільки не натерпілася 
моя мати, Катерина Антонівна Гулій. З а м і ж вийшла вона 
ще в 1928 році. Народила двох дочок і сина, але він помер. 

Скрутно жилося за Польщі, але якось зводили кінці з 
кінцями, правда, бувало, що за несплату податків забирали 
подушки, інше хатнє майно. Мене віддали до школи, пере-
йшла в третій клас, але коли в вересні 1939 року прийшли 
«совєти», польської освіти недооцінили, мусила я ще один 
рік ходити в другий клас, хоч попервах навчали ті ж самі 
вчительки. 

У 1940 році батька поставили головувати в сільраді. І 
він взявся, бо була, знаєте, віра, що нова влада поліп-
шить життя, внесе в нього більше людськості, справедли-
вості. 

А наприкінці червня 1941 року вже прийшли німці. На-
ше село при трасі Львів—Київ , тому фашисти досить швид-
ке запровадили свої порядки. Батько ще деякий час голо-
вував, а потім став працювати на ремонті шосе, залізниці. 
Між іншим, серед робітників були й недавні червоноармій-
ці, яких швидке просування гітлерівців застало зненацька 
в Радивилівській лікарні. 

За німців було найважче: забирали свиней, корів, з а 
непослух били, за непокору розстрілювали. Наприклад, за-
чинили й спалили в хліві 70-літніх Г. Гулійчука, М. Мале-
гуру, сліпу бабу Т. Плічук. А всього за відмову здати про-
довольство вбили до ЗО чоловік. 

Не забути того страху, що пережили ми на першу Пре-
чисту, 28/серпня 1943 року. Фашисти, зовсім озвірівши, па-
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лили селянські обійстя. Запалили й наше. Забрали коней, 
упряж, воза, свиней. А невдовзі вчинили ще одне пожари-
щ е — 7 вересня. Всього постраждали до двохсот сімей! Лю-
дей охопив розпач: наближалися холоди, як тут дати со-
бі раду, не маючи даху над головою? 

Мій батько Антон Гулій переховувався, а ми оселилися 
в його двоюрідного брата . Ні, не просто переховувався — 
перебував у загоні УПА під селом Хотином. Не давали по-
встанці спокою окупантам. Кілька разів були й напади на 
німецькі автомашини з майном біля Крупця. За це гітле-
рівці 16 грудня того ж 1943 року на доповнення до недав-
ніх пожеж підірвали церкву і новозбудовану, але недовер-
шену школу. 

Якось есесівці забрали мою матір, ставили до стіни, по-
грожували розстрілом, усе допитувалися за чоловіка. А во-
на твердила, що його, мовляв, узяли з собою якісь німецькі 
ВОЯКИ. ' і т 

Наближався 1944 рік. Відчувалося, що загарбників охоп-
лює паніка. Через те ми старалися на очі їм не потрапляти. 
Невдовзі прокотився фронт і надовго спинився за Радиви-
ловом. Ми, як і раніше, жили в постійному неспокої. Ни-
шпорили по селі енкаведисти. Й ш л а мобілізація на війну. 
А чимало хлопців було по лісах. Декотрого з них заареш-
товано, як, скажімо, маминого брата Василя Загорулька, 
батькового — Костянтина Гулія. 

У скорім часі, в жовтні, кинули до льоху і мого батька, 
хоч він і не переховувався, навіть почав, було, головувати 
в нашому Крупці. Ув'язнили, по суті, з а те, що за часів 
фашистської окупації був в УПА. Правда , мали ще підозру, 
що причетний до вивезення в ліс борошна — з армійської 
автомашини, яка перекинулася біля села. 

Засудили батька на 10 років таборів. А ми з матір'ю, 
не маючи де жити, добилися виділення деревини — як-не-як, 
хату нам спалили фашисти, то був незаперечний факт. Зво-
дити житло допомагали нам голодуючі зі сходу — люди 
готові були працювати за їжу. Перебралися в 1946 році. 

Однак пожили в новій оселі всього з рік. У ніч з 15 
на 16 жовтня 1947 року наша сім'я була з Крупця вивезена. 
Не в останню чергу, мабуть, через те, що я відбила за-
лицяння одного впливового «стрибка» — місцевого прислуж-
ника енкаведистів. Отож і «поклопотався», вочевидь, перед 
начальством про нашу сім'ю, Хоча до визначення сімей на 
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спецпоселения доклала тоді руку й сільрада. 
З собою ми встигли взяти борошна, пшона, одягу (бо 

надходили холоди!). Десь усі кати мовби змовилися чинити 
наругу саме напередодні зими, коли людині й так непросто. 
Залишилися корова, лоша, великий кабан, кури, картопля, 
зерно... Після прийняття закону про реабілітацію жертв по-
літичних репресій ми кинулися шукати документів, аби 
підтвердити, що в нас було конфісковано. Гай-гай, докумен-
тів не збереглося. Ймовірно, настільки поспіхом із нами 
розквиталися, що навіть їх не оформляли? Як же тоді роз-
поряджалися забраним? 

Везли нас товарним вагоном під охороною, мовби зло-
чинців, допровадили в Омську область. У дорозі дозволя-
ли хіба що води набрати. Багато хто не витримав тягот і 
мук, голоду, бо ж не всім дали запастися харчами, а 
кожний міг їсти тільки те, що мав із, собою. ,Наше здоров'я 
конвоїрів зовсім не обходило. Померлих скидали в рів при 
залізниці. 

Ми опинилися в радгоспі «Ситники» Калачинського ра-
йону/Пам'ятаю, мені саме сповнилося вісімнадцять, сказали, 
що маю право брати участь у виборах. Який це глум: на-
діляти таким формальним правом того, хто не має елемен-
тарних людських прав. 

Жили ми з матір'ю на чужині в постійній нужді. Голо-
дували, харчувалися пташиними яйцями, що їх збирали по 

^ болотах, рятували нас — де правду діти — і крадіжки пше-
ниці. Але за це можна було неабияк поплатитися: одній 
знайомій за 7 кілограмів зерна дали 7 літ тюрми. 

На Омщині я вийшла заміж — за Володимира Музику, 
який був репресований за брата Михайла, полеглого учас-
ника УПА. Це доля: обоє ми з Радивилівщини, він з Гаїв-
Лев'ятйнських, а зустрілися і побралися казна-де,' вда-
лині від рідних місць. 

А батько мій вийшов на волю в 1956 році, приїхав до 
нас на місце хпецпаселення. У 1958 році, нарешті, дозволили 
і всім нам повернутися в Україну. У травні були в Круп-
ці, спочатку жили в материної сестри. Про повернення хати 
не могло бути й мови. Дали план на новому місці — там, 
де ^олись стояв древній замок. А сестра Марія залишилася 
жити в Красноярському краї. 

Моїй матері судилося прожити довге життя. Але яким 
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ж е тернистим, часто мученицьким воно було. Таки правду 
кажуть : на віку — мов на стернястій ниві, не пройдеш, 
ноги не вколовши. 

Надія Антонівна МУЗИКА, 
с. Крупець Радивилівського району. 

Розповідь записав Володимир Я ЩУК. 

ПРИЙШЛИ В СЕЛО КОВПАКІВЦІ... 
Є в Радивилівському районі досить велике село Хотин, 

розташоване недалеко від знаменитих «Козацьких могил». 
Село надзвичайно самобутнє, з міцними національними 
традиціями, з прекрасними людьми, які з авжди шанували 
власну гідність. Майже кожний із теперішніх літніх хотин-
ців був причетний до УПА, все село без винятку ще в так 
звані застійні часи вміло співати повстанських пісень, за 
що багато кому довелося страждати від місцевих «блюстітє-
лей порядка», і що цікаво, саме в Хотині, не боячись дум-
ки високого партійного начальства в ті самі застійні часи 
- - завдяки єдності місцевої громади — могли усунути го-
лову колгоспу і поставити більш прийнятного. 

В історії села є факт, про який старожили розповідають 
із жахом і від якого нормальній людині стає моторошно. 
Пов'язаний він із знаменитим рейдом партизанського з'єд-
нання Ковпака, про який ми бачили не один фільм і прочи-
тали не одну книжку. Саме через Хотин ранньою весною 
1944 року проходив загін ковпаківців. 

Як розповідає Олександр Сидорчук, який тоді ще був 
підлітком, ковпаківці налетіли, мов вихор, а було їх коло 
трьох тисяч, побули в селі близько доби і пішли далі, за-
лишивши після себе прокльони і сльози. 

Супроводжуючи свої дії добірною російською лайкою 
партизани-«герої» накинулися на скромну селянську худобу, 
та найголовнішим об'єктом їх пошуків стала горілка — 
її за день було випито, напевно, всю, яка знайшлася в селі. 
Здійснивши добре відому ще з часів громадянської війни 
«продрозверстку» в одному окремо взятому селі, ковпаківці 
вирішили хоч на день встановити й ними виборювану «со-
ветскую власть» з усіма її атрибутами, для чого й був 
створений партизанський революційний суд. Складався він, 
ясна річ, з трьох чоловік. На суд силою почали доставляти 
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простих сільських жителів, запідозрених у «нєлаяльності к 
советской власті» і «связі с бандідскімі націоналістічєскімі 
формірованіямі». 

Зі слів Параскові ї Коваль, Олександра Сидорчука, Іва-
на Ліщука уявив собі страшну картину «червоного суду». 
Відбувався вій у стодолі місцевого жителя Кіндрата Я п о н -
ського. 

Відрізані вуха, відірвані носи, обпечені гарячим залізом 
тіла — ось результат жорстоких катувань партизанами-біль-
шовиками простих селян-українців. Встановив деякі прізви-
ща закатованих: Клемберг Іван, Кащинець Федір, Войти-
шен Микола.. . Трупи були скинені в яму, зверху прикла-
дені дошками і присипані гноєм. Крім цього, декілька коз-
паківців, даруйте, повипорожнялися у льохи місцевих гос-
подарів, де були заготовлені на зиму капуста, картопля, 
інший харч. 

Минуло багато років. Але спогад про той чорний день 
1944 року і досі ятрить душі багатьох хотинців. Якось н і 
початку вісімдесятих у селі пройшла чутка, що до клубу 
мають приїхати герої-партизани, щоб поділитися спогадами. 
Але в призначений день не приїхав ніхто. Вчасно, напевно, 
схаменулися організатори цього заходу, бо навряд чи витри-
мали б таку наругу над собою хотинці. Вони ж знають не 
з книжок і не з телевізора подвиги радянських партизанів. 

Ігор Анатолійович К И Р И Ч У К . 
директор БашарІвської школи 
Радивилівського району. 

На доповнення до цього матеріалу варто навести уривок 
зі статті «Причетність» Володимира Ящука (районна газета 
«Прапор перемоги» за 23.08.96 р.) , де розповідалося про 
хотинця М. Цимбалюка : 

«Прихід червоноармійців (у березні 1944 р.) не приніс 
радості. Командири одного з підрозділів вибрали собі під 
штабну резиденцію хутір Ситенка, де жили й Цимбалюки, 
тому селян змусили покинути домівки. Солдати не церемо-
нилися з «західняками», пиячили, ґвалтували молодиць. 

Феодосію Палямар з Хотина було застрілено через те, що 
не хотіла віддати одіяла. Убивця проміняв його на горілку. 
У Григорія Цикалюка «визволитель» розрядив автомат за 

76 



|е , що той заступився за невістку. Тоді ж військові вбили 
Онуфрія ГІалямара. Чи могли стерпіти такий бандитизм 
місцеві повстанці?..» 

КРИВАВИЙ СЛІД ЗАЙДИ 
м в с УРСР Гр-ну Устимчук Радіону 

Несторовичу, 
жителю с. Залісочьє Ківерцов-
ського району Волинської обл. 

Відділ внутрішніх справ 
виконавчого комітету 
Млинівської районної 
Ради народних депутатів 
Ровенської області. 
17.04.84 р. вх. 96 
на № від 
265і00 смт. Млинів, 
вул. Зарічна, 2-а. 

с. Зал1сочье. 
К о т я : Начальнику ОУР У В Д 
Ровенського облисполкома 
полковнику милиции тов. 
Галайчуку И. И. 

гор. Ровно. 
Сообщаю, что В а ш а мать Устимчук Мокрена Иосифовна 

со слов старожилов с. Борбин после окупации территории 
Ровенской области немецко-фашистскими захватчиками со-
трудничала с бандами ОУН на территории бывшего Остро-
жецкого р-на. 

При проведении Советскими войсками операции по лик-
видации банды на хуторе Полывьянка между селами Бор-
бин и Уездцы она находилась в составе бандгруппы и 
при перестрелке была убита, после чего доставлена в быв-
ший Острожецкий РОМ для опознания, а затем родствен-
никами захоронена на кладбище с. Острожец Млыновского 
р-на Ровенской обл. 

Начальник Млыновского Р О В Д 

гор. Ровно 
На Ваше заявление вторично сообщаю, что начальник 

Острожецкого районного отдела Н К В Д Пиканов Тимофей 
Леонтьевич, 1902 года рождения, по вине которого была 
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подполковник милиции 

исп. Ковальчук. 

В. П. КОВАЛЬЧУК. 

Прокуратура 
Ровенской области 
29.12.89 г. № 13/2462-89 

Прокуратура С Р С Р Гр-ну Устимчуку Радиону 
Нестеровичу 
с. Залисочное Киверцовского 
района, Волынской области. 



убита В а ш а мать Устимчук М. И., в 1945 году был осуж-
ден военным трибуналом войск М В Д Ровенской области к 
10 годам лишения свободы. 

Другими данными прокуратура Ровенской области не 
располагает, поскольку дело в отношении Пиканова хранит-
ся в Центральном архиве Министерства Обороны С С С Р 
г. Подольск Московской области. 

Прокурор следственного отдела 
прокуратуры Ровенской области 
младший советник юстиции В. П. МАЦИЩУК. 

„Спишу материне страдания..." 
(Лист сестри до брата, Олексія Устимчука, подаємо без 
стилістичної правки, передруковуючи його із газети 
«Іква» , № 1, від 22 червня 1991 року). 
Лист писаний 27 марта 1955 р. 
Добрий день чи вечір, дорогий мій брате Альоша. Я, 

слава Богу, жива і здорова, і так само дітки мої здо-
рові, слава Богу. Дорогий мій брате, я получила листа 
твого, за которого тобі дякую. Дорогий мій брате, ти обі-
жаєшся на мене, що я листів до Тебе не писала. Я 
писала, і ті листи всі були на міліції. Визивали мене Е 
район і требували за кожне слово отчитатися мені. 

Перше опишу материне страдания, дорогий мій брате. 
Як вас забрали в район, то не було такого дня, щоб не 
було міліції. Приїжджали і шукали. Беруть матеру на по-
ле, де була солома, палять і матеру кидають у той во-
гонь, а діти усі за матерою, як пташки. Після того 
матір визивають у район нащо'т дітей. І мати пішла, і но-
чували у Малині. Не мали сили додому прийти. І зайшли 
до мене і говорять мені, що мені треба було знов у Ост-
рожець, но мені такий сон снився поганий. І розказують 
мені: мати стоїть на міліції, а материна мати прийшла^ і 
вбирає у вельон і стелить дорогу матері од міліції до Ка 
минського. І взяла за руку і веде по цьому полотні, і 
таи мати кинулася. Кажуть до мене, що пойди ти за 
мене в Острожець, а я поїду у Радеховку, нащот ма-
териної справи.!, На другий день я їду до матери і 
кажу матері: «Як там дід?» А мати говорить: «Сидить і 
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плаче, що остався сам і не буде кому поховати, остався 
такий недужий». Я говорю: «Знаєте який мені сон снився-
поганий. Щось буде погано сьогодні. Мені снилося, що я 
стою на порозі і падає дощ. Дивлюся — сидить квочка з 
Курчатами, обмокла. Я взяла квочку з курчатами і 

внесла в хату, то квочка здохла, а курчата осталися. 
Бігають по хаті, пищать, а я думаю, що буду робити 
і ними. І кинулася». Мати говорять, що будуть якісь сироти. 
Іду я додому і кажу: «Мамо, прийдіть завтра до мене і 
розкажіть, як мені робить». 

Встаю я рано, жду маму — і немає. Кажу й: «Васильку, 
іди виглянь, чи йде баба». Пішов Василь. І біжить, кричить; 
«Мамо, горить бабина хата ! » Я бігом побігла, добігаю до 
хати — і давай4 на мене стріляти. Я біжу, пулі тільки 
свищуть наді мною. Прибігла я — всенький будинок горить. 
І кричу, як хто є в цьому огні щоб обізвалися, до 
мене. Десь взявся дідуньо, я кажу: «Скажіть, дідуню, чи 
нема у цьому огні нікого, всі повтікали?» Заодно кажу: 

«Не знаю, здається, що у хаті горить то і то». Я бі-
жу на село і кричу: «Боже, Боже, як спасти душу?!» 
Прибігла до Віктора і чую хтось стогне. Я вбігла в хату. 
Лежить Віктор на ліжку. А я кажу: «Тату, чи ви не знає-
те, де мій брат Коля?» Він каже: «Утік. Тільки я не 
усп'їв». І каже до мене: «Рятуй мене, дочко. Візьми від-
крий одіяло, побач, що таке». Я як відкрила одіяло, то 
побачила, що всі кишки паверсі. .Просить мене уложити 
кишки, хочу ще пожить. А тут вечір, я не знаю де мати. 
Іду я назад. Стоїть дідуньо, сперся на палочку і плаче: 
«Мабуть, мій онучок остався у вогні». «Ні, дідуню, утік 
Коля». Я ЇДУ додому, дивлюся — їде хура. Я стала і 
пождала. Дивлюся, проїжджає близько мене Параска, по-
ганяє коні. Коли я до хури, то всі діти в плач. «Ди-
вися, людино, що з Гандроном і з Лігором!» Я взя-
ла, підняла — цілий віз крові. Я взяла коні і везу до 
себе, і кажу: «Діти, де мати?» Вони кажуть: «Пішли на 
пожарище, а нам сказали: йдіте до Людки». 
І Я поїхала додому і зараз взяла і повезла Гандрона і 
Лигора у больницю. І покинула в больниці і йду додому, 
ідуть хлопці напроти мене і спитали, хто такий йде. А 
и кажу: «З больниці йду». Говорять, а де ж мати? «Не 
Знію я». Вони говорять: «Забрали большовикі і погнали. 
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Люде бачили, як гнали. Взяли роззули і босу гнали, і 
кіньми на матеру їдуть». Я заплакала і поїхала додому. 
Приїхала, діти сплять, а мене сон не бере. Стала і 
думаю, якби скоріше день. Аж прилетіла пташка і так 
жалібно співає, а я кажу: «Пташко, що ти мені гово-
риш, що я не можу понять?» Дав Бог день, я взяла 

нарихтувала матері передачу і висилаю сестру. Приходить 
сестра і приносить назад передачу. Я кажу до неї: «Чого 
пе прийняли передачу?». «Сказали, що у нас нема такої». 
Беру я їду на другий день. Прийшла на міліцію і ка-
жу: «Нате передачу Устимчук Мокрені». Вони кажуть, що 
нема у нас такої. Я кажу: «Де діли? Бо люди бачили, як 
ви гнали». Вони кажуть, що ми не знаем. А я кажу: 
«Що ви за хазяї, що ви не знаєте за таку жінку?» На-
чальник каже До мене: «Ти така сама бандітка, як во 
на;>. Я тримала кошик в руках і кинула -на нього, і 
кажу: «Мій чоловік вбитий на фронті, а я бандітка?» Взяв 
мене і пхнув, і я полетіла на дорогу. Я встала і ка-
жу: «Де діли мою маму?» Ухватила його за погони і ви-
рвала з плечка. Вони взяли мене і зачинили в капезе, яких 
два часа тримали. Пустили мене, а я знову говорю: «Де 
діли маму?» А той чекіст каже: «Иди, стоїть войскова 
часть, то вони скажуть, де вона». 

Я іду і дивлюся, що біжать люде на берег, а я ува-
ги не звернула, що біжать дивитися на нашу маму. Піш-
ла я до часті військової і говорю: «Чи ви не знаєте, де 
та жінка, що ви вчора гнали?» Вони кажуть: «Не знаєм» 
І я забралась і пішла. Йду я сошею і йдуть люди звідти 
і плачуть. Кажуть, що вбита лежить жінка якась, а я ува-
ги не звернула, що то наша мати. Іду на міліцію і зуст-
річаю людей. Говорять, що таке сталося вчора. Зганяли 
людей, щоб дивитися на бандеровку, а сьогодні стоїть ча-
совий і не пускає нікого, а я послухала і пішла. Прихожу 
до начальника і говорю до його: «Беріть мене, зачините, а 
маму пускайте, бо в мене одна дитина, а в мами більше?-
Він сказав: «Іди додому. Як ми найдем, то прийде». Я 
прийшла додому і переночувала. Беру запрягаю коні і всіх 
дітей беру на хуру, і свою тоже, і везу на міліцію. При 
везла на міліцію, то діти усі закричали: «Давайте нам ма-
му!» Цілий Острожець збігся до дітей, і усі в плач, і 
кажуть, що наробили, що такі дітки осталися дрібні. Я 
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уваги не звернула на ті слова, що вже нема нашої мами. 
Беру я дітей за руки і в міліцію, і кажу: «Нате дітей, як 
не хочете маму пустить!» Вся міліція вийшла до мене і 

І говорить: «Забирай дітей і вези додому». Взяли вони са-
мі дітей на хуру посадили і кажуть: «Дамо дітям усе — 
і хліба, і одежу». Начальник говорить до другого: «Візьміть 
цих дітей, заведи на квартиру». А до мене каже: «Хо-
ди зі мною». Привели і кажуть до мене: «Не плач, ми то-
бі батька повернем з фронту». Я кажу до нього: «Нехай 
буде батько, отдайте мені матір». Він каже: «Як взнаєш, 
де вона, то пустимо ми її». І каже на квартиру. Я пішла 

І на квартиру, діти всі до ме^іе: «Людко, чом мати не 
І прийшла?» І в плач. Я кажу: «Діти, не плачте — казали, 
і що рано буде мати. Ставайте, дітки на коліна і молітеся 

Богу, щоб Бог дав матері здоров'я, бо вони такі недужі». 
Всі стали на коліна і моляться Богу, а хазяйка жахнулась 

: і заплакала. Вона вже знала, що нема нашої мами, 
і і нічого не казала нам. Полягали дітки спати, а я не 
В сплю, тільки думаю, щоб як скорий день був. Тільки ста-
В л о чуть біліть на день, я сестру беру зі мною у міліцію. 
І Ми йдемо, стоять часовії, нічого до мене не говорять, ані 
І слова, а так нікого не пускають. Прийшла я до одного 
І начальника, а він каже: «Чи вже взнала, де мати?» А 

я кажу: «Взнала» . Він каже: «Я хотів тобі сказати, що 
вона убита лежить близько соші». Як я почула ції слова 

і його, стала коси рвати і одежу, і головою б'юся об стін-
Г ку. Біжу Острожцем і кричу:- «Боже, Боже, що ж на-

робили, стільки дітей насиротили!..» Біжу і падаю, і от 
к добігаю, де мама наша лежить. 

Глянула я — летять ворони, то я упала на землю і 
не можу ногами йти, то рачки лізу до мами. Як я при-

' сунулась — лежить кінь забитий. А я думала, що ворона 
' довбуть нашу маму. Як я гляну — метра за два лежиго 

землі куча свіжої. Я присунулась до неї і гребу землю 
руками, і одгребла ноги материні. Прийшли до мене на-

! чальство і говорять: «Хто тобі сказав, що вона тут?» А л 

і наберу землі в руки і кидаю їм у вічі. Той начальник 
[ боявся, що він сказав мені, де мати убита лежить. Він 

думав, що я знаю, що мати убита, а я так собі сказала, 
і не знала я і не відала того. Він мені дякує за те, 

В і о я нічого не сказала. Говорить, що вони хотіли покри-



ти це, бо стид великий нашому району, що замордували 
таку жінку, що вона стільки дітей годувала, і на фронт 
послала воювати. Він каже, що це стид для нашої со-
вєцької власті за таку жінку. Я кажу: «Не бійтеся за 
мене». Прийшла я додому, беру коні і їду маму одкопу 
вати. Приїхала і копаю. Приходить начальник і говорить до 
мене: «Не копай, а ходи зі мною». Я кажу до його: що 
хочете кажіть мені, но я маму заберу». Він каже: «Іді-
те, як скажуть, щоб дати одкопати, то одкопаєш». Я кажу: 
«Хто мені має казати?» А він говорить: «Приїхали з Ровно-
го начальство». Я беру йду з ним. Захожу — сидять вони 
такі немилі і говорять до мене: «Що, ти одкопуєш матеру?» 

А я кажу: . «Так, одкопую». «А ми обговорили, щоб не 
брати неї1 — нехай лежить вона там». А я кажу: «Що 
ви за одні, що не дозволяєте брати?» «Ми є з Рівного, 
начальство викше». А я кажу: «Не буде моя мама т а ч 
лежати! Я є найстарша дочка, вона мене гляділа, а щоб 
я неї не поховала, де всіх людей!» Забралася і пішла. Взя-
ла коні і їду додому. То не ровенські начальники, а го 
бандіти острожецькі., І думаю, що начать, нехай мені 
Бог допоможе. Пішла питати, де живе обласний прокурор. 1 
допиталася до його. Прийшла і говорю все за маму. Він 
питає, з якого району і яке село, і каже до мене: «їдь 
додому». їду і думаю, що нічого не казали — ні доброго, 
ні поганого. Прийшла я додому, тільки сіла, аж входить 
міліція в хату 1 і каже: «Збирайся, п о ї д е ш з нами в 
Острожець». Я уже боюся їхати, думаю, нічого мені не ска-
зали у Ровному і, думаю, хто його знає, чого вони з 

мене хотять взяти. Кажу: «Я не поїду з вами». А вони 
кажуть: «Збірайся скорей, бо тебе визивають». «Но я не 
поїду з вами». Аж входить фурман в хату і каже до ме-
не: «Ходімо у сіни, щось я тобі скажу». Я вийшла із 
ім, і він мені каже: «Не бійся, собірайся і їдь, бо при-
їхала таксувка з Ровного. Цілий Острожець начальства і 
дохтора, і сказали, щоб зараз тебе приставити». Я скорей 
убіраюсь і їду в Острожець. Як я приїхала, подивилась 
на їх, то мене страх узяв, думаю — Божа воля. Закликають 
мене в канцелярію і говорять до мене: «А де твій чоловік?» 
Я кажу: «На фронті». «А браги де?» «Тоже на фронті». «1 
ти правду кажеш? А може, у бандерах? А пісьма маєш?» 
«Нема, — кажу, — погоріли». «ІІо нам доказують, що брати 
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у бандерах — і так Не жалко нам її, ідо убита вона. Роз-
І пишись, що вони на фронті». І я розписалась. «Як то буде 
• правда, що вони у бандерах, то тобі буде так само, що 

матері». Три дні і три ночі робили допрос. Я сижу І 
І думаю, щоб Бог дав удома добре. Уже за маму не думаю, 

бо мами всьоравно нема. Як зробили допрос і сказали ме-
ні вийти, я вийшла. Входять дохтора і говорять самі між 
собою, а мені чути через двері. Вони Кажуть: «От якісь до-
кументи коло неї були». Беруть і дивляться. Буди коло ма-
тері пісьма од двох синів і од мого чоловіка. Була благо-
дарность з Москви, що многодетна мати, що чоловік і Три 
сини, і зять погібші. «При совєцькій власті треба карати, 
хто буде виновати і хто ложно казав, що сини у бандо-' 
ровцях». 

Беруть мене, закликають і говорять: «Уже матІру одко-
I пали. І були документи. І ми уже труну зробили. Тільки не 
І знаєм, що з тобою робити — чи тобі показати, чи самі 
• поховаєм». «Дохтора говорять, щоб з тобою не було погано, бо 
І тобі за мінут двадцять посивіє голова. Ще ти щаслива, бо 
Е говорять дохтора, що могла у той час с ума тронутись, 

або розрив серця получиться». 

Я кажу: «Вже гірше не буде, як було зразу. Я вас 
1 ^дірошу, дайте мені на своїх могилках поховати». «Не дамо, 

бо будуть усі люде сходитися. Нам позор. Ми ЛІ самі 
поховаєм її, ми уже могилу викопали». А я нічого не 
знаю. Говорять до мене: «Ходи, покажем тобі маму». Іду 
я за їми, стоїть труна, мати у труні лежить накрита. 
Одкрили вічко, я узяла схилилась на материні груди. І 

(нічого не знала. Взяли мене, прийняли, і не знаю, як во-
ни її поховали. Була тітка Параска, то їм показали. Бу-
ла щока вирізана і очі виколоті, руки викручені і нога 
права викручена. Страшні муки наша мати перенесла, не 
знаю за чиї гріхи. Не звернули уваги на материні муки 
і тра іще наробити більшей. Беруть мене знов до канце-
лярії і приводять того розбойника, що нашу маму зака-
тував. Говорять до мене: «По, дочко, що ти скажеш йому 
зробити?» «Я, — кажу, — прощаю йому, бо я знаю, яке 
горе остатися без батька». То вони кажуть: «Ми йому не 
простим». А я кажу: «Ви як хочете собі робіть». 

його засудили. І Василя Шостухового тоже засудили, 
що він неправильно доказав. 
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До свідання і жду скорого отвіту. Передаю поклон Олі 
і тобі, брате, і от моїх діток дядькові і тьоті. Поклон 
од Василя і Мусі дочки. 

Совершенно секретно 

0 фактах нарушения революционной 
законности в западных областях Украины 

Ровенская область 
21 августа 1944 года секретарь Морочновского райкома 

К П ( б ) У тов. Костиков проводил собрание крестьян в селе 
Келезница, где работником опергруппы райотдела Н К В Д 
были задержаны члены О УН — Ленвич и Доманец. 

Секретарь райкома партии тов, Костиков обьявил кре-
стьянам, что бандиты будут публично повешены и сейчас же 
организовал над ними суд, на котором сам выступил в 
качестве прокурора. После вынесения приговора бандиты 
были повешены на площади села. Ровенский обком К П ( б ) У 
этот факт обсудил только через 3 месяца — 30.11.44 года: 

(Из решения обкома КГ1(б)У от 30.11.44 г.) 

В ночь на 30-е октября 1944 года в село Смордве 
была направлена группа работников Млиновского РО Н К В Д 
под руководством милиционера Шваб и участкового упол-
номоченного Клименко с заданием — установить, посещают 
ли бандиты дом священника Прибытовского. 

Прибывшая группа, вместо продуманного выполнения за-
дания, подошла к дому священника и открыла беспорядоч-
ную стрельбу, в результате чего зажгли сар,ай. Войдя в дом, 
прибывшие нанесли несколько ударов священнику Прибы-
товскому и разбили всю мебель. Не успокоившись на этом, 
участковый уполномоченный Клименко и милиционер Шваб 
вывели на улицу священника Прибытовского, его жену, сы-
на 11-ти лет, отца 70-ти лет и дочь, поставили их на колени 
перед горящим сараем, а сами в это время забрали всю 
одежду и ценности. После всех этих издевательств участко-
вый уполномоченный Клименко отвел в сторону священни-
ка Прибытовского и расстрелял его. 

Клименко и Шваб арестованы и предаются суду. 
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7-го декабря 1944 года при проведении операции по 
ликвидации бандгруппы в селе Борбино, Острожецкого ра-
йона, была задержана гр. Устимчук Мокрина Иосифовна. 
Как выяснилось позже, Устимчук — мать 11-ти детей, при-
чем три сына ее находятся в Красной Армии, а муж ра-
ботает в оборонной промышленности. 

Задержанная Устимчук была доставлена в Р О НКВД. 
Начальник РО Н К В Д старший лейтенант милиции Пикапов, 

будучи пьян, того же дня вечером, не разобравшись с де-
лом, приказал бойцу войск Н К В Д Логвиненко вывести Ус-
тимчук в лощину вблизи почты (в центре местечка Остро-
жец) и расстрелять ее. Логвиненко выполнил этот приказ. 
При расследовании установлено, что Устимчук к ОУН и УПА 
никакого отношения не имела. 

Пиканос от работы отстраняется и передается суду Воен-
ного Трибунала. 

(Принято по телефону 5.1.1945 года: Передал тов. Пок-
ровский — зав. сектором информации обкома К П ( б ) У ) . 

Заведующий сектором партийной информации 
оргинструкторского отдела ЦК КП(б)У Вищун. 

Ц Д А Г О України. Ф. 1, оп. 30, спр. 183, арк. 26—39: 

С У Д Н І Н О Ч І І Д Н І 
Аналізую, замітки «Сталінського шляху» — острозької 

районної газети — за сорок сьомий, сорок восьмий, сорок 
д е в ' я т и й . . . І мало н е в кожному номері: «Суд», « З л о ч и н -
ц і в покарано», «Злочин проти влади», «Саботажників пока-
рано», «Куркульські махінації» і т. д., і т. д. 

Звернемось до публікацій тієї пори. Звичайна рядова 
інформація від 27 липня 1947 року під рубрикою «Суд»: 

«Виїзна сесія Острозького Народного Суду заслухала в 
селі Розваж справу на селянку с. Розваж Н. Довгу, що має 
куркульське господарство, але злісно ухиляється від вико-
нання свого завдання по здачі молока державі . Суд прису-
див Довгу до штрафу на 1980 карбованців...» 

Що це значило, читачу? Зарплата у голови сільради в 
ту пору була близько 200 карбованців, як і у вчителя. А 
в селян взагалі — безгрошів'я. Але продовжимо звідси ж : 
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«На підставі Указу Президії Верховної Ради С Р С Р від 
4 червня 1947 року «Про посилення охорони особистої влас-
ності громадян» Острозький Народний Суд засудив Л. 1. 
Карпінську і Є. М. Блащук за крадіжку цибулі на городі 
на 5 років ув'язнення, та Г. О. Тишкун, яка знала про 
готування крадіжки і не повідомила органи міліції 
на 1 рік». 

А ось замітка від ЗО серпня 1947 року: «Острозький На-
родний Суд засудив К. П. Дмитрієва, І. І. Пилипака, Н. К 
Рудницького і В. В. Сікорського — кожного до чотирьох 
років позбавлення волі за крадіжку хліба з пекарні 
«Харчопромкомбінату». Н. Т. Войтикова за цей же злочин 
засуджена на два роки позбавлення волі (за два буханці 
хліба — В. Б.), зважаючи на те, що вона має малу ди 
тину». 

Боже, яка гуманність судді К. (Не буду називати цього 
прізвища, оскільки у колишнього судді досить шановані 
діти — В. Б.) І це в ту пору, коли держава , як і в 
33-му, «вимела» весь хліб із комор одноосібників та кол-
госпів. Коли висівками годували дітей, які пухли з го-
лоду. Це ж правда! Гірка правда! 

І в цьому ж 11 о мері «клятв а» Т М Щ Ш Ь Сталіну від 
усіх селян Рівненської області т і "шлу сторінку. Зацитую: 
«Ми, хлібороби Рівненщини, шлемо Вам, рідний, дорогий 
і любимий наш вождь, палкий привіт (далі — кілька абза-
ців про безмежну любов — В. Б.)... Колгосп єдино прави-
льний шлях селянина. Ми на власні очі бачимо, що з 
колгоспах хліб родить краще, що колгоспники живуть ве-
селіше і заможніше... У багатьох селах молотьба на гро-
мадських токах іде безперервно вдень і вночі. Селяни ве-
зуть хліб автомашинами, возами і навіть човнами по не-
великих річках...» 

Чомусь уявив, як флотилія човнів з Вельбівного під 
червоними транспарантами пливе по Горині в Оженин. З 
якою радістю селяни віддають останній хліб. Боже, БОЛІЄ. . 
Невже це ми? 

«Ми запевняємо Вас, дорогий Иосифе Віссаріоновичу, 
що найближчим часом відновимо всі артілі, які існували до 
війни... Ніякі сили, ніякі вихватки ворога не спинять нас. 
Скрізь, де рештки українсько-німецьких націоналістичних 
банд при підтримці куркулів намагатимуться иерешкоджа-
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І ти нам у цьому, ми зметемо їх із нашого шляху і доб'є-
I мося того, щоб зростали і міцніли колгоспи Ровенщини...» 

Далі знову про мудрість вождя і десять гасел, які почи-
В н а ю т ь с я на «Хай» і «Слава». 

Ага. Внизу ще одна замітка від редактора про сабо-
I тажників, які відстають. Л от Вельбівно — молодці (я хоч 
І іронізував, але вгадав) , виконали план уже на 63 проценти. 

І заклик редактора: «Працювати вдень і вночі. Рішуче 
і зламати куркульський саботаж.. . Розгортати змагання з 
І Гощанським районом...». 

А вони, бач, хліб красти — аж по два буханці. В 
В|гюрму їх! Ганьба! 

І знову суди, суди, суди. І хліб «червоними валками». І 
поклони вождю, і клятви вождю, і знову суд. 

«Виїзна сесія Острозького суду 19 серпня 1947 року в 
с. Бочаниця заслухала справу на селянина Антона Трусінз, 
який злісно ухилювався від обов'язкових поставок власної 
сільгосппродукції державі . Народний суд засудив А. Тру-
сіна на 4 роки позбавлення волі з висилкою у далекі міс-

ця Радянського (Союзу,..». 
В 1948 році почалась кампанія по забезпеченню «лісом» 

шахт Донбасу. Сотні, тисячі і тисячі громадян з Волині, По-
лісся, які мали своїх коней і не виконали доведеного 
плану 4— поїхали на лісоповали «гулагів». 

Знову замітка із «Сталінського шляху» від 9 лютого 
1948 року: «Днями Народний Суд Острозького району слу-
хав справи на селян (зауважу, слухав цілими пачками —-
Б. Б.), які одержали зобов'язання по заготівлі та вивезеи-
ню лісу державі і злісно ухилилися від їх виконання. 
В. Макаревич (с. Ож'енин) мав вивезти 20 кубометрів лі-
су... Суд засудив Макарєвича на 3 роки позбавлення волі з 
висилкою у далекі місця Радянського Союзу. М. Цвітков 
(с. Оженин) одержав зобов'язання (зверніть увагу на форму 
о д е р ж а в з о б о в ' я з а н н я — В. Б.) на заготівлю 
лісу... Він займався пияцтвом, дезорганізацією... Його за-
суджено на 4 роки з висилкою у далекі місця Радянсько-
го Союзу». 

І так далі. А на черзі були пачки справ на селян 
з інших сіл, 

V наступному номері взагалі маразматичний матеріал 
про заготівлю лісу — «Виконаємо зобов'язання, взяті перед 
товаришем Сталіним по заготівлі і вивезенню лісу!» Звер-
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нення підписано секретарем Рівненського обкому КП(б) 
та головою облвиконкому. Вони звертаються до всіх « 
нок області, щоб ті негайно брали пилки, сокири, сідла, 
коней і їхали в ліс. Називаються навіть імена передові 
жінок з Костополя, Рафалівського району, які заготови, 
більш як по 100 кубометрів лісу кожна (тоді брехали : 
гірше, ніж тепер — В. Б.) . «Треба організувати такі захол 

1. Організувати масовий вихід жінок на заготівлю 
вивезення лісу. Кожній господарці разом з чоловіком 
35 березня 1948 року зробити стільки виходів, щоб обов' 
ково виконати зобов'язання. 

2. В усіх селах організувати постійні бригади жінок-, 
сорубів і возіїв... 

3. Організувати колективні виходи жінок-домогоспод 
рок райцентрів... 

...Зустрінемо Міжнародний жіночий день 8 Березь 
великими успіхами в цій нелегкій справі. Додержимось сл< 
ва, даного великому вождю і вчителеві — великому Ст, 
ліну...». 
І пішло, поїхало. 

«Більше лісу державі». «Районні збори жіночого, ; 
ву». «Жінки виконують своє зобов'язання». 

Кілька рядків з останньої інформації: «Зразу ж іь 
зборів жінки-домогосподарки розпочали роботу... Вони 
заготовили 46 кубометрів лісу і навантажили 2 ,ь 

пн. Приклад показують активісти...». ( 
Д паралельно «Суд» — 17 лютого 1948 року ІІарй, 

Суд Острозького району заслухав справу на селянина 
с. Кургани М. А. Ковальчука. Ковальчук одержав зобої. 
зання вивезти до 1 січня 1948 року 10 кубометрів aie. 
Він міг і виконати, і перевиконати завдання, але 
ио ухилявся. Народний суд засудив Ковальчука до 3 , 
ків позбавлення волі. 

А жінки працюють. Ось заголовки: «Боротися за 
до останнього кубометра». «Прийняли виклик»... 

. І знову чергова кампанія — хлібоздача в 1948 роШ. 
знову зарясніло судами: «Покарані за саботаж хлібоздачі^ 
Зокрема, селянин села Милятин О. І. Кухарчук, який маї 
5 гектарів землі. «В 1947 році він недодав державі 170( 
кілограмів зерна, 500 кілограмів картоплі. В цьому pou 
знову недовиконує план по ієрну І сіну. Народний суд з, 
судив його за саботаж на 4 роки ув'язнення. А 25 серп 
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ародшш суд Острозького району засудип ип -1 роки 
вязнення і штрафу 13484 карбованці селянина села Сіянці 
І А. Марисюка. З 1944 по 1947 рік піп недодав .чорна 
/24 кілограми, і в 1948 році - 1040 кілограмів.,.» 

А 14 жовтня 1948 року газета повідомила про суд над 
куркулями», які не спромоглися іаплатити податки. Зо 
рема, Лазара Радчука з Верхова засудили до 8-ми років 
|в язнеиня. І далі йде ціла низка ирі івиїц,,. 

Ось взагалі надзвичайне повідомлення теж про судову 
іраву 3 лютого 1949 року. Це справа Опанаса Сільчука з 
рем ячого. «...Сільчук, маючи куркульське господарство, 
.злісно ухиляється від сплати сільгоспподатку. Він почав 
іродувати своє господарство. Продав коня, корову, сви-
ей, вулики, розбазарив (ич який — яке ж ти май право 
эзбазарювати своє? — В. Б.) інше майно, яке м нього 
^лишилося». І отримав 8 років в'язниці. 

Л перша сторінка ЦЬОГО Ж номери ЧСРПИНО к|Н1ЧПІ і, «Пе 
емога єдиного блок} комуністів і безпартійних», «Я го-
осую за Радянський Народний суд». 

Це про вибори народного суду в Острозькому районі із 
засідателів та голови. Головне, що до 12-ої години усі 

борці в селах проголосували «як один». 
1 знову пішло, поїхало. 
Суди, суди, суди... В тому числі і над головами сільсь-

д, які не"виконували «займів», податку і «потурали 
ажникам». Чомусь пригадав і долю свого батька, го-

эву Крупецької сільради. 
Де ви, колишні «куркулі»? Де паші діги, онуки? Чи 

озсіялись десь по «сєверах» і «сибірах» і г0Ду< іт свої-
и руками ненаситну Московщину? А мо' й де по арі сп-

инах чи кападах. 
Вислано, згноєно у тюрмах генетичне коріння нації — ха-

яїна землі. І коли воно повернеться? І чи повернеться? 1 
и не пора видрукувати Книгу пам'яті про всіх висланих? 
чи не пора сказати поіменно і про тих, хто творив ті суд-

' Сукроватяться рани. Через роки. Незагойні рани пам'яті, 
к осторога. Не дай, Боже, це - спогади про майбутнє. 

Валерій Гаязович Баталов, 
м Острог, проспект Незалежності, 1, кв. Зо. 
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МАКСИМ БОРОВИЙ 
Максим Михайлович Боровий народився 1893 року в 

селі Опарипсах, біля Радивилова. Мав чотирьох братів та 
сестру: Іван ( 1 8 9 1 - 1958) у 19І7—1919 роках працював учи-
телем першої української школи в Радивилові, Петро (1895— 
1У23) був схоплений чекістами ГГІУ в Шепетівці й за-
мордований, інші двоє братів звалися Дмитро та Якуб, сест-
ра Антоніна не дожила навіть до повноліття. 

Юнацькі літа Максима Борового припали на роки від-
родження української духовності у нашому краї, чому 
сприяла й діяльність письменника Модеста Левицького (1866 
— 1932) і л ікаря Петра Шепченка (1870—1931), які на 
початку нинішнього століття жили й працювали в Радиви-
лові. Тож не дивно, що Максим і вся його родина стали 
свідомими українцями. 

В 1911 році М. Борового призвали на службу в царську 
армію. Закінчивши навчання в офіцерському училищі, вже 
з перших днів світової війни Максим опинився на австро-
російському фронті, де служив до Лютневої революції 1917 
року, дійшовши до чину штабс-капітана. 

Проголошення самостійності України 22 січня 1918 року 
сприйняв з ентузіазмом. Та прихід на Україну німецьких 
військ, які, до речі, крокували й по Рівненщині, справили 
на Борового негативне враження. Д о того ж німецьке ко-
мандування з багатьох питань не могло знайти спільної 
мови з Центральною Радою. 

29 квітня 1918 року не без участі австро-німецького ко-
мандування колишній царський генерал Скоропадський, 
усунувши від влади Центральну Раду, проголосив себе 
гетьманом України. Більшість народу сприйняла це як 
антидержавний, антиукраїнський акт, почалася підготовка 
до збройного повстання проти гетьманату. Не відстав у 
тому і наш край. Організатором збройного відділу в Ради-
вилові та сусідніх селах став досвідчений військовик Мак-
сим Боровий. 

Він спрямував свій відділ до Кременця, де засіло си-
льне гетьманське угруповання, та з боєм заволодів міс-
том. Не обійшлося, проте, без жертв. Дев 'ятеро вбитих при-
везли до Радивилова і в присутності великої кількості лю-
дей віддали землі. Ц я могила дотепер*-збереглася на місь* 
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кому кладовищі, нині вона дбайливо доглядається. 
Після завершення ібройної операції на базі цього ж 

військового підрозділу було створено 1-й Волинський полк 
УНР. Максима Борового, іа тодішнім звичаєм, обрали 
отаманом. Треба пам'ятати, т о в ті часи велася шалена бі-
льшовицька агітація, і доволі скоро й Максима почали зви-
нувачувати н тому, що він, як колишній офіцер царсь-
кої армії, заводить дисципліну та старі порядки в полку. 

Порядку в ті часи розброду й хитань було повсюди ду-
же мало, тому командир, навчений досвідом, не міг усе пус-
тити па самоп.шв. Отож звернувся до окружної військової 
команди (ОВК) в Золочів з проханням надіслати до Ради-
вилова підмогу з галичан, насамперед — для охорони ве-
ликих запасів продовольства та різного військового майна, 
що накопичилися тут у зв 'язку з проходженням фронту ч 
1916—1917 роках. 

У січні 1919 року з Бродів до Радивилова прибула сот-
ня Української галицької армії під проводом четаря Нали-
вайка, з двома скорострілами. Галичан зустріли з почестя-
ми та гімном «Ще не вмерла Україна». Однак по-більшо-
вицькй настроєна частина вояків 1-го Волинського полку 
вночі вчинила збройний заколот і, роззброївши прибулих, 
змусила їх покинути місто. Змушений був податися до 
Бродів і отаман Боровий зі своїми прибічниками. 

ОВК-Золочів, після першої невдалої спроби взяти під 
свій контроль Радивилів, а також загалом Лубенський та 
Кременецький повіти (що було узгоджено з військовим мі-
ністром У Н Р Олександром Шаповалом) , вирішила послати 
до Радивилова значно сильнішу військову групу — в складі 
трьох сотень стрільців, з повним бойовим забезпеченням, ПІЇ 
командою досвідченого старшини УГА Петра Вовка. 

Прибувши до Бродів, той провів розслідування причин 
невдачі сотні Наливайка, зустрівся і з отаманом Максимо.л 
Боровим. Ось як згодом описав цю зустріч Петро Вовк у 
статті «Волинь під військовим зарядом галичан — 1919 р> , 
що була опублікована в багатьох номерах журналу «Ук-
раїнський скиталець». за 1922 рік (видавався у Чехосло-
ваччині): 

«Я зблизився до дверей гостиниці, щоби почути те, що 
скаже головний герой цеї пригоди, отаман Боровий... Бо-
ровий, стрункий, високий мужчина, чорноволосий і з гарним 
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«.на англійсько» вусом, з орлиним носом, зраджував (тобто 
являв собою — Ф. Б.) чоловіка упертого, енергічного і 
хитрого, хоч гарячковість, із якою осуджував своїх родим-
ців, теперішніх «бунтівників», казала догадуватись, що ця 
подія має не загальний, не партійний навіть, а чисто осо-
бистий підклад,.,» 

Важко погодитися з твердженням, що справа заколоту 
мала суто особистий характер. І ось тому підтвердження: 
після приходу галичан до Радивилова вдруге, ними зразу 
ж був заарештований один із більшовицьких заколотників 
— М. Стрельбицький, якого відправили до Кременця, а 
після слідства та суду там же розстріляли. 

Слід сказати, що Петру Вовкові після з 'ясування обста-
вин заколоту таки вдалося взяти під свій контроль і Ра-
дивилів, і згадані вже повіти — Лубенський та Кременець-
кий, забезпечити надійне проходження поїздів по місцевій 
залізниці, що мало велике значення у зносинах У Н Р а 
Галичиною. 

І все ж справи на фронтах — з поляками й більшо-
виками — день у день погіршувалися. 

Як відомо, починаючи з 1920 року, західноукраїнські 
землі опинилися під польською окупацією. 

Переживши крах сподівань, Максим Боровий повернувся 
до Радивилова, одружився з Ганною Павловою, зайнявся 
сільським господарством. З дружиною ростили сина Єв-

г е н а (нині доктор медичних наук, працює в Рівному). 
Настав 1939 рік. Прийшли «визволителі». Почалися ма-

сові арешти. Однією з перших жертв більшовицького терору 
став Максим Боровий. 

Як свідчать довідки прокуратури та міністерства внут-
рішніх справ колишнього С Р С Р , М. М. Боровий був заареш-
тований 10 квітня 1940 року, «особым совещанием Н К В Д » 
засуджений до 8 років позбавлення волі. Стверджується, 
що помер 23 грудня 1941 року від паралічу серця. «Све-
дениями о точном месте захоронения Борового М. М., как 
и иных узников, архив не располагает, — говориться у 
відповіді. — Братские могилы заключенных находятся в п. 
Заболотный, пос. Ветлосян и других районах города. В 
настоящее время при въезде в город Ухту обществом «Ме-
мориал» установлен памятник». 
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Все своє життя Максим Боровий пройшов з великою лю-
бов'ю до України, чи то захищаючи в боях її незалеж-
ність, чи знемагаючи за цю любов у таборах Комі АРСР. 
Його могила загубилася серед безіменних захоронень у віч-
ній мерзлості. 

Федір Каленикович БОРТНИК, 
колишній політв'язень польського і ра-
дянського режимів, краєзнавець. 

ДОЛИНА СМЕРТІ 
Правда про Сафатову долину смерті, де енкаведистські 

спецгрупи знищили велику кількість українців, ще в 1994— 
1995 роках вийшла на сторінки газет. Про це писала і рів-
ненська «Волинь», чимало сторінок про ці злочини відведе-
но в книзі «Голгофа» Миколи Руцького (Рівне, «Світанко-
ва зоря», 1996). 

Я хочу навести уривки зі свідчень людей, які на власні 
очі бачили бандитський терор перевертнів. 

Володимир Сикліцький: 
«Зрадники Семен Шаблій і Сафат Панасюк займали в 

УПА високі посади. Вони зібрали велику групу молодих 
людей, яких налічувалося до півсотні, начебто для боро-
тьби з німцями і советами... А насправді? Під гаслом «бо-
ротьби зі зрадниками» тільки за одну ніч задушили і ви-
везли в Тамову криницю біля Повчі 80 повстанців. Бч 
чачи зраду Шаблія і Сафата, хлопці почали ховатися груп-
ками...» , 

Володимир Пилипчук: 
«Батьки мої жили на Ігнатівці біля самого лісу. Я 

добре пам'ятаю, як через дві хати, у Пашковських, стояла 
група СБ, яку очолював Шаблій. Якось під вечір з дво-
ру виїхало четверо з цієї групи без Шаблія і повернули до 
Збирунів. Потім Пашковська розповіла сусідці, що коли во-
ни повернулися, то мили руки і щось тихо говорили Шаб-
лію. На другий день ми почули, що побили Збирунів: ба-
тька, матір, сина і дочку. Незабаром замордували і другу 
Збирунову дочку, Олю, з сином. Вона була зв'язковою УПА. 
У моїх батьків і раніше бували вояки УПА, а після жнив 
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з 'явився, ніби втікаючи з полону, якийсь чоловік. Став 
він у групі, яка була в Пашковських, старшим, а Шаблій 
перейшов на Синюхи. То був Хрясток, котрий мав підручно-
го на псевдо Клим. Клим приводив людей, а Хрясток їх 
нещадно катував. Це було в нашій хаті, яку Хрясток зро-
бив катівнею. Клим відводив понівечених людей до кри-
ниці і кидав їх туди живими, а зверху ще й камінням 
посипав. 

Якось Клим привів учительку з Хорупаня Ганну Григо-
рівну Деркач із маленькою дівчинкою. Хрясток наказав 
дати дівчинку в руки моїй матері, а сам почав катувати 
жінку. Клим нікого не випускав з хати. Дитина почала ду-
же плакати. Тоді вийшов катюга з гвинтівкою і вдарив мою 
маму прикладом у шию. Мама впала. Хрясток схопив дити-
ну за ніжки і кинув під ліжко. Навіть Клим не витримав 
і вийшов надвір. Мої сестри витирали кров, а я взяв дів-
чинку на руки і заховався з нею на піч, почав її заспокою-
вати. Дитя заснуло, і я задрімав. Але чую: в хаті повно лю-
дей. Бачу: понесли вчительку в рядні. Якийсь дядько піді-
йшов до мене і попросив дитину. Кат змушений був відпус-
тити вчительку, точніше — віддати її, бо все с'ело Хору-
пань поставило підписи, що вона чесна, порядна жінка і 
ніколи не була сексотом. 

У 1957 році перед ГІасхою приїхав з Хорупаня Федір 
Деркач, чоловік тієї вчительки, що Хрясток катував. Мч 
стояли біля страшної криниці і я йому розповідав, як її 
катували. А він плакав і відкрив свою таємницю. У 
1946 році його дружину викликали в КГБ. Він повіз її 
підводою до Млинова. Пішла вона на прийом, а він помі-
тив, що дуже чомусь забігали по коридору, і вирішив за-
йти до кабінету. Дружина лежала на стільці непритомна. І 
тоді взяли з них розписку, що ніколи нікому не розка-
ж'уть про це. Вдома вона розповіла, що той капітан, якого 
вони бачили в кабінеті, катував її в Ігнатівці. Тільки тепер 
у нього вже були офіцерські погони». 

Марія Збирун (Циганкова): 
«Прийшли до Олі (сестри) до хати звечора четверо. В 

присутності сусідки Лівєркової катували Олю, катували 
страшно. Потім, обкрутивши колючим дротом за шию, 
витягли надвір, прив'язали до коня і потягли по землі. На-
півживу вкинули в криницю, туди ж кинули й живого її 
трирічного синочка Сашу. Ще кілька днів хлопчик плакав 
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у тій криниці, діти кидали йому шматочки хліба... Всю 
мою сім'ю знищили за допомогою енкаведистів, які діяли 
під виглядом упівців». 

Софія Пащук: 
«Пізньої осені і944 року Зборовський з двома невідоми-

ми вночі забрав сестру Марію. Батька, котрий уранці пішов 
шукати її по свіжому сліду, Сафа'і страшно побив і на-
казав мовчати». 

Євгенія Канюк: 
«Безумовно, всі здогадувалися, що ці злочини чиняться 

під орудиіо І ІКВД. Восени 1944 року вони забрали Калі-
страта Канюка, 1927 року народження, з хутора Бірок. 
Сама я родом з Харківщини. Тисячі й тисячі «східняків» 
урятували від голодної смерті на Західній Україні, а бі-
льшовики зумисне сіяли між нами ворожнечу». 

«Лише на одній Пащисі, — говориться у згаданій книзі 
М. Руцького, — спецзагін Н К В Д Остап 'юка—Панасюка— 
Ч'ернова протягом 1944—46 років закатує 34 особи, серед 
яких більшість учасники УПА... Сафатівці замордували Пав-
ла і Андрія Вдудовичів, Богдана Зборовського, Івана Гутю-
ка, Пантелеймона Пащука , Надію Пащук, Василя Теслюка, 
Олексія Чуздюка, Олександра Пащука, Юхима Панчука, 
Панаса Пащука , Василя Левонтюка, Володимира Сидорчу-
ка, Максима Кримінського, Володимира Чижука, Петра 
Яшковського, Євгена Чижа, організатора «Просвіти» ще з 
польських часів Пилипа Самолюка...» 

Микола Іванович МАРТИНЮК, 
Рівненська обл., смт. Млинів, вул. Горького, 37. 

МОВЧАЗНІ СВІДКИ 
Вся наша багатостраждальна земля — мов суцільна 

рана. Тільки в нинішньому столітті всіяна могилами тисяч 
і тисяч борців зд волю України, вона, ця свята земля, до-
тепер зберігає багато таємниць. І чекає, коли ж буде ска-
зано всю правду про полеглих, коли ж буде віднесено 
їх до числа в'еликих і праведних мучеників. 

Разом з іншими активістами націоиально-демократично-
го руху, ветеранами ОУН—УПА мені випало впродовж кі 
лькох років розшукувати місця загибелі українських по-
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встанців, вести розкопки, брати участь в урочистих пере-
захоронениях, збирати відомості про жертви більшовицько-
го терору. 

Деякі факти пропоную увазі читачів. 
Найбільш масові страти членів ОУН—УПА, невинних 

людей сталінські кати в Лубенському районі здійснили із 
самому райцентрі: на території тюрми, в дворі і підва-
лах Свято-Миколаївськоі церкви, на місці зруйнованої бі-
льшовиками ще перед війною церкви Чесного Хреста. 

Тюрма. Тут катували й знищували ще за Польщі. З 
приходом совіцьких «визволителів» камери заповнили но-
вими політв'язнями. 24 ч'ервня 1941 року, перед вступом у 
Дубно німецьких військ, за наказом місцевого начальника 
Н К В Д Винокура було влаштовано масове знищення в'язнів. 
Енкаведисти ходили від камери до камери і стріляли, ча-
сом для певності кидаючи на бездиханні тіла ручні гранати. 
На ранок кати, які вже було виїхали з міста, поверну-
лися, щоб добивати вцілілих людей. Сам Винокур бігав з 
наганом по камерах. Лише під вечір городяни змогли про-
йти до камер, щоб розшукати поранених, але ще живих, і 
завезти їх до шпиталю. Наприклад, Валентина Петренко 
дістала шість кульових поранень і два багнетних, у тому 
числі в голову, але вижила і про злочин комуністичного 
режиму розповіла в журналі «Самостійна Україна» (США— 
Канада, ч. 5—6 за 1948 р.). 

У тюрмі тільки в червневі дні загинули 527 чоловіків 
та жінок з кількома немовлятами. Основна частина жергв 
була впізнана рідними і відвезена для захоронения в їх 
рідні місця. Але певна частина похована просто біля стін 
в'язниці. На жаль , нині там ніщо не вказує на цю братсь-
ку могилу. 

Підвали Свято-Миколаївської церкви. Сюди скидали 
розстріляних ще з передвоєнної пори. Потім тут убивали 
українських підпільників фашистські -загарбники. Затим 
прийшла Червона армія, і в храмі розташувалася частина 
Н К В Д . Двір і підвали знову перетворилися в місце тортур 
і страт. У роки перебудови цим підвалом зацікавилася гро-
мадськість. Було виявлено, скажімо, кістяки, скручені ко-
лючим дротом, валялися гільзи совіцького виробництва. 
Все вказувало на те, що й більшовики здійснювали тут 
свої ганебні екзекуції. Ті, хто прагнули обілити владу 
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КПРС, вивезли звідси кілька самоскидів кістяків на звали-
ще і, так би мовити, замели всі сліди. 

Братська могила иа місці колишньої церкви Чесного 
Хреста. Упорядкована в 1994 році. За два дні сюди було 
вивезено 53 автомашини землі і насипано курган. Тут 
розстрілювали тих, хто вороже ставився до сталінського 
режиму, боровся в УПА. Сюди енкаведисти звозили вбитих 
під час каральних операцій, у сутичках з повстанцями. З 
1944 і аж до 1952 року наповнювали могилу все новими 
тілами. Встановлено імена деяких осіб: Володимир Дручеч-
ко, 1917 року народження, Іван Васькевич з ПІдгаю," Во-
лодимир Дмитрук з Липи, Дмитро Володько з Панталії , ко-
лишній директор Дубенської гімназії Пелех, директор шко-
ли Щигоцький, Матуськевич, з Тараканова — Василь Заєць, 
Дмитро Ковальчук, Афанасій Рудик, невідомий з Бондарів, 
з Варкович — Василь Мельничук, 1924 року народження 
(псевдо Чайка, розстріляний у 1947 році), Петро Пшенич-
ний, 1915 року народження (Стріла, розстріляний восени 
1948 року), Михайло Пасічник, 1925 року народження), 
Михайло Євтодюк (Лис, загинув у 1951 році), Володями і 

Поліщук, 1928 року народження, загинув 1950 року, з 
Молодави — майже ціла родина: Ананій Борисюк, 1920 ро-
ку народження, підрайоновий провідник ОУН на псевдо Ко-
мар, загинув 22 лютого 1950 року, Володимир Борисюк, 
1923 року народження, загинув 23 лютого 1950 року, Рос-
тислав Борисюк, 1926 року народження, на псевдо Лимон, 
загинув 22 червня 1950 року, Віра Борисюк, 1928 року на-
родження, загинула 1952 року, Тихін Борисюк, 1930 року 
народження, на псевдо Василько, загинув 22 червня 1950 
року, Григорій Повщук, 1926 року народження, на псевдо 
Судак, загинув 1947 року, з Мирогощі — Герман (прізвище 
не відоме)... 

Чимало братських могил вояків УПА, людей, які їх під-
тримували, вдалося виявити на околицях сіл, на хуторах, 
у лісових урочищах. 

Соснівка (Обгів). Біля цього села в 1944 році стояв пов-
станський курінь Довбенка. В лісі віднайдена могила семи 
чоловік, їх перезахоронено на кладовище. Загинули під час 
нападу енкаведистів на село: ті влаштували облаву в не-
ділю, 9 квітня. Побачивши, що дві роти військових чинять 
наругу над селянами, підпалюють обійстя, повстанці ринули 



в бій. І знищили з півтори сотні нападників. Хоч і самі 
зазнали втрат. У бою курінь використовував кулемети їі 
міномет. 

Олибів. ЗО березня 1944 року, відбиваючи напад, заги-
нули дев'ять повстанців, серед них — Данило Борисюк, Ми-
кола Романовський* Олекса Ковальчук, Микола Оніж-Со-
ловей. Біля села формувалася повстанська сотня, вояки за-
ночували. Про де хтось доніс енкаведистам; Ті оточили хагу 
Андрія Березного. 'Гим, що ночували в іншій хаті, вдало-
ся втікти, їх було четверо. Там такий розпадок, хати по 
обидва боки на пагорбах. Енкаведисти оточили хату над 
ранок, зав 'язався бій. Довго ми шукали місце захоронения. 
Господаря вже немає, а його жінка й сиН нічого людям 
не казали. Там були великі зарості малини, ми зняли їх 
бульдозером. В одному місці я побачив: різна за струк-
турою земля. А це — суттєва прикмета. Стали лопатами 
розкопувати. І натрапили на кості й залишки взуття. З 
усього видно, вчинивши розправу, енкаведисти поскидали 
вбитих у яму як попало. 

Майдан. В урочищі Засулька, кілометрів за два від се-
ла, є братська могила відділу полковника УПА Берези. Це 
він перший у повстанській армії організував артилерію. Ко-
ли ми оголосили, що на тому місці буде панахида, я 
отримав два анонімних листи: мовляв, кого вшановуєте, то 
був чекіст. Довелося відкласти панахиду, я затратив ще 
чотири місяці, доки вдалося остаточно з 'ясувати: був ще 
один Береза, точніше — Бєрьоза, парашутист, який також 
влився в УПА біля Рогізного, згодом одружився на сестрі 
господарчої, мав свій відділ, але коли надійшла совіцька 
партизанка, перейшов на її бік. Береза, який загинув біля 
Майдану, — зовсім інша людина. Одна стара дівка на 
ім'я Василина постачала його тушшю, папером для друкар-
ських машинок, а коли якогось дня 1945 року до села 
зібрався цілий відділ, донесла про це енкаведистам. Бій був 
нерівний. На братській могилі, яка була насипана ще після 
війни, ми поставили високий хрест, було відправлено пана-
хиду. Вшановано пам'ять і бійців УПА, які загинули трохи 
пізніше в криївці неподалік від того місця. Імена полеглих 
не відомі. У районі Майдану виявлено ще два захоронения: 
в одному покоїлися останки п'яти чоловік, у другому — 
два. їх перепоховано на Кладовище. Іноді пошукова робота 
вимагає неабиякої наполегливості. Скажімо, перш ніж вд.і-
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лоСя натрапити на одне з захоронень, довелося переконати 
вздовж дороги метрів сто. 

Хутір Лісовий біля с. Перерослі. Тут е могила 28 чоло-
вік, які загинули 3 липня 1943 року як заложники німець-
ких окупантів; Л в іншій могилі на цьому ж хуторі — 45 
повстанців, які полягли в бою з енкаведистами в 1944 році. 
Учасники сталінської каральної акції спалили хутір дотла> 

Урочище Тартак біля с. Бущі. Там покояться тіла вось-
ми бійців УПА, серед них - Олексій Грицак, Михайло Гри-
цак, Роман Корнійчук, Володимир Панасюк. Ці четверо за-
гинули від руки якогось Шмельова, про що мені розповідай 
інвалід першої групи, колишній станичний Микола Грици-
шин (нині покійний), 

Кліпець. Є могила №ми повстанців, А в урочищі За-
мазурському, де ж и в Федір Царук, — ще могила. У лісі 
біля села знайшли ми захоронения чотирьох упівців, їхні 
останки перенесено на кладовище, де насипана братська 
могила. 

Верба. Братська могила насипана на тому місці, де 
було місцево Н К В Д — К Г Б . Розкопки провести виявилося 
справою неможливою: убитих присипано шаром землі по-
над два метри завтовшки. у 

Урочища поблизу Млинівського перехрестя. Могилу двох 
повстанців біля Владиславівки ми розшукували гри дні. Там 
мали прокладати дорогу, а вона повинна була, ' за нашими 
відомостями, пролягти через місце захоронения. Його врешті-
решт знайшли. Дал і продовжили розкопки на Озліївському 
перехресті, де покоїлися й тіла двох дівчат. При перезахо-
роненні було дотримано давньої християнської традиції: для 
полеглих дівчат виготовили два вельони, сп'екли коровай. 

Хутір Куцанда між Молодавою і Мирогощею. Тут у 1948 
році полягли в бою Петро Васильчук (на псевдо Хмара) і 
Василь Степанчук (Цвіток) . Зв 'язкова втікала в напрямку 
залізниці. Але поїзд перепинив дорогу. Не бажаючи відда-
вати себе в руки чекістів, дівчина застрілилася. 

Нагоряни. На пагорбі — могила Микити Роя. Він т а ї 
поліг, стікаючи кров'ю. Де поділи енкаведисти його тіло, 
не відомо. І все ж колишні побратими по боротьбі насипали 
могилу, вшанували пам'ять повстанця, а заодно — і па-
м'ять тих, чий слід загубився у вихорі національно-визволь-
ної війни. Коли компартія з усіх сил паплюжила ОУН— 
УПА, хтось хрест на тій могилі знищив... 
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Пошукова робота триває. Ми зобов'язані її продовжити, 
щоб молоде покоління усвідомило, що Україна здобула не-
залежність не стільки силою обставин, скільки в результаті 
довгої і важкої боротьби, в результаті самопожертви сотень 
і тисяч її справжніх патріотів. Слава їм, героям! 

Микола Олексійович БОРИШКЕВИЧ. 
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Некрасова, 27. 

МОБІЛІЗОВАНІ У СОРОК 
2 4 < $ н Л ЧЕТВЕРТОМУ 

О ЛҐ&іл р і / г ; 1 г є ^ е загнали, мій друже єдиний, 
Мій Якове добрий! Не за Україну, 

И.(і і^<( А V А за її ката довелось пролить 
/ Кров добру, не чорну. Довелось запить 

оу 3 московської чаші московську отруту! 
п о ш * , У / ^ у ^ ( ї . Шевченко, «Кавказ») 

Народам імперських колоній історія часто-густо уготовує 
своєрідну мілітарну місію. Поневолених національно, соціа-
льно, а то й релігійно, їх, тим не менше, нерідко викорис-
товують для збройної підтримки, укріплення та захисту 
імперії, а то й залучають до агресивних імперіалістичних воєн 
та походів. Свого часу такою була доля індусів, єгиптян, ав-
стралійців, алжирців, поляків, чехів, хорватів... 

Українці, на жаль, не стали винятком із цього парадок-
сального історичного правила. У першу світову війну біля 
3,5 млн. наших співвітчизників проливали кров за російську 
імперію, понад 250 тис. за австро-угорську. У другу СВІТОВУ 
українці збройно захищали теж чужі їм національні інтереси 
червоної Росії і коричневої Німеччини, Польщі, Угорщини, 
Румунії, вони воювали в складі американської та канадійсь-
кої армій, брали участь у національних Рухах Опору Франції, 
Італії , Югославії, скандинавських та балканських країн. 

Волиняки, що волею долі переходили поперемінно то 
під литовське, польське, московське, а згодом знову польсь-
ке, нацистське і нарешті більшовицьке панування, у всій 
повноті пізнали гіркоту служби у далеко не добровільному 
статусі ландскнехтів чужих імперій. В умовах Російської 
імперії це проявилось особливо разюче. Чи не тому прови-
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діння обрало саме волинський гвардійський полк Петрограда 
стати першим військовим підрозділом, що започаткував 
лютневу революцію та повалення царизму в Росії? 

Але, мабуть, найбільш драматичною виявилась доля ста 
тисяч волиняків-уираїнців у роки другої світової війни і 
зокрема їх бойова діяльність у лавах Червоної армії на 
радянсько-німецькому фронті. 

Нагадаємо, що влада, яка на червоних багнетах була 
встановлена на Волині у вересні 1939 року і під прапором 
якої впродовж 21 місяця тут будувався сталінський соціа-
лізм, залишила після себе у червні сорок першого надзви-
чайно гнітючі спогади у місцевого населення. За цей ча? 
було фізично знищ'ено, ув'язнено або депортовано у віддалені 
регіони Росії кожного десятого жителя цього краю. 

Тільки навальний наступ гітлерівців у червні сорок пер-
шого (Волинь, як відомо, була окупована за лічені дні) не 
дав змоги більшовикам провгести на Волині тотальну мобі-
лізацію до Червоної армії та евакуювати на схід звідси 
промисловий потенціал і кваліфіковану робочу силу. Зате 
НКВС встиг залишити по собі криваво-червоний слід — ма-
сові убивства декількох тисяч політв'язнів Лубенської, Луць-
кої, Острозької, Володимир-Волинської та деяких інших тю-
рем і допрів. 

І хоча майже двохрічна нацистська окупація Волині ви-
явилась особливо жорстокою та виснажливою, тим не менше 
за цей час у краї відбулись, надзвичайно вагомі національно-
революційні здвиги. У вогнищі боротьби з гітлерівський 
окупаційним режимом та червоною партизанкою тут народи-
лась, виросла та зміцніла Українська Повстанська Армія, 
що здобула підтримку та визнання поголовної більшості ук-
раїнського люду. Ідея визвольної боротьби за самостійну 
українську державу поступово оволоділа усіма верствами 
волинського суспільства. І тому можливе повернення біль-
шовицького режиму більшість волиняків сприймали як реа-
льну небезпеку і для власної сім'ї, і для національно-визво-
льної справи в цілому. 

Аналізуючи агентурну інформацію з окупованої німцями 
Волині, НКВС дійшов висновку, що як бульбівці,. так | 
бандерівці мають широку підтримку місцевого населення. В 
об'ємній довідці «Про діяльність ОУН під час німецької оку-
пації» на адресу Ц К К П ( б ) У наркомат внутрішніх справ 
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У Р С Р повідомляв: «В Західній Україні оунівці користують-
ся виключним авторитетом і всілякою підтримкою. Чоловіче 
населення у віці від 15 до 55 років отруєне націоналіс-
тичною ідеологією. Більшість з них є фанатиками у цих 
справах».1 

Таку ж оцінку ситуації на окупованій німцями Рівнен-
щині дає і військова розвідка, У повідомленні, датованому 
вереснем 1943 р., зокрема, читаємо: «Значно гірше веде 
себе населення Рівненської та Тернопільської областей: У 
своїй більшості воно заражене націоналістичними ідеями... 
Літні люди, жінки, підлітки у своїй поголовній більшості 
ставляться до наших партизанів вороже, постійно доносять 
на них націоналістичним загонам».2 

Взимку 1943—44 рр. місце одного окупанта на Волині 
обійняв інший, не менш зажерливий, лукавий та жорстокий. 
Але на відміну від вересня тридцять дев'ятого зустріч біль-
шовиків обіцяла бути далеко не привітною. Про це Москва 
не тільки знала, але й заздалегідь готувала контрзаходи. 

Найбільшу небезпеку для неї на Волині становила УПА. 
За даними Рівненського підпільного обкому К П ( б ) У на час 
вступу Червоної армії на територію області тут діяло 55 
повстанських загонів чисельністю від 100 до 600 чол. ко-
жен. Загальна кількість озброєних націоналістів, за їх під-
рахунками, сягала 10600 вояків. Але мобілізаційний резерв 
области налічував щонайменше — 90—100 тис. чоловіків. 
«Створюючи свою армію, — читаємо ще в одному аген-
турному матеріалі, адресованому московському керівництву, 
— націоналісти мобілізують до неї все доросле чоловіче 
населення, що здатне носити зброю. Д л я підготовки команд-
ного складу цієї армії вони створили ряд вишколів...» 

За підготовку широкомасштабних заходів, спрямованих 
на те, щоб позбавити УПА людських резервів, взявся осо-
бисто М. Хрущов. Якщо вірити його мемуарам, то ідею по-
дав генерал" Ватутін. Ще перед штурмом Дніпра генерал 
звернувся до нього як до члена Військової ради фронту із 
запитанням, як бути з мобілізацією в Західній Україні, де 
населення, судячи з одержуваних розвідданих, не збиралось 
бути лояльним до радянської влади. Як згадує Хрущов, 
конкретної відповіді на поставлене генералом запитання він 
тоді не мав. Але ідея прийшла йому в голову після мі-
тингу у Сарнах — одному з перших західноукраїнських 
місі, звільнених. на той час, 
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17 січня 1944 р. Хрущов виклав свої пропозиції Сталіну 
у спеціальному листі. «Я дійшов висновку, — писав він, •>— 
що цих людей треба призивати до Червоної армії і навітп 
на загальних засадах, як і в східних областях України, 
лише більш ретельно треба відбирати і відсівати ненадій-
них, а також агентуру, що її безперечно намагатимуться за-
силати до нас німці через цих оунівців, через бандерівців та 
бульбівців».4 

Не далі як через тиждень 25 січня 1944 р. Сталін під-
писав спеціальний наказ Державного комітету оборони (ДКО) 
«Про мобілізацію радянських громадян у звільнених від 
німецької окупації районах Західної 'України і Західної 
Білорусії». Але запланована акція, як показало життя, в 
Зах-гдній Україні виявилась значно складнішою справою, а 
на Волині і поготів. Викликано це було звичайно діями 
УПА, проте не менш вагому роль відіграло несприйняття 
цієї влади самим населенням, яке зберегло щонайгіршу па-
м'ять про «перших совітів» на своїй землі. 

Спочатку керівництво ОУН мало намір заохочувати своїх 
симпатиків вступати до Червоної армії, вважаючи, що та-
ким чином можна буде використати, як це мало місце т 
вермахтом та дивізією «Галичина», підготовчі можливості 
ворожої армії, і, отримавши в руки зброю, згодом влитися 
до УПА. Але зміст і темпи підготовки молодого поповнення 
в німецькій та радянській арміях істотно різнилися. При 

всій скруті становища нацисти намагались готувати своє 
військове поповнення грунтовно, навіть якщо це стосувалося 
чужинців. Д л я більшовиків же західні українці,- як ми це 
дальше побачимо, були перш за все «гарматним м'ясом», 
якого належало якомога швидше позбутися. ОУН розпіз-
нала ц'е досить скоро і змінила свою орієнтацію, зосередив-
ши зусилля на зриві радянської мобілізації. 

Програма боротьби з УПА, запропонована Сталіну Хру-
щовим, передбачала надзвичайно широке коло адміністратив-
них, силових, добровільно-примусових та ідеологічних за-
ходів, які належало невідкладно запровадити- в ж і ш я на 
відвойованих у німців землях. 

Почнемо з того, що вже у березні 1944 р. у 'постанові 
Д К О «Про спеціальні заходи по Західних областях Украї-
ни», проект якої готував Хрущов, мобілізація чоловічого 
населення до Червоної армії була визначена як першочер-
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гова державно-політична акція. Постанова Зобов'язувала 
Н К О «відмобілізувати до 20.03.1944 р. усе чоловіче "насе-
лення призовного віку визволених районів Рівненської та 
Волинської областей, причому у першу чергу до 30-річного 
віку...5 Поскільки територіальні військкомати створювалися 
досить повільно, московський уряд дозволив командуван-
ню фронтів самостійно організовувати призов західних ук-
раїнців і поповнювати ними свої частини. 

Левину частку мобілізованих взимку та весною сорок 
четвертого року волиняків було направлено до військ 1-го 
Українського та 2-го Білоруського фронтів, що діяли на цій 
території. За чотири місяці з Рівненщини було призвано до 
Червоної армії 69110 чоловіків. Добровільно з 'явились на 
призовні пункти та до військоматів аж... 2620 чол. (3,7%). 

Мобілізацію рівняй до Червоної армії на початку сорок 
четвертого можна порівняти хіба-що з тим, як німці ор-
ганізовували вивіз волинської молоді на каторжні роботи 
до Райху під час окупації. Військокий відділ Рівненського 
обкому К П ( б ) У повідомляв Київ 20 квітня 1944 р., що до-
бровільно з 'явилася до військкоматів лише невелика група 
громадян міст Рівного, Здолбунова та Сарн. Решту, зазна-
чалося в документі, довелося «призивати» під час облаз 
в містах, селах, хуторах та по лісах. «В селах Володими-
рецького району, — читаємо в інформації Хрущова в Моск-
ву, — при появі призовної комісії всі чоловіки — військо-
возобов'язані втекли в ліс, саботуючи мобілізацію. В селах 
Дубровицького району мала місце збройна сутичка під час 
проведення мобілізації. Армійський загороджувальний загін 
184 затримав 120 чоловік, що підлягали мобілізації. Ба-
гато з них, мали свою зброю і вчинили опір владі. В ре-
зультаті були вбиті та поранені серед селян».6 

В Рівному після того, як план призову опинився під за-
грозою зриву, працівники військкомату спільно з червонопо-
гонниками вчинили справжнє полювання на людей. Чолові-
ків хапали просто на вулицях, у крамницях, перукарнях, без 
пред'явлення будь-яких повісток. 

Такими середньовічними рекрутськими методами за по-
рівняна короткий час (від січня до жовтня 1944 р.) на Рів-
ненщині було мобілізовано до Червоної армії 102816 чоло-
віків 1894—1926 років народження. Всього ж за цей час із 
Західної України до армії було рекрутовано 524078 чол. На-
гадаємо, що мобілізація на цьому не припинилась в нашому 
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краї, а продовжувалася до початку 1945 р. Більше того, 
з і грудня 44 р. було розпочато призов військовозобов'язаних 
1927 р. н., тобто сімнадцятилітніх. Паралельно на Рівненщи-
ні активно проводилась мобілізація серед чеського та поль-
ського населення до новостворюваних польської та чехосло-
вацької армій. 

Наступним після призову західних українців етапом ста-
ла їх фільтрація, тобто перевірка на благонадійність. Це 
завдання доручалось офіцерам територіальних та фронтовик 
органів Н К Д Б та працівникам партійних і радянських ус 
танов, а безпосередньо в частинах та з 'єднаннях «шефства 
над новим поповненням» брала військова контррозвідка — 
горезвісний С М Е Р Ш . 

Як вимагала вже згадувана нами постанова Д К О сто-
совно Західної України, «Всіх мобілізованих належить не-
гайно відвести в тилові округи і після фільтрації та навчання 
кращу частину направити до бойових підрозділів, а решту 
використати в тилових частинах (будівельні, шляхові ї а 
ін.) і на відбудовчих роботах».7 Фільтрація проводилась за 
принципом «Краще перегнути палицю ніж її не догнути. 
«Тих, хто співпрацював з німцями, згідно з їх провиною 
(якщо не йшлося про вищу міру покарання) або відправ-
ляли в тил для подальшої перевірки, або спрямовували до 
штрафних рот, всіх інших направляли у звичайні роти чи 
запасні полки. Директива політуправління 1-го Українського 
фронту від 16 травня 1944 р. вимагала особливого підхо-
ду до волиняків та галичан. Фіскальний нагляд за цими 
людьми {ставав партійним та комсомольським {обов'язком 
кожного комуніста та комсомольця. А охочих викрити ворога 
в своєму середовищі знаходилось чимало. Тільки в 161 за-
пасному стрілецькому полку серед призваних з Рівненщини 
на початку 1944 р. було виявлено «200 націоналістів, 159 
сектантів, 25 колишніх старост та поліцаїв, що приховала 
свою діяльність при німцях».8 

При комплектуванні поповнення з західних українців за-
боронялось утворювати т. зв. земляцькі групи в одному під 
розділі. «Особливо треба слідкувати за тим, — читаємо а 
Інструкції «Про прийом, вивчення та політичну обробку но-
вого поповнення», яку підписав небезвідомий Л. Мехліс, — 
щоб мобілізованих було розподілено по ротах так, щоб з 
одного села призвані потрапляли в різні відділення, взводи, 
роти...» Західних українців забородялось направляти у роз-
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відпідрозділи, використовувати в якості зв 'язківців, ра-
дистів, спостерігачів, навіть ординарців. 

Як неодноразово повідомляв у своїх донесеннях та рапор-
тах М. Хрущову начальник політуправління 1-го Українсько-
го фронту С. Шатилов, «Західні українці становлять над-
звичайно складну проблему в діючій армії». Генерал нази-
ває щонайменше десять причин цьому. Сучасний українсь-
кий історик В. Гриневич дуже вдало сконденсував їх суть 
та обраний більшовиками вихід із становища, який сталі-
нізм вбачав в їх реалізації , такими словами: «Спрямування 
підрозділів, сформованих переважно із західних українців, 
на передову несло в собі загрозу їх переходу на бік ворога, 

розпилення ж їх по окремих частинах загрожувало розпов 
скздженням націоналістичної пропаганди. Тому найбільш 
універсальним, суто сталінським (є людина — є проблема, 
немае людини — немає проблеми) методом вирішення «за-
хідноукраїнської проблеми» залишався метод «передової»."' 

І справді, чим наприклад, як не бажанням вирішити «за-
хідноукраїнську проблему» на передовій шляхом якнайбіль-
шого винищення призовників, можна пояснити те, що згідно 
з наказом командуючого 1-м Українським фронтом від 11 
вересня 1944 р. строк обов'язкової військової підготовки для 
них був скорочений до 8 днів перебування у запасних пол-
ках та 10 днів — у стрілецьких полках. На практиці часто 
не дотримувались навіть цих термінів. Так, 12 вересня 
1944 р. у 2-й стрілецький батальйон 140 дивізії прибуло 32 
бійці з Волинської та Львівської областей. У запасному 
полку вони перебували лише 3 дні, в батальйоні — 1 день. 
13 цих 32 чоловік сформували батальйон, додавши до нього 
8 старослужбовців та 14 вересня їх було кинуто в бій. 
14 чоловік тут же здались в полон.10 

Британські аналітики, що вивчали «секрети успіхів» Чер-
воної армії завершального періоду війни, дійшли висновку, 
що для західних українців запасні полки виявились всього 
лише модифікованою формою штрафних рот. їм давали 
5—10 днів для підготовки, а потім — погано навчених, по-
гано одягнутих — посилали на найнебезгсечніші ділянки фрон-
ту. Отже, втрати та дезертирство серед бійців-західноукраїн-
ців, на думку англійців, не могли не бути високими. Якщо 
ж до цього додати масові факти рукоприкладства з боку 
командирів, знущання над ними з боку «старших братів», 
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зневажливе ставлення з боку політпрацівників та «особіс-
тів», то стає цілком зрозумілим, чому ці люди покидали 
діючу армію. Цитований нами вище генерал Шатилов допо-
відав своєму керівництву, що и л ь к и з 4 по 25 вересня 
1944 р. на бік ворога у військах 1-го Українського фронту 
перейшло 172 «західники».11 Враховуючи, що в той час 
бої велись ще на території Західної України, то більш імо-
вірно, що поголовна більшість дезертирів не переходили па 
бік німців, а поповнили ряди УГІА, або повертались додому. 

Бо вдома справи складались вкрай драматично. 
Воїн, як відомо, самовіддано бореться з ворогом, якщо 

вій впевнений, що його сім'я, рідні та близькі, що залиши-
лись в тилу, перебувають під надійною охороною держави, 
що до них ставляться як до сім'ї фронтовика. 

Цілком інша ситуація склалась в 1944—45 рр. на Во-
лині. У боротьбі з УПА більшовики, подібно до гітлерівців, 
застосовували злочинну політику «випаленої землі», тобто 
воювали не стільки з повстанцями, як з мирним населенням, 
звинувачуючи його підставно та безпідставно у симпатіях 
та допомозі* партизанам. 

З цією метою за пропозицією все того ж М. Хрущова в 
Рівненську та Волинську області було направлено 1200 
радпартактивістів для «організаційного поновлення радян-
ської влади», із Росії сюди було передислоковано дві брига-
ди спецвійськ Н К В С та декількасот офіцерів НК.ВС і 
Н К Д Б , що володіли українською мовою. З вчорашніх пар-
тизан Ковпака, Сабурова, Вершигори, а також тих дизерти-
рів УПА, що здались більшовикам, на Рівненщині було 
скомплектовано 19 бойових груп особливого призначення в 
кількості 1581 чол. для провокаційно-терористичної діяльнос-
ті під видом боївок УПА проти місцевого населення;1'1 

Крім червонопогонників, прикордонних військ, що по-
стійно вели боротьбу з УПА, до багатьох акцій за рішенням 
Д К О залучались також регулярні бойові частини Червоної 
армії з . використанням авіації, артилерії та бронетанкової 
техніки. Особливо антипартизапська діяльність армійських 
частин активізувалась після того, як на Рівненщині в одній 
з бойових сутичок з упівцями було смертельно поранено 
командуючого 1-м Українським фронтом генерала М. Вату-
тіна. Проте помста за смерть генерала поширилась переваж 
но на місцевих жителів Волині. Політпрацівники розгорнули 
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велику роботу серед червоноармійців, закликаючи їх мстити 
за смерть свого командуючого. 

Ненависть радянських воїнів до гітлерівців 
військові пропагандисти тепер намагались спряму-

вати проти вояків УПА та місцевого населення, що їй до-
помагало. 

На чотирьох розвідників 8 стрілецької дивізії 60-ї армії 
було здійснено напад поблизу с. Кургани Острозького райо-
ну. Троє з них загинули в бою. Наступного дня до села 
прибула у повному складі кінна розвідка дивізії, майже 50 
червоноармійців. її командир ст. лейтенант П'ечкур наказа.ч 
зібрати усіх жителів села. Офіцер з а ж а д а в видати йому бан-
дерівців, причетних до убивства його товаришів. Інакше, за-
явив він, будуть розстріляні усі чоловіки села. Люди пла-
кали, просили розібратись в тому, що скоїлось поза селом, 
пожаліти стариків. Але благання не допомогли. Н а власний 
розсуд Печкур відібрав ЗО заручників і наказав їх прилюдно 
розстріляти як бандерівців. 18 чоловік було убито, 6 по-
ранено, а шести чудом вдалось врятуватись. Після екзекуції 
П'ечкур наказав підпалити декілька осель і залишив селянам 
листівку. В ній люди прочитали: «Мирні православні укра-
їнці і поляки! Я сьогодні приїхав до вас, щоб помститися 
вашому селу за трьох бійців, яких ви вбили... Надалі за кож-
ного убитого нашого бійця я вбиватиму 100 чоловік і па-
палитиму села». 

Під час операції проти упівців в с. Бобрино Острожець-
кого району енкаведисти затримали селянку Мокрину „Устим-
чук — матір одинадцяти дітей, троє з них воювали в Чер-
воній армії. Чоловік, теж мобілізований, був направлений 
до оборонної промисловості. Жінка видалась підозрілою на-
чальнику райвідділу Н К В С Піканову і він наказав її туг 
же розстріляти. Солдати виконали наказ. В ході розсліду-
вання виявилось, що Устимчук не мала жодного відношен-
ня до ОУН чи УПА. 

Поблизу с. Кривеньки була обстріляна група енкаведис-
тів. Наступного дня в село прибуло 60 червонопогонників на 
чолі з майором Полянським. Було вчинено дикий розгром 
села. За наказом Полянського солдати розстріляли 10 літ-
ніх селян у віці від 60 до 80 років та спалили 45 садиб. 
Серед убитих п'ять селян — це були родичі тих, кого було 
призвано до Червоної армії і вони воювали на фронті. 
Двадцять спалених хат належало сім'ям фронтовиків.13 
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Прикладів жорстокої, нелюдської поведінки органів 
НКВС стосовно сімей фронтовиків можна навести чимало 
у кожному районі чи навіть селі Рівненщини. Пояснення цьо-
му більш ніж просте: мобілізацію волиняків до Червоної 
армії і їх нагальну відправку на передову більшовики роз-
глядали як реальну можливість оголити цей край від по* 
тенційних повстанців або принаймні нелояльних громадя'і . 
У можливі патріотичні почуття рекрутованих Не вірили. Та 
ким же було і ставлення влади до дружин, дітей та батьків 
фронтовиків. Тож не дивно, що серед багатьох тисяч репре-
сованих та нищених були й сім'ї червоноармійців. 

Йшла неоголошена війна, відбувалось нищення НароДу 
цілого регіону недозволеними методами — методами жор-
стокого терору. Перемагала ненависть, жорстокість, зброя, 
гинули та були піддані депортації у віддалені регіони Сою-
зу не тільки ті, хто тримав зброю в руках, але й їхні 
сім'ї, симпатики, нарешті просто односельчани... 

Згідно з документами Державного архіву Російської Фе-
дерації, тільки за 1944 рік, коли на нашій території ще 
велись кровопролитні бої з гітлерівцями, репресивним ста-
лінським апаратом було ліквідовано 124 336 західних ук-
раїнців, що брали участь у національно-визвольній боротьбі 
як проти одного, так і другого окупанта. З цієї кількості 
57405 чол. було вбито, 50941 арештовано та ув'язнено. Втра-
ти державних чинників, що брали участь в «утихомиренні» 
регіону, за цей час становили: 82 офіцери Н К В С — Н К Д Б , 
1295 рядових військ НКВС, 3 раДпартпрацівники та 46 бій-
ців винищувальних батальйонів — всього 1426 осіб.14 

На Рівненщині ця драматична статистика за 1944 р. ста-
новить 15988 убитих, 15680 арештованих та за судом або 
без суду відправлених до тюрем і таборів па довгі терміни 
ув'язнення. За цей період також було насильно виселено в 
Сибір та інші віддалені регіони Союзу 1154 сім'ї вояків 
ОУН—УПА в кількості 3212 осіб.15 

Закінчення другої світової війни в Європі не принесло 
бажаного миру та очікуваної радості на волинську землю. 
Тут ще м а й ^ е десять років продовжувалась війна, яку 
Москва нав 'язала західним українцям за їх історичне 
прагнення до волі і національної незалежності України. У 
цей смертельний коловорот було втягнуто десятки 
тисяч фронтовиків та їх родин, яким пощастило залишити-
ся живими після 9 травня 1945 року. Далеко не всім суди-
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Лось повернутись в рідні оселі. Органи СМЕРШу, що 
запрацювали після війни з особливою ретельністю та прис-
кіпливістю, «викрили» ще не один десяток тисяч «оуновцез 
и бандеровцев» безпосередньо в діючій армії, причому час-
то в середовищі фронтовиків, нагороджених численними бо-
йовими орденами та медалями. Тисячі після т. зв. фільтра-
ції, арешту і трибуналу опинились на добрий десяток років 
у безмежних просторах ГУЛАГу. 

Євгена Мартцнюка призвали до УПА в березні сорок 
третього. В бою з німцями його було поранено і відправле-
но додому-на видужування. В 1944 р. в с. Бугаївка Ради-
вилівського району юнак попав в лапи німців і за участь 
і] УПА був відправлений до концтабору в Німеччину. На 
початку сорок п'ятого його звільнила Червона армія і тут 
же хлопця було мобілізовано та відправлено на передову. 
День Перемоги червоноармієць Мартинюк зустрів в По-
меранії. Та радість перемоги виявилась для нього передчас-
ною. Всезнаючий С М Е Р Ш докопався, що Євген почав свою 
антинімецьку боротьбу в рядах УПА. Цього виявилось до-
сить, щоб бойова біографія юнака в Червоній армії була 
перекреслена. Вирок трибуналу був коротким: 10 рокія 
ув'язнення за антирадянську діяльність. А далі ще два ро-
ки «довічного поселення» поблизу Караганди. Лише в кінці 
1956 року двічі засуджений за участь в УПА Є. Мартинюк 

зміг повернутися на Рівненщину. Право на освіту він «за-
служив», і закінчив Київську політехніку, але в прийомі 
до аспірантури йому було відмовлено навідріз. Як і обіймати 
будь-яку посаду, окрім змінного інженера. Хоч з часом його 
було реабілітовано, призначено навіть пенсію фронтовика, 
але моральне травмування продовжується. Не далі як ми-
нулого року колишньому фронтовику було відмовлено V 
прийомі на посаду «стрільця»-охоронника (читай: сторожа) 
на військовій кафедрі УДАВГ. Колишні старші офіцерч 
Радянської армії, що обіймають такі посади на цій кафедрі, 
не могли змиритись, що їх «колегою» може стати колиш-
ній вояк УПА. 

У життєписі Є. Мартинюка як у дзеркалі відбито не тіль-
ки колишню, але й нинішню долю бійця-антифашиста, що 
воював з гітлерівцями окрім Червоної ще й в Повстансь-
кій армії. 

Давно впав III Райх і його керівники двічі для Заходу 
і Сходу підписали акт капітуляції . З часом свідомість 
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пародій, що довгих шість років збройно і духовно протистоя-
ли один одному, трансформувалась у взаємну толерантність, 
а відтак у цивілізоване взаємопорозуміння. 

Дещо складніше цей природній процес проходив у тих 
країнах, де багато років мало місце внутрінаціональне про-
тиоорство. Приклад показала Іспанія ( за нею Греція, Поль-
ща, Німеччина.,. 

День Перемоги однієї сили над іншою, що десятиліттями 
святкували Європа і світ 8 травня, недавно доповнився 
Днем Примирення, який відмічають 9 травня. Сини і внукн 
тих, хто стріляв один в одного у минулу війну, в цей день 
спільно кладуть квіти та вінки до могил загиблих. А ті,, 
кому пощастило дожити до наших днів, теж, подавши один 
одному руки, Закликають молодь не повторювати помилок 
минулого. 

Ііо-іншому склалась ситуація в колишньому С Р С Р . Дер-
жава , чия офіційна ідеологія втрачала сенс без наявності 
ворога, постійно формувала у своїх громадян готовність до 
боротьби як із зовнішнім, так і внутрішнім супротивником. 
Зовнішній табір ворога складали недобиті фашисти у Ф Р Н , 
лукаві імперіалісти у США, Британії, ' Франції та решті за-
хідного світу. Внутрішній ворог персоніфікувався з образом -
класових експлуататорів, що приховали своє минуле, з 
буржуазними націоналістами, з "церковниками і, нарешті, 
з т. зв. ідеологічними диверсантами буржуазного способу 
життя. Тому і для повноцінного свята Перемоги потрібен був 
не лише повалений, але й живий, налаштований до агресії 
супостат. Святкуючи Перемогу, радянські люди повинні 
були ні на мить не забувати, що «наш бронепоїзд» має 
завжди стояти на запасній колії. 

І раптом імідж ворога, яким влада лякала свій народ 
впродовж десятиліть, щезає. Бо конає імперія, чиї підвалини 
будувалися на ненависті, люті та розбраті. Відроджується 
держава, за яку поклали голови мільйони українських пат-
ріотів минулого, в тому числі і комбатанти другої світової. 
Ті, хто громив коричневого і ті, хто воював з червоним 
завойовником. А також ті, хто боровся супроти обох. 

Але, на жаль, вони продовжують бути роз'єднаними і 
сьогодні. І не тільки в день Перемоги. Бо День Єднання в 
Україну ще не прийшов. Лякає він тих, хто, змінивши ко-
льори символіки, продовжує триматись при владі, хто про-
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голошує сучасні лозунги, але думає і д іє по-більшовицьки. 
І хто продовжує вносити розбрат у поріділі ряди фронтові:-

Г І/імч* тзг„?ег3ґи>, 
и % . з* Щ*». •• 

4 / « Іс^Гя~ українського війська» 1917—1995."Львів, «Світ», 
1996, С. 408. 

2. Російський центр зберігання і вивчення документів НОВІТНЬОЇ 
історії (РЦЗВДНІ). Ф. 69, оп. 1, спр. 1033, арк. 1 — 2. 

3. «Історія українського війська»,.. С. 396. 
4. Центральний державний архів громадських організацій Ук-

раїни (ЦДАГО України) Ф.1, оп. 70, Од. зб„ арк. 108. 
5. ЦДАГО України. Ф.1, ор. 2 А спр. 703, ар$ 
6. Там же, арк. 1 — 19 
7. Там же, арк. 20 
8. Там же, арк, 1 
9. Гриневич В. Військо 

Кінець 30-х—80-ті рр. — «Історія українського війська 1917-

>.1, ор. спр. 703, ар$. 20-аЄЗ. / у 

іськовр будівництво в Р/дянській Україні. 
Кінець 30-х—80-ті рр. — «Історія українського війську 1917 — 
1995». Львів. 1996, С - 3 9 3 . ^ / Л / ^ / { < 0 

10. Там ж ь М Ш О й М . / л , / , и р Ь * 
11. ЦДАГО України. Ф . / 4 < А ^ 2 3 Р ( Ж : з б ^ ц л 
12. ЦДАГО України. Ф. 1, оп. 23, №р. Ш і . % 
13. ЦДАГО України. Ф. 1, оп. ЗО, сп£ 
14. ДА РФ. Колекція документів., арк. 
15. ДА РФ. Ф. ?4£8, оп. 1, спр. 349, ^ к . 1. 

/ Ш Ш т р е о Ч - А ч Ж ч г Ч й о с и п ПАЦУЛА, 
0 / ' и 'доцент Української державної академії 

водного господарства (м. Р івне) . 

ЇХ СЛАВНІ ІМЕНА 
Ч и м а л о жінок нашого містечка Клевані брало участь 

у боротьбі за незалежність України. Усі вони зазнали ре-
пресій, а багато загинуло, не дочекавшись волі. Хочу на-
гадати їх славні імена. 

Яскравим прикладом високого патріотизму є життя і 
діяльність Робітницької Устини Григорівни. Вона була чле-
ном Пласту , активною просвітянкою, співачкою в церков-
ному хорі. Переслідувалася , як і її чоловік Іван, поляками 
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за належність до ОУН. Переслідувалася і більшовиками. 
Щоб уникнути арешту, мусила в 1941 році разом із чоло-
віком піти - в підпілля. За те більшовики 21 травня 1941 
року забрали її трьох дітей і разом із стареньким дідом 
вивезли у Казахстан, де вони бідували, аж поки через роки 
і роки таки втекли звідти до своєї тітки в Клевань. Сліди 
Устини Григорівни загубилися на дорогах боротьби з оку-
пантами. 

Юні патріотки Ольга і Ніна із сім'ї Куцевичів активно 
боролися за Україну. Гімназистки, а згодом студентки, дів-
чата були діяльними членами ОУН. їх обох разом із бать-
ком-вчителем Матвієм Пилиповичем заарештували гітлерівці, 
Батька розстріляли в Клевані, а дівчат знищили невідомо де. 

Під час німецької окупації не сиділа, склавши руки, ві-
сімнадцятирічна Кубович Галина Сергіївна. Як член ОУН 
вона виконувала відповідальні завдання проводу. Про її 
роботу в організації українських націоналістів знали і бать-
ко Сергій, і мати Ксенія, допомагали дочці. Коли німці при-
йшли заарештувати Галину, дівчини якраз не було вдома. 
Г ітлерівці забрали батька. Любляча дочка пішла визволяти 

"його. Батька окупанти відпустили, а дівчину розстріляли в 
рівненській тюрмі. 

Виконуючи завдання щодо знищення зрадника україн-
ського народу, Максимчук Ольга була поранена. Дівчина не 
здалася на поталу ворогам — останньою кулею обірвала 
сама своє коротеньке, але справжнє життя. її труп окупан-
ти виставляли на пострах у Клевані. 

Головатчик Одарка Костянтинівна у 1945 році виконува-
ла в Клевані завдання підпільної організації . її спіймали 
і посадили у тюрму, яка тоді містилася в клеванському зам-
ку. Щоб уникнути знущань на допитах, дівчина повісилася 
на пончохах. У бою з енкаведистами загинув і її брат 
Степан Костянтинович. 

У повстанських боївках загинули молоді патріотки із 
Клевані Віра Долінська та Раїса Янкевич. 

Ставши членом ОУН, дуже небезпечну роботу викону-
вала Зіна Медведчук, яка працювала друкаркою в райви-
конкомі. Вона друкувала на машинці листівки, передавала 
їх дівчатам із Сморжева, а ті вже розповсюджували їх по 
району. Енкаведисти заарештували Зіну і засудили її на 
25 років тюрми. А в Зіни була крихітна донечка, яка за-
лишилася з бабусею. Зіна повернулася з в'язниці з підір-
ваним здоров'ям. Нині вона живе у Львові. 
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Була підпільницею і Завадська Марія, На щастя, жо-
ден зрадник не знав про це, тож вона не потрапила до 
Б'ЯЗНИЦІ . Марія померла, не доживши до проголошення не 
залежності України. 

Із моїх землячок, які боролися за самостійність Украї-
ни, наймолодшою була Костемська (по чоловікові Друзен-
ко) Ганна Сергіївна. їй ще й шістнадцяти не було, як вона 
уже виконувала важливі завдання проводу. її брат Степан 
загинув у бою з окупантами. 

Ж и л а у Клевані сім'я Маркевичів': дружина священи-
ка Марія (із сім'ї Буслів) та дочка Наталка . Священик 
Яків Маркевич із сином Костянтином були на засланні. На 
талка закінчила в 1949 році Рівненський учительський ін-
ститут, закінчила на відмінно. Працювала в школі в селі 
Могиляни. Влітку 1950 року вона пішла у підпілля і за-
гинула разом із своїм чоловіком Малімоном. Загинула то-
ді ж, як і Ніл Хасевич, і теж, кажуть, у Сухівцях. 

Чимало клеванських матерів віддали на боротьбу за аї-
льну Україну найдорожче — своїх дітей. 

Так, проста селянська жінка Бусел Хима виховала чо-
тирьох дітей. Двоє синів ще в гімназії стали членами ОУН, 
До самої смерті Хима передавала передачі в різні тюрми 
го Саші, го Яші, то обом разом. Олександр загинув у рів-
ненській тюрмі — його німці розстріляли. 8 березня 1943 ро-
ку разом з багатьма іншими українськими патріотами. Він 
у той час завідував обласним відділом народної освіти. Яків 
був членом проводу ОУН і членом головного штабу УПА, 
це він виступав із співдоповіддю на Першій конференції по-
неволених народів Європи і Азії в 1943 році в селі Будераж 
нинішнього Здолбунівського району. Загинув Яків у бою 
з енкаведистами на Тернопільщині. 

Демидович Тетяна виховала трьох борців за волю Украї-
ни: Надію, Бориса та Андрія. Бориса схопили фашисти в 
Рівному, коли той повертався із завдання. Це було в 1943 
році. Там же, в Рівному, окупанти його і розстріляли піс-
ля нелюдських тортур. Надія загинула у підпіллі. Андрій 
перебував у повстанському загоні. Якось потайки прийшов 
у Клевань — тут його повідомили, що готується велика 
облава військ енкаведе, просили переховатися якийсь 
час удома. Але він відповів: «Де мої друзі, там повинен 
бути і я». Він загинув у Жуківському лісі. Мати залиши-
лася сама ,переслідувана енкаведистами. 
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У Демндович Одарки всі три сини — Захар , Олександр 
і Андрій — виконували завдання підпільної організаці ї . Усі 
вони відсиділи багато років у тюрмах, повернулися з над-
ломаним здоров 'ям і передчасно померли. 

Трьох синів — Олексія, Д м и т р а та Сергія — благосло-
вила на боротьбу з ворогом Ксенія Бочко. Хлопці стали пов-
станцями. Усі троє загинули. А матір з дочкою Надією ви-
везли на Сибір, де вона і померла, не дочекавшись звільнення. 

Або як не згадати Ставецьку Тетяну. Хоч вона не була 
рідною матір 'ю, але з великою любов 'ю виховувала чолові-
кових синів та дочку. Боляче було дивитися, як побивалася , 
як голосила Тетяна, коли у 1943 році німці з аарештували 
Миколу, коли той повертався із завдання, і після допитів 
стратили у Рівному. Ц я жінка вночі потайки ходила в Су-
хівці хоронити старшого сина-повстанця Сашу, який там по-
мер від енкаведистських ран. 

З а любов д о України довгі роки відсиділи у тюрмах 
Ольга Микола ївна Бусел та З о я Тодосівна Головатчик. Во-
ни ні разу не зрадили своїй високій ідеї. 

Усі наші землячки, імена яких я назвала , були чесними, 
справедливими людьми. Вони любили працювати, але над 
усе хотіли жити і працювати у своїй незалежній державі . 

Любов до Батьківщини вела їх на боротьбу з окупантами. 
1 вони йшли на боротьбу, хоч знали, що перемогти не змо-
жуть. Йшли заради визволення України в майбутньому. 

Слава їм! 
Д Р О З Д О В С Ь К А Галина Андріївна, 
смт Клевань Рівненського району Рів-
ненської області. 

Совершенно секретно 
' У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Н А Р К О М В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л У С С Р К О М И С С А Р ГОСУ-
• Д А Р С Т В Е Н Н О Й Б Е З О П А С Н О С Т И 3-го Р А Н Г А 

Р Я С Н О Й 
15 /апреля 1944 г. 
№ 152 

ИНСТРУКЦИЯ - УКАЗАНИЯ О П О Р Я Д К Е 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСЕЛЕНИЯ СЕМЕЙ АКТИВНЫХ 

УЧАСТНИКОВ ОУН И УПА 
1.' По получении Р О Н К В Д - Н К Г Б распоряжение о. 

производстве выселения, районные отделы Н К В Д - Н К Г Б вы-
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деляют на каждые населенные пункты, в кото-
рых находятся семьи, подлежащие вы-
селению, — одного или нескольких оперативных работни-
ков, которым вручаются списки лиц, подлежащих выселению-

1. Командование соответствующих частей войск выделяет 
необходимое количество бойцов и офицеров, предназначен-
ных для проведения операции по выселению, для каждого 
населенного пункта в отдельности. 

Выделенные войсковые группы передаются в распоряже 
ние старшего оперативной группы РО НКВД-НКГБ. 

3. Старшие оперативной группы заранее (до дня высе-
ления) выясняют наличие в населенном пункте, из которого 
подлежат выселению, перевозочных средств — подвод и в 
случае если подвод будет недостаточно в данном населен-
ном пункте, то учитывают наличие таковых средств в со 
седних населенных пунктах. 

4. Накануне выселения командный состав войсковых 
групп тщательно инструктирует бойцов о их задачах. 

5. За день до выселения райисполком дает распоряжение 
сельским советам о доставке в определенное место населен-
ного пункта, в котором будет проводиться операция, к 8.00 
час. утра подвод в количестве, обеспечивающем перевозку 
груза и детей выселяемых до железнодорожной станции. 

6. В день выселения опергруппа РО НКВД-НКГБ, сов-
местно с войсковой группой, в населенный пункт прибывает 
не позднее 5—6 часов утра. 

Командование войсковой группы выставляет охранные 
посты (оцепление) вокруг населенного пункта и внутри его, 
исходя из задачи не допустить никаких эксцессов, а тем бо-
лее нападения со стороны банд. Д л я отражения возможно-
го нападения банды войсковой командир обязан иметь у 
себя резерв. 

Во время операции, вплоть до -ее окончания, оцеплению 
никого, не выпускать из населенного пункта и не впускать 
в него. Всех подозрительных задерживать. 

7. По прибытии в населенный пункт, одновременно с 
выставлением вышеуказанных постов, оперработники (мож-
но использовать и офицеров) являются в дома выселяемых, 
проверяют по списку лиц, подлежащих выселению, делают 
соответствующие отметки, производят тщательный обыск 
всего дома и личный обыск выселяемых и объявляют пос-
ледним, что они по такой-то причине подлежат выселению, и 
в том, что оди могут взять с собой. Дают, им три часа на 
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приготовление к отправке. 
Одновременно с этим оперработник совместно с пред-

ставителем райисполкома или сельского совета составляют 
опись имущества, подлежащего конфискации. 

8. По окончании сборов выселяемых имущество грузится 
на подводы. Оперработник сда'ет имущество вышеуказан-
ным представителям, оставляя один экземпляр описи у 
них, а другой берет с собой. 

Выселяемым необходимо особо разъяснить о необходи-
мости брать больше продуктов питания (можно разрешить 
зарезать овцу, свинью и другой мелкий скот). 

9. Груженные подводы концентрировать в одном месте 
на выходе из населенного пункта и после того, как все 
будут в сборе, отправить на железнодорожные станции в 
сопровождении всей войсковой группы и оперработников. 

Командиру войсковой группы особо тщательно и прод>-
манно организовать продвижение обоза с выселяемыми, в 
целях недопущения нападения банд. В направлениях возмож» 
ного нападения со стороны банд выставлять засады на вре-
мя прохода обоза. 

10. Во время операции по выселению, всех идущих з 
данный населенный пункт, задерживать и выяснять личность. 

Н'о допускать скопления посторонних людей у домов вы-
селяемых, а также в других местах села. Всех подозрите-

льных лиц в населенном пункте задерживать. 
11. По прибытии к вагонам оперработник сдает старшему 

конвоя поезда доставленных выселяемых по списку и по-
луча'ет от последнего расписку. 

После этого операция считается законченной. 
12. Р О Н К В Д - Н К Г Б рапортом доносит начальнику 

У Н К В Д — Н К Г Б о результатах операции. 
Примітка автора: Ц я інструкція була підготовлена в міс-

ті Рівне, де розташовувався штаб по боротьбі з ОУН та 
УПЛ на чолі з наркомом внутрішніх хправ У Р С Р Рясним.. 
Вона була терміново відправлена в усі області Західної Ук-
раїни і під розписку вручена всім начальникам районних 
відділів Н К В С — М Д Б . П.ро це свідчить аапис-резолюція 
начальника уііравліиия по боротьбі з бандитизмом. Н К В С 
У Р С Р Задоя 

АГІБ М В С України. Ф. 15, оп. 1, спр. 37, арк. 18—20. 
(Подано за виданням: Іван Білас, «Репресивно-караль-

на система в Україні 1917—1953». Книга друга, К-, 1994, 
стор. 509—-5Г1). 
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ЗМІСТ 

Г. Дем'янчук. «Чрезвичайки» на Рівненщині 

в 1919—1920 роках З 
0 . Богуцький. Ткачі 10 
Із-за Залізної завіси (із архіву) 12 
С. Данилицький. Н а с було сорок двоє 21 
і \ Мізюрко. Приречені 23 
A. Кулик (Пришко). Щ о знаю — розкажу 25 

1. Парчук. З попелу забуття 29 
П. Боярчук. Трагедія старої Р а ф а л і в к и 34 

B. Соловей. У ту найстрашнішу ніч 37 
П, Онук. Боровся з фашизмом 40 
М. Панасюк. Дорога до в'язницГ 44 

I. Павлюк. Мій батько вижив 46 
М. Гулійчук. Було нас четверо братів 47 
C. Кравчук. Про пережите і бачене 49 
О. Андрущук. Криваві «визволителі» 51 
О. Гоньчук. З а мить до розстрілу 54 

0 . Пальчевська. Тривожний, неспокійний час 57 
II. Бортник. Такий тернистий шлях 58 

1. Нагорна. їх називали просто хлопцями 61 
0 . Самсонюк (Блоха) . Мов кошмарний сон 62 
На Горині (із щоденника С. Руднєва) 66 
Г. Кідюк. Обпалена молодість 67 
Г. Шклярук. Труби заграють у слушний час 69 
З а м а т е р і а л а м и архіву Компарті ї України 71 
Н. Музика. На довгому віку — мов на стернястій ниві 72 

1. Киричук. Прийшли в село ковпаківці 75 
Кривавий слід зайди (із архіву) 77 
«Опишу материне страдания» (із листа Л . Устимчук) 73 



О фактах нарушения революционной законности ё 
западных областях Украины (із архіву) 84 
В. Баталов. Судні ночі і дні „ / у 85 
Ф. Бортник. Максим Боровий ДОДО _2і1 
М. Мартинюк. Долина смерті 1)3 
М. Боришкевич. Мовчазні свідки 95 
И. Пацула. Мобілізовані у сорок четвертому 100 
Г. Дроздовська. їх славні імена 112 
Инструкция-указание о порядке производства высе-
ления семей активных участников ОУН-УГІА (із ви-
дання І. Б іласа .«Репресивно-каральна система в 
Україні 1917—1953»). 115 
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