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ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО в о є в о д и 
ПРО ЗАБОРОНУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

НА ТЕРИТОРІЇ ВОЄВОДСТВА 
від 21 травня 1921 р. 

На підставі статті 2 закону від 4 лютого 1921 року (Збірник законів 
Речі Посполитої, 1921 p., № 16, стаття 93), статті 7, розпорядження 6 
Генерального цивільного комісара східних земель від 28 травня 1919 
року (Державний збірник Цивільного управління східних земель, 1919 
p., № 5, статгя 39), статті 13 закону від 2 серпня 1919 року (Збірник 
законів польської держави, 1919 p., № 65, стаття 305) і статті 6 розпо-
рядження Ради міністрів від 21 березня 1921 року (Збірник законів 
Речі Посполитої, 1921 p., № 39, стаття 235), а також відповідно до 
розпорядження комісара від 5 березня 1919 року (Державний збірник, 
Цивільного управління східних земель, 1919 p., № 3, стаття 5) поста-
новляю: 

§ 1 
Державною мовою всіх державних і громадських установ на тери-

торії Волинського воєводства є польська мова. 
§2 

Всі державні і громадські установи, органи самоврядування, а та-
кож приватні особи повинні мати основний текст різного роду і форм 
оголошень, як-то: вивіски, плакати, афіші, таблиці та інше, що при-
значені для публічних відомостей, польською мовою з додатком, в 
разі потреби, перекладу тексту на мові місцевого населення. Оголо-
шення приватних осіб можуть мати згаданий переклад за бажанням 
вибраної мови. Іншомовний текст не може бути очевиднішим та об-
ширнішим від польського тексту. 

§ 3 
Час узаконення цього розпорядження та, в разі потреби, зміни його, 

а також удосконалення вже існуючих таблиць або інших написів відпо-
відно до § 2 встановлюється 20 червня 1921 року. 

§ 4 
Винні в порушенні §§ 1 і 2 цього розпорядження після часу, визна-

ного в § 3, підлягають адміністративному стягненню до тридцяти ти-
сяч польських марок або арешту до шести місяців. 

<фШ» З 
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§5 
Сучасне розпорядження одержує обов'язкову міць від дня оголошення 

того у "Моніторі польському". 
Воєвода Ян Кжаковский. 

(Рівненський обласний краєзнавчий музей. 
Листівка польською мовою). 

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА І РАЙОНУ 
РІВНЕНСЬКОГО ПОВІТОВОГО СТАРОСТВА 

ПОВІТОВОМУ СТАРОСТІ ПРО ПОЛОНІЗАЦІЮ 
УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ У КОРЕЦЬКІЙ ГМІНІ 

5 грудня 1921 р. 
Присилаю для розгляду рапорт війта Межиріцької гміни від 17 ли-

стопада поточного року № 1260 в справі відкриття і початку навчання 
в українських школах у цілому ряді сіл. З подібною тенденцією 
відкриття українських шкіл я зіткнувся і в Корецькій гміні. Цю спра-
ву в Корецькій гміні я розв'язав так, що особисто сам був у кожному 
селі, збирав селян, виясняв потребу для них польських шкіл. Як ре-
зультат цього, селяни охоче виносили рішення про відкриття польських 
шкіл, в яких мовою викладання була б польська мова, а українська -
вивчалася б як предмет. 

Вважаю, що такий тип шкіл тут на кресах є дуже бажаний, виходя-
чи із слідуючих міркувань: 

1. Населення в більшій своїй масі - українське. Воно не розуміє 
навіть польської мови, а тому через польську школу буде поступово 
звикати до польської мови, її духу. Молоде покоління буде весь час 
під впливом вчителя поляка. 

2. Вчитель поляк в селі чисто українському (яке ми маємо на кож-
ному кроці) зможе спостерігати деморалізуючу діяльність українсь-
кої інтелігенції, народно-український рух, різні політичні впливи, од-
ним словом, буде найкращим спостерігачем, який детально [повідом-
лятиме] представників польської влади про різні прояви народного, 
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культурного і політичного життя в даному селі. 
3. Школи вказаного мною типу можна відкривати тільки тепер, коли 

ще рух і діяльність української інтелігенції слабкі, а населення не зіпсу-
те українською агітацією. 

4. Сільське населення спочатку звикне до такого типу польських 
шкіл і в майбутньому не буде домагатися виключно українських шкіл. 

При цій нагоді вважаю своїм обов'язком повідомити пана старосту, 
що український рух виник з часу впровадження самоуправлінь. В них 
в більшості випадків серед радних не має навіть одного поляка або 
відсоток поляків радних є незначний. 

Протягом довгого періоду моєї праці в довіреному мені районі я 
звертав найбільшу увагу на шкільну справу, яку впорядкував в такий 
спосіб: 1. Реальну українську школу, а також російську гімназію - зак-
рив, а на місці них при допомозі магістрату відкрив польську гімна-
зію. 2. Замість ряду приватних українських шкіл, в результаті моєї 
просьби, пан шкільний інспектор відкрив семирічну українську шко-
лу з обов'язковим викладанням польської мови. 3. Замість ряду при-
ватних єврейських шкіл у Корці добився в пана інспектора відкриття 
семикласної польської школи для євреїв (причому, в Корці існує се-
мирічна польська школа для поляків). 

Щодо початкових шкіл в селах Корецької гміни, то цю справу рішив 
способом, вказаним на початку мого рапорту. 

Тепер з приводу ліквідації управління начальника району в Ме-
жиріцькій гміні я не маю можливості упорядкувати школи вищезга-
даним чином, тому направляю рапорт гмінної управи пану старості 
для винесення рішення. 

Начальник І району (підпис) 
(Рівненський облдержархів, ф. ЗО, on. 18, спр. 133, арк. 11. 
Оригінал польською мовою). 
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СКАРГА СЕЛЯН СЕЛА БІЛОВИЖ 
САРНЕНСЬКОГО ТЮВІТУ МАРШАЛУ ПІЛСУДСЬКОМУ 
З ПРИВОДУ ЗНУЩАННЯ НАД НИМИ АДМІНІСТРАТОРА 

ПОМІЩИЦЬКОГО МАЄТКУ 
21 червня 1932 р. 

Восени минулого року ми повідомляли про пануючі тут відносини і 
про те, як адміністратор маєтку Біловиж Кароль Мазур знущається над 
селянами і гнобить їх. По нашій скарзі було лише проведено поліційне 
розслідування, в результаті якого ми не тільки не одержали жодних пільг, 
а наш стан ще більше погіршав. Також було проведено слідство з дору-
чення пана прокурора окружного суду в Рівному, до якого послали ми 
копію цієї скарги. Слідство було проведено вже давно, всі наведені нами 
факти були слідством підтверджені, а де результати цього слідства ле-
жать, нам невідомо. 

А тому ми добивались допомоги у вельможного пана маршала, про-
сили охорони в нього, бо за нього ціле село голосувало, за одинку. 
Коли адміністратор маєтку довідався, що по нашій скарзі до першого 
маршала ведеться слідство, почав він гнобити нас з подвійною енер-
гією, переслідуючи на кожному кроці. Оце ж, позбавивши нас пасо-
вища і виганяючи худобу з планових доріг, через які переганяємо її на 
свої пасовища, адміністратор Мазур Кароль кепкує з нас і кожен раз 
кричить: 

"Ідіть до маршала на його поля пасти худобу, у мене пасовищ нема. 
Якщо вам маршалок не дасть - ідіть пасти худобу до більшовиків". Ці 
вирази може підтвердити ціле село, Мазур Кароль залучив до таких 
справ свого сторонника Кравчинського Ярослава, недавно прибулого 
з СРСР, який невідомо чому тут працює і також кричить: "Ідіть пасти 
худобу до свого марш&пка, у нас для вас нема місця". Мазур Кароль 
кепкує із всіх і відкрито заявляє, що міністри і воєвода - його друзі, 
що коли він приїжджає до Сарн, його староста завжди запрошує на 
чай, заспокоюючи його, і ніби говорить: "Що там селяни, відома річ -
селяни, нехай пан не турбується". Таким чином пускає баєчки і байки 
Мазур Кароль, а довірливі вірять і говорять, що якщо адміністратив-
на влада до цього часу нічого не зробила, щоб нас визволити, значить, 
те що говорить Мазур - правда. До даних випадків про багаторазові 
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побої, про що вже доповідали, додаємо ще ряд фактів: 
1) помічник адміністратора Кравчинський Ярослав намагався зґвал-

тувати на березі річки дівчину Ольгу, дочку Міни Васильчук, але за-
думу не виконав з причин від нього незалежних. 

2) 17 квітня Кравчинський Ярослав спіймав на плановій дорозі Гри-
горія Кобзаря, який гнав худобу дорогою на своє пасовище. Кравчинсь-
кий сказав в присутності свідка Трофимчука Назара: "Гони худобу 
прямою дорогою до маршалка, а не сюди". Причому, він два рази ви-
стрілив з револьвера, націлюючись на Кобзаря. Побив його сина так, 
що той тепер вмирає. 

3) Адміністратор Мазур цими днями забив дві кози, які належали 
жителю Біловижі Трофимчуку Герасиму, сину Івана. Одну козу схо-
вав в кущах, котру потім витягли собаки. 

4) Взимку 1931-32 року Мазур постріляв всіх собак, тепер стріляє 
котів (наприклад, в Афанасія Ковальчука). 

5) Адміністратор Мазур і Кравчинський нехтують законом і далі кату-
ють населення, жодні скарги наші не мають значення у влади. 

Цими днями Кравчинський жорстоко побив в присутності Івана 
Кобзаря і на квартирі в нього Михайла Павлушенка. 

6) Дивним є те, що адміністратор мав наглість, пригноблюючи нас, 
звертатись до війська і просити в окремих підофіцерів допомоги. 

7) Адміністратор Мазур побив Кіндрата Павлушенка в багні на лузі, 
причому Павлушенко втратив свідомість. 

Наводячи ці факти, дуже просимо вельможного пана першого мар-
шалка звільнити нас від Мазура Кароля, бо він чинить населенню ве-
лику кривду, і взагалі його діяльність в цьому напрямку сміло можна 
назвати розкладаючою. 

Містечко Біловиж, 4 червня 1932 р. 
За неграмотних 

(Рівненський облдержархів, ф. 33, on. 1, спр. 22090, арк. 1. 
Засвідчена копія польською мовою). 
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ІЗ СКАРГИ ЖИТЕЛІВ СЕЛА ЗАБОРОЛЬ-ГОРОДИЩЕ 
РІВНЕНСЬКОГО ПОВІТУ МІНІСТРУ ЮСТИЦІЇ 

(За датою супровідного листа - б травня 1933 р.) 
Ми, нижчепідписані жителі села Забороль-Городище гміни і по-

віту Рівне, вважаючи, що наша справа, безумовно, зацікавить пана 
міністра, осмілюємось звернутись з палким проханням розглянути і 
вникнути в створені стосунки, які панують на Волині. 

Ми всі - малоземельні господарі, володіємо від 0,5 до 2,5 десятин 
землі... Ми - анальфабети, ми - селяни є гірші, ніж худоба... (крапки в 
тексті - примітки редакції) і тому, якщо нас за худобу перестануть 
рахувати, то це статись може тільки завдяки вам, пане. 

Пане міністре, просимо вислухати просьбу кількасот селянських 
родин. Віримо, що серця кількох тисяч людей, як вірять у справед-
ливість, вірять у ту віддалену Варшаву - столицю величі Польської 
Речі Посполитої, не будуть чекати даремно. 

Просимо, благаємо, щоб пан міністр вислухав нас. Нашою году-
вальницею є земля. Для селянина нема життя, нема нічого на світі без 
землі. Зусилля всього життя йдуть по шляху здобуття землі. 

Праця в полі, земля - це зміст і сенс нашого життя, життя селян. 
Здобули ми її, коли власник маєтку Забороль-Городище барон фон 

Лессіг оголосив, що хоче нам продати землю, на якій ми проживаємо 
і яку обробляємо. Ми її купили за продукти.Це було в 1919-20 роках. 
Другий раз пан поміщик казав платити марками, пізніше злотими. 
Взагалі ми платили за землю панові Лессігові в чотири рази дорожче. 
При цьому, нас обманювали, як хотіли і хто хотів (та нічого дивного). 

Пан Лессіг видав кожному з нас акт купівлі-продажу. Здавалось би, 
що ми є вже повноправними власниками цієї землі. 

Але пану Лессігові було цього замало. Тому грабує він нас як хоче. 
Пан Лессіг має родича офіцера. З ним пан Лессіг обходить наші хати, 
забираючи в нас усе силою. Б'ють нас... (крапки в тексті) пане 
міністре, б'ють нас і знущаються над нами. Пан офіцер супроводив 
цю екзекуцію з револьвером у руці... (крапки в тексті). 

Поліція не протидіє йому, бо пан Лессіг - це пан, це великий пан, 
барон. Так воно, пане міністре. Це німецький барон, який ненавидить 
усе польське. 

8 €фШЯ» 
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Але пан барон Jleccir є "паном", тому йому все можна, бо він в 
найкращих стосунках з паном старостою Богуславським, а тому пол-
іція не може нам допомог™. 

Тепер пан Лессіг оголосив новий "збір". Ми не маємо, це не нале-
житься йому. Ми землю купили... (крапки в тексті). Але пан Лессіг 
застосовує свій звичний метод, примушуючи нас віддати гроші. А 
метод його такий - приїде з плугом і починає орати нам жито, яке 
тільки що показується з землі, говорячи, що плуг - це його екзекутор. 
Поліція буде знову безчинна. Земля наша, ми її купили, хоч і при цьо-
му нас обмануто. Всі обманули: барон Лессіг, його уповноважені, наші 
адвокати, яких пан сам посилав і котрі ділились з ним нашими грішми. 

Продано нам землю, але приховані від нас борги Віленському зе-
мельному банку. Але й цей борг вже ми сплатили, вірніше - сплачує-
мо. 

Та це не стримує пана Лессіга, німецького барона, грабіжника, 
ошуканця і порушника права від дальших пограбувань. 

Пане міністре, благаємо розглянути нашу справу, захистити від те-
рору над нами барона Лессіга. 

Пане міністре - справедливості... (крапки в тексті). 
с. Забороль-Городище біля Рівного (Волинь). 

Дня... (крапки в тексті) 1933 року. 
(Рівненський облдержархів, ф. 33, on. 1, спр. 1182, арк. 2. 
Копія польською мовою). 

ВІТАЛЬНА РЕЗОЛЮЦІЯ НАРАДИ СЕЛЯН 
МЛИНІВСЬКОЇ ГМІНИ ДУБЕНСЬКОГО ПОВІТУ 

З'ЇЗДУ ТОВАРИСТВА "РІДНА ШКОЛА" 
Знайдена 4 лютого 1938 року на пошті в Млинові 

Ми, селяни повіту Дубно гміни Млинів, зійшлися на нараду і, обго-
воривши справи з'їзду товариства "Рідна школа", висовуємо слідуючі 
резолюції: 

Радо вітаємо з'їзд "Рідної школи", дуже заслуженої установи для 
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українців в Польщі. Бажаємо якнайкориснішої праці для з'їзду. Ми, 
волинські селяни, слідкуємо з напруженою увагою за українською 
культурою і школою. На Волині немає жодної української школи, 
жодного культосвітнього товариства, у нас спеціально проводиться 
полонізаційна політика. 

Ми звертаємося до з'їзду "Рідної школи", щоб ужили всіх заходів, аби 
можна було закладати товариство "Рідна школа" і рівно ж на Волині. 

Прийміть від нас щирий селянський привіт. Ми віримо, що ви зроби-
те все можливе, щоб знищити цей штучний сокальський кордон. 

Села і підписів не подаємо з тих причин, що листи на пошті часто 
переловлює поліція і після за це мститься. На нарадах було присутніх 
67 осіб. 

(Рівненський облдержархів, 
ф. 33, on. 1, спр. 1058, арк. 10. Рукопис). 

"Рідна школа" - українське культосвітнє товариство, засноване в 1881 
році. Товариство видавало однойменний двотижневик. 

ГОЛОВА УПРАВИ 
На скрижалі пам'яті світового українства записано родину Олексія 

Сацюка, голови міської управи м. Дубна в сорокові роки, у важкі роки 
окупації рідної землі німецькими фашистами. Зокрема, про його сина 
Богдана, який багато зробив в ім'я розвою українства, почула на дру-
гому Всесвітньому форумі українців у Києві. Тож вирішила якомога 
більше довідатися про Сацюків - нехай він, рятуючись від тоталітарного 
режиму, виїхав із дружиною за кордон, але хтось же з родини в нашім 
краї має залишитися... 

Вдалося розшукати в Дубні племінницю Олексія - Лесю ЛЕВЧУК. 
"Олексій Сацюк, - розповіла вона, - був моїм рідним дядьком. Ве-

ликою була наша родина, мешкала в селі Головчиці, нині Млинівсь-
кого району. У нього було двоє братів - Степан (мій батько) та Сазон. 

Олексій здобув вищу освіту - навчався у Варшаві. Брати ж училися 
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самотужки, школою для них стала "Просвіта", осередок якої збирав-
ся у нашій хаті. Дядько був надзвичайно талановитою людиною: гар-
но малював, писав вірші. Одружився Олексій з дочкою голови Лу-
бенської "Просвіти" Марусею Чучмай. У Дубні в них народився син 
Богдан. 

Перед війною совєти заарештували Сазона, у перші години війни 
забрали й Олексія. Настирливий стукіт у двері розбудив сім'ю. Зайш-
ли енкаведисти, зробили обшук. Побачивши на стінах образи, винес-
ли звинувачення: "И зто советский учитель? Ему дозволено бьіло вос-
питьівать советских людей?!" А ще знайшли австрійсько-цісарську 
монетку - мовляв, звідки німецькі гроші? 

Олексієві не довелося довго пробути в тюрмі - більшовики перед 
своїм відступом вчинили тут криваву розправу. Бог вберіг йому жит-
тя: скориставшись коротким моментом, коли українські підпільники 
відігнали сталінських катів, вирвався на волю. Про обставини втечі 
він розповів у своїй книзі "Смертоносці", яка вийшла 1947 року в Бу-
енос-Айресі. Пам'ятали в нашій родині, як несподівано з'явився на 
подвір'ї дуже схвильований Олексій. Назустріч вибігла мама, втира-
ючи сльози від радості. Та Олексій найперше запитав, чи не навіду-
вався Сазон. Серед розстріляних у в'язниці Сазона не знайшли. Мож-
ливо, його вивезли або розстріляли раніше". 

Нагадала Лесі Левчук, що у своїй книзі "На білому коні" Улас Сам-
чук розповів, як разом з іншими дубенчанами Олексій Сацюк зустрі-
чав німців із хлібом та квітами. 

"Олексія німці призначили головою управи, - продовжує розповідь 
пані Леся. - Саме на цьому спекулювала комуністична пропаганда. 
Хоча ніхто з тих ідеологів не звертав уваги, наприклад, на такий факт: 
у 1943 році згоріла батьківська оселя Олексія Сацюка, її спалили за-
гарбники. Олексій був головою управи до вересня 43-го, поки не 
дійшло до відкритого створення УПА і боротьби з поневолювачами. 
Олексій ніколи не зраджував рідному народові. А головування в уп-
раві було єдиним шансом допомогти йому. Він працював в управі з 
Василем Буркою, Авеніром Коломийцем. У Дубні тоді - цікавий факт -
діяло видавництво "Лад", виходив журнал "Школярик", друкувалися 
підручники. Був заснований навіть музичний інститут імені Леонто-
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вича. 
Олексій товаришував з Уласом Самчуком. А в поході на Шибену 

гору вилилася не радість з приводу приходу німців, а радість звільнення 
від кривавого більшовизму. 

Мій батько був сотником в УПА - на псевдо "Шуляк". Знаю, що 
біля лісів під Каролінкою його сотня нав'язала бій німцям. Після того 
карателі й приїхали в Головчиці, облили бензином хату й підпалили... 

Олексій Сацюк передбачав, яке визволення може принести Черво-
на армія. Він не бажав потрапити в руки більшовиків знову. Тому й 
змушений був покинути Україну. Дійсно, він не помилився у своїх 
передбаченнях, адже розправа нашу родину не минула. Енкаведисти 
вистежили сотника " Шуляка". Перед боєм він із друзями зайшли до 
хати Яремчуків, Люди великого патріотизму і щедрої душі, повстанці 
жили не лише опором тоталітарному режимові, вони любили пісні, 
самі їх складали. Загнані в безвихідь, вони підірвалися гранатами. 
Уночі їх тіла мачуха "Недолі" перевезла до Мошкова і там похорони-
ла. 

Донедавна я не знала про долю батька. У 1945 році від рук зрад-
ників загинула моя мама, зв'язкова УПА. Її вкинули в колодязь у 
Мильчі. Було то якраз на Маковея. Я була маленькою, пам'ятаю лиш, 
як приїхала бабуня, взяла мене на віз і повезла до Головчиць, сама не 
маючи де жити. 

Ми нічого не знали про Олексія Сацюка. Коли я пішла до школи до 
Хорупаня, бабуня змінила мені навіть прізвище - я стала писатися 
Сасюк. 

І ось одного разу на нашу адресу надійшов лист від Олексія. Здале-
ку - з Аргентини. Я щойно до школи почала ходити. Цікаві були вза-
галі листи звідти. Спочатку пише лист хресний, потім - хресна, від 
себе своєю рукою щось додасть Богдан, а далі - Олег, який народився 
на чужині. Дядько дуже просив мене вчитися. Згодом почали надхо-
дити посилки... 

Богдан закінчив Гарвардський університет - став ученим-філологом. 
У 1960 році, якраз після Спаса, до нас приїздила Олексієва теща -

Чучмаїха, як ми її називали. І того ж дня отримали з-за кордону страш-
ного листа - Олексій помер. Він не витримав другої операції, так і не 
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дійшов після неї до тями. Це був важкий удар у бабунине серце, яке 
зігрівалося теплом від думки, що нехай син і далеко, але живий. Яке 
нещастя: бабуся пережила всіх своїх дітей. 

Не судилося довго прожити й Богдану. Було багато наукових планів, 
збирався їхати до Києва, але страшна хвороба зборола. Він помер у 
90-і роки, коли Україна вже здобула незалежність. Україна, заради якої 
так багато зробив його батько і він сам. 

Другий син Олексія Сацюка - Олег став юристом. Має двох синів. 
Не так давно приїздив в Україну, побував у Головчицях, де коріння 
його роду. Узяв землиці з того місця, де стояла хата, наша хата, щоб 
мати цю святу реліквію в себе за океаном. У Дубні постояв блія моги-
ли діда Максима Чучмая. Сподіваюся, що пана Олега запросять на 
святкування 900-річчя Дубна в 2000 році". 

Записала Лідія ШЕВЧУК. 

НЕСКОРЕНА СИЛА ДУХУ 
Народився я 1924 року в селі Пляшева (нині Жовтневе Радивилі-

вського району). Батьки були мої виховані в національно свідомому 
дусі. Особливий вплив на маму справило її проживання в Галичині, 
куди була вивезена в війну, Першу світову. Там ще за Австро-Угорщи-
ни українство почувало себе куди краще, ніж на наших землях, що 
входили до Російської імперії, котра не визнавала за українцями прав 
на національну окремість, свою мову. 

За Польщі утиски влади продовжувалась. Але під впливом тутеш-
ньої "Просвіти" багато в кому вже почало пробуджуватися почуття 
національної гідності. Моя сім'я була з таких. Ми читали українські 
газети й книжки, що надходили зі Львова, цікавилися долею братів на 
Великій Україні, мене з дитинства захопив своїми вистражданими 
віршами Тарас Шевченко, чимало уривків з його творів знаю напам'-
ять, вивчав життєпис Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Симона 
Петлюри... 

А жили звичайним селянським побутом. Мали сім гектарів поля, 
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коней, реманент. А я в батьків - один, так що турбот лягло на плечі 
багато з раннього віку. За Польщі закінчив чотири класи. 

Після приходу в 1939 році Червоної армії наш побут мінявся мало. 
Лише в 41-му, навесні, незаможники організували сільгоспартіль, сюди 
було надіслано перший трактор, на роботу якого зійшлися подивити-
ся з усіх довколишніх сіл. А ще, пам'ятаю, було завершено будівниц-
тво біля села польового військового аеродрому. Тільки покористува-
тися ним не встигли - почалася війна. 

Але наступаючі фашисти пройшли осторонь, а Пляшева жила звич-
ним укладом. Активізувала свою діяльність "Просвіта", став її чле-
ном і я. Пропагувались книжки, які знайомили з героїчними сторінка-
ми козаччини, української революції 1918-1920 років, наповнювали 
серце бажанням утвердити Українську самостійну державу. Важливу 
роль відіграла сільська українська школа, душею якої став учитель з 
Галичини Володимир Босий. Власне, завдяки його енергії та органі-
заторському завзяттю чимало наших юнаків і пішли в створювану 
УПА. 

Проблем зі зброєю не мали, чимало її можна було знайти в 41 -му, 
після сутичок червоноармійців з німцями. Гвинтівки, гранати, схо-
вані в надійних місцях, чекали пори. Ми перешкоджали окупантам 
забирати сільськогосподарську продукцію, кілька разів відбивали на-
грабоване в населення. У повстанський загін у різні часи влилися і 
Василь Калабун, Никодим Магола, Іван Хільницький, Василь Михай-
лович Стрільчук і Василь Олександрович Стрільчук, Олексій Анто-
нович Вижицький і Олексій Іванович Вижицький, Федір Петручок та 
інші. Воювали в сотні "Борсука". Нам допомагали Надія Твердохліб, 
Оксана Вінічук, Євгенія Трачук, Віра Калабун та інші, які виконували 
завдання зв'язкових, були санітарками. У 1943 році наші повстанці 
здійснили напад на кілька німецьких автомашин зі зброєю і майном 
біля села Ситного. Опір військового супроводження подолали швид-
ко. Здобич була переправлена в розташування повстанських 
підрозділів. Наша сотня стояла тоді на хуторі Виноградка неподалік 
Сестрятина. Затим були біля Смиги і Бущі. Тоді дали бій групі фа-
шистів, які їхали з Кременця на Дубно. Сутичка була жорстока. З на-
шого села загинули Никодим Магола, Володимир Твердохліб, біля Вілії 
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поліг Андрій Кобюк. Вороги мусили відчути, що не матимуть вони 
спокою на нашій землі, так сильно политій безневинною кров'ю. 

У 1943 році, 25 травня, над моєю Пляшевою пронеслася бузувірсь-
ка акція мадярів у фашистській формі і польських поліцаїв - вони 
пилили село. Постраждали десять обійсть, утому числі господа батьків 
моєї майбутньої дружини. Було вбито дев'ять чоловік, одного поране-
но. Ми відповіли погромникам акцією відплати. 

Навесні 1944 року наш курінь стояв біля річки Серет на Тернопіль-
щині. Наближався фронт. Повстанські чоти було розформовано, нас 
розпустили по домівках. 

Але по дорозі додому я з двома товаришами потрапив у засідку. 
Точніше, мене послали в розвідку, а коли збагнули, що я налетів на 
енкаведистів, ті двоє втікли. 

Опинився я в Кременецькій тюрмі. Нічні безперервні допити, зну-
щання слідчих... Та я розумів, що кожне вибите з мене зізнання стане 
в подальшому ще важчим присудом, тому говорив мало, на запитання 
відповідав ухильно й неконкретно. І все ж це не зашкодило суддям 
накинути мені політичні статті про "ізмєну родінє" і визначити пока-
рання в 20 років виправно-трудових таборів суворого режиму, та ще 
на 5 років позбавити політичних прав. 

З Кременця пішки гнали колону політв'язнів на Дубно, далі повез-
ли мене на Дніпропетровськ. 

12 вересня був у Воркуті, помістили в табір для політичних. Поча-
лося підневільне, каторжне життя в'язня № 115. Спочатку працював 
на пилорамі, готували кріпильний ліс. Через три місяці, в грудні, пе-
ревели в шахту. На підземних роботах довелося провести 12 років. На 
перших порах важка праця надто виснажувала, адже годували нас в 
основному баландою, в якій, що називається, крупина крупину на-
здогнати не може. Робота в забої і нині досить небезпечна, а тоді ніхто 
життям в'язнів не дорожив, тому нерідко траплялися нещасні випад-
ки, гинули люди й від обмороження, від голоду. Бувало, за два-три дні 
понад сотню мерців назбирувалися. Тоді вибухівкою у вічній мерз-
лоті робили для них свого роду братську могилу, куди загортали тру-
пи без одягу. Скільки їх, патріотів України, знайшли свою передчасну 
мученицьку смерть у далекому, чужому краю... Мабуть, жертв могло 
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б бути більше, якби не додавало нам сил почуття побратимства, яке 
панувало серед каторжан. Адже хоч були з різних областей, в основ-
ному з Західної України, зближувала нас нескорена сила духу, віра в 
кращу долю рідної землі. 

Лише в 1948 році мені дозволили написати додому, і я довідався, 
що батько загинув на фронті, мати залишилася сама. 

Після смерті Сталіна почалося звільнення з таборів несправедливо 
репресованих. Я дістав волю 12 липня 1956 року і відразу ж поїхав 
додому. Хоч на той час пропаганда вже неабияк постаралася розкру-
тити свистопляску навколо поняття "українського буржуазного націо-
налізму", сельчани зустріли мене приязно, бо хто-хто, а вони добре 
знали, що собою являла УПА, хто з односельців яку роль відіграв у 
ній. Лише тодішній голова колгоспу не раз, було, докірливо казав: "Ти 
не радянська людина". Я не заперечував. 

Іван Олексійович СУХОДОЛЬСЬКИЙ. 
с. Жовтневе Радивилівського району. 
(Розповідь записав Володимир Ящук) 

ЗГАДУЮЧИ ПЕРЕЖИТЕ 
Родом із звичайної селянської сім'ї, я з дитинства привчався до зем-

леробської праці, адже наша сім'я мала 7 гектарів поля. Вчився у школі, 
закінчив 6 класів. Але за повсякденними побутовими клопотами раз у 
раз поставало в сімейних розмовах далеко не суєтне питання: про долю 
українців у диктаторській Польщі, про те, як визволитися з-під націо-
нального гніту. 

Це формувало моє ставлення до життя, тому, думаю, стане зрозум-
ілим, чому після фашистської окупації нашого краю я став членом 
молодіжної організації ОУН. На наше село великий вплив мали патр-
іоти з сусіднього Лідихова (Тернопільської області). Йшлося про ство-
рення військових формувань, які в умовах війни або під її завершення 
повинні були виступити за самостійну Українську державу. Я прохо-
див вишкіл, навчався володіти зброєю. Приїздили політреференти. 
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Після виникнення УПА став зв'язковим. Такі ж завдання доручали 
моїм приятелям Олександру Романюку, Андрію Побережнику, Воло-
димиру Шереметі. У нашу Дранчу (так тоді звалося село Дружба) 
неабияк занадилися гітлерівці - забирати в Німеччину молодь, грабу-
вати. 

Одного разу й мене забрали, зібралося тоді чоловік з п'ятнадцять. 
Везли нас підводами на Гаї-Лев'ятинські, але варта була невелика, 
тому в житах я непомітно зіскочив і поповзом подався в напрямку 
Красної гори, там жила троюрідна сестра. Мого зникнення не поміти-
ли. 

З пограбуваннями було складніше. Лідихівська боївка УПА кілька 
разів виганяла зайд. Одного разу, пригадую, трьох німців було вбито. 
Окупанти відповіли терором. Прочісувальна акція проводилася зі сто-
рони Бродів, Дранчі Руської (нині Новоукраїнське). Забрали з півсе-
ла, погнали за Прокази (нині частина Дружби), але знову на виручку 
прийшли повстанці і відбили заручників. У бою було знищено з деся-
ток гітлерівців. У 1944 році поблизу нашога села розгорнулися по-
єдинки у ході операції "Бродівський котел", у якому опинилася й див-
ізія січових стрільців "Галичина". Сутички були запеклі, тут загинуло 
чимало червоноармійців і гітлерівців. Унаслідок викликаних обстрілом 
пожеж Дранча відчутно постраждала. До речі, вже на початку 90-х 
років у село приїздила велика делегація з Німеччини - побачити місця, 
Де загинули родичі. 

У Червону армію мене призвали 10 квітня. До Дубна колону вели 
пішки, а це кілометрів 60. Мене завезли у Свердаовську область. 15 травня 
мав приймати присягу. А 12-го мене і ще сімох з нашого села заарешту-
вав відділ "Смершу". Серед товаришів були - Макар Кашуба, Юхим Ток-
мина, Федір Токмина, Терен Бурмай... Точніше сказати, спочатку це був не 
арешт: троє офіцерів сформували групу начебто для роботи на заводі в Свер-
даовську. А коли приїхали в місто, коли ввезли нас на територію, обнесену 
колючим дротом, зрозуміли: тюрма. 

Мене кинули в сирий підвал, добре, що не забрали харчового пай-
ку, який видали при від'їзді. Під вечір була лазня, а затим - невелика 
камера, у якій спресовано чоловік двісті. Мене туди кинули, як був, -
у військовій формі, з погонами. Виявляється, ув'язнені бачили нову 
солдатську форму вперше. Але інтерес швидко минув, у мене відібра-
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ли рештки харчів, натомість мусив відразу ж звикати до тюремної 
баланди - супу з тюльки і жита. Хліба давали по 400 грамів на день. 

Почалися допити, які тривали три з половиною місяці. Зіткнувся з 
різним ставленням до затриманих. Один слідчий трапився досить 
ввічливий, а другий, із неслов'янськими рисами, лаявся, погрожував 
пістолетом, одного разу просто оскаженів і щосили вдарив мене руко-
яткою в обличчя, аж мене кров залила. Одним словом, витримати зну-
щання було важко, але я, зціпивши зуби, терпів. На жаль, деякі наші 
хлопці дали певні зізнання. А це обернулося суворими присудами. За 
рішенням "особого совєщанія" мені визначили 10 років виправно-тру-
дових таборів. 

Опинився на взуттєвій фабриці у Свердловську, але не встиг заспо-
коїти себе тим, що умови тут більш-менш, як перевезли на мідноруд-
ну шахту. Ось тут уже чекала каторжна праця: на глибині 130 метрів 
тягав вагонетки. Через рік перекинули на іншу шахту, яка існувала з 
1880 року, на глибині 210 метрів. Умови там були ще важчі, але виби-
рати, як мовиться, не доводилося. Вивчився на бурильника. У штре-
ках стояла жара, а коли ще працюєш, узагалі мусиш обливатися по-
том. Від поганої годівлі паморочилося в голові, люди швидко знема-
гали, частими були нещасні випадки. Затим перевели ще на одну шахту, 
годували там трохи краще, але працювати мусили в одну зміну, з ран-
нього ранку до пізньої ночі. 

Якось і я мало не загинув. Бурив; бачу, кріплення потріскалися. Вже 
й при мені стали потріскувати. Я відійшов, витягнув бурильну маши-
ну. Сказав майстрові про небезпеку, а той накинувся із звинувачення-
ми, мовляв, ще ціла година до кінця зміни, а я вже шукаю привід ухи-
литися від праці, пригрозив мені карцером. Ми ще не вибралися на 
поверхню, як у тому місці, де я недавно був, стався обвал. 

За роки неволі де я тільки не побував - у Караганді, Мордовії, в 
Омську. Замерзав на лісоповалі, столярував. Сповна відчув, що таке 
"найбільш справедлива радянська влада". 

Що мене засудили несправедливо - до цього нікому не було діла, 
зате за сумлінну працю відзначили - на 40 днів раніше відпустили з 
неволі, 2 травня 1954 року. Хоч радій, хоч плач... 

Мабуть, треба було все-таки радіти, адже зумів вижити, зберіг у 
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собі сили для дальшого життя. А з нашого села не повернулися зі 
сталінських катівень п'ятеро. Терен Бурмай, який був зі мною, заги-
нув через те, що дуже голодував, а отримавши посилку з дому, наївся 
досхочу. 

Я спочатку не мав права повертатися на Україну, - дуже боялися 
сталіністи, щоб, чого доброго, не відродився національно-визвольний 
рух, так нещадно ними викорчуваний. Тому в рідні місця приїхав лише 
в 1956-му. 

Працював у колгоспі, був навіть бригадиром будівельної бригади. У 
1971 році Макар Кашуба поїхав до родича на Донбас, а той, дізнавшись 
про його долю, таку ж, як у мене, звернувся у вищі органи влади. Того ж 
року з нас зняли судимість і повністю нас реабілітували. Мабуть, і завдя-
ки цьому тінь підозри не висіла над родиною, двоє моїх дітей із трьох 
дістали змогу здобути вищу освіту. 

Петро Ілліч БУРМАЙ, 
село Дружба Радивилівського району. 

(Записав Володимир Ящук). 

НЕ ЗРАДИЛИ 
Ще я не народився, а лиха доля вже вибрала мене. За два тижні до 

того, як я з'явився на світ, польська шрапнель убила мого батька. За 
стодолою стояло п'ятеро чоловіків, а влучило в нього одного. Коли 
мені йшов вісімнадцятий, від ядухи померла мати. Став я круглим 
сиротою, добре ще, що мав старших трьох братів і сестру - вони в 
багатьох питаннях замінили батьків. 

Але пора вже було дбати про самостійний шматок хліба, заробляв, 
де міг, після приходу радянської влади і організації в нашому селі 
Срібному колгоспу працював на ланах. 

А в 41-му році, як прокотився тут фронт, стала молодь гуртуватися 
в націоналістичне підпілля - листівки про необхідність утвердити са-
мостійну соборну Україну будили патріотичні почуття, розбурхували 
бажання боротися за високу ідею. Брав участь у зібраннях і я, тут 
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багато вперше відкрилося для мене, адже мав освіти якихось чотири 
класи, та й із тих один складався із трьох зимових навчань в одному 
класі (в інші пори року треба було пасти худобу, виконувати інші гос-
подарські роботи). За завданням друзів не раз під покровом ночі роз-
клеював і розкидав ті "крамольні" листівки, вони і в найглухіших се-
лах мали підживити дух непокори щодо окупантів української землі. 

Тим паче, що вони дедалі більше нахабніли, час від часу грабували 
населення, стали вивозити молодь на роботу в Німеччину. Ось і мене 
в 1942 році шість разів намагалися вивезти. Але я втікав з Радивило-
ва, Бродів, двічі зі Львова, з Золочева, останній раз уже завезли аж в 
Прагу. Тому я і ще двоє втікачів з Білої Церкви поверталися на Во-
линь два місяці - йшли здебільшого ночами через хащі, вдень мусили 
вичікувати, адже легко було наразитися на патрулі чи навіть на запро-
данців з-посеред селян. 

А прийшов додому - якраз через три дні місцеві українські поліцаї 
зі зброєю, отриманою від німців, вирішили йти в ліси, в підпілля аби 
організувати масовий опір загарбникам. До тієї ризикованої затії зго-
лосився і я. Нам уявлялося, що тільки так зможе постати могутня ук-
раїнська армія, котра вижене з нашої землі не тільки гітлерівців, але й 
не менш небезпечних сталіністів. До березня 1944 року я брав участь 
у 12 боях з фашистами і в 10 боях з комуністичними партизанами 
Ковпака. 

А починали з нападів на фільварки, німецькі гарнізони в містечках 
Горохів, Млинів, Демидівка, Смига, більших селах. Тут було, як пра-
вило, 30-40 фашистів, а в нашій сотні під командою Докса, а згодом -
Борсука налічувалося від 80 до 120 вояків. Тому напади частіше вда-
валися, ми здобували багаті трофеї - зброю, майно, продукти харчу-
вання. 

Запам'ятався запеклий бій біля автотраси Кременець-Дубно. Розв-
ідка доповіла, що з Кременця вирушила машина з гітлерівцями. Ми 
влаштували засаду. Машину було підпалено, від вибуху закладеної 
нами міни і щільного обстрілу загинули 28 чужинців. У нашій сотні 
були вбиті Роман із Ситного і Орлик з Іванівки. Не обходилося без 
втрат майже в кожному бою, тому ми розуміли, за яку небезпечну спра-
ву взялися, а все ж усвідомлювали: Україна не обійдеться й без нашої 
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самопожертви. І нехай комусь судилася смерть - що ж, нащадки не 
забудуть нас і нашого подвигу. Попервах наражалися на сутички, ма-
ючи на кожного лише п'ять-десять патронів. Це вже згодом у нас з'я-
вилися вибухові пристрої, кулемети, найновіші види автоматичної 
зброї. А підставою для сутичок ствало прагнення відбити в німців 
награбоване в місцевого населення майно, визволити братів і сестер, 
що їх вивозили на чужину. Особливо вдалою виявилася операція в 
Золочеві, в якій я брав участь. Захоплені на станції зненацька, фаши-
сти не могли вчинити навіть організованого опору. Частина з них по-
трапила під град наших куль, частина втікла. Люди, звезені до еше-
лонів, розбіглися. Це було восени 1943 року. 

Пам'ятний бій з ковпаківцями у Степанських лісах, де червоним 
протистояли 6 сотень націоналістів. Ми знали, що комуністичні парти-
зани, влаштовуючи диверсії, часто провокують німців на відплатні 
акції щодо мирного населення. Як-не-як, воно теж розглядалося як 
малоцінне для Москви, адже було наскрізь уражене "бандерівщиною". 
А для нас то були наші батьки, наші рідні люди, ми дуже обережно 
йшли на терор проти фашистів, аби не спричинити зайвого спалення 
тутешніх сіл, диких погромів. 

Три дні й три ночі йшов бій. Бувши надголодь, знесилені спрагою, 
закусані вошами, ми трималися з гідністю - мусили дати зрозуміти 
"визволителям", що не дамо себе остаточно підкорити ніколи. 

Не раз траплялося вступати в одноосібну перестрілку з гітлерівця-
ми, дивуюся, як із тих жахливих ситуацій виходив цілий і неушкодже-
ний. Двічі відправив на той світ ляндвіртів - біля Почаєва і Горохова. 
Звичайно, ні фурманів, ні перекладачок не чіпав. У тих двох атента-
тах допомагав мені давній друг Василь на псевдо "Скороход". 

У 1944 році я вже мав звання ройового (десятника), пропонували 
взяти під своє керівництво чоту, але який мав би бути з мене "воєна-
чальник", коли не розумівся на топографічних картах. 

У зв'язку з наближенням фронту був наказ розійтися по домівках. З 
Повчі я вирушив разом із хлопцем з недалекого від нас села Рідкова. 
Але біля хутора Новини (Лубенський район) потрапили в руки вла-
совців. Били нагайками, погнали за 3 кілометри назад у Повчу і пере-
дали німцям. Ті довго випитували, хто ми,звідки, чому були зі зброєю. 
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Ясна річ, довелося вигадувати легенду про те, що ми самі по собі, 
ніколи німців не кривдили. Мабуть, це не вельми переконало, бо нас 
кинули в підвал, де знову взялися до катівської роботи власовці. В 
мене все тіло запікалося кров'ю. Ще глумилися, обзивали "хохлом" і 
"самостійником". 

Затим дві доби тримали в льоху в Козині, їсти давали раз на день. 
Перевели в Кременець, кинули в якийсь підвал до поляків. Ганяли на 
відкидання мокрого снігу й болота, копання окопів. 

Все більше вчувалася канонада фронту. Одного разу місто обстріля-
ли катюші, німці з переляку розбіглися, а я запропонував одному з 
власовців, який не був до мене жорстоким, утікати до мого села. "Ти 
врятуєш мене, а я врятую тебе", - пообіцяв я. Ми зайшли до станично-
го в одне з близьких сіл, власовець одягнувся у звичайний селянський 
одяг. А тут уже й червоноармійці в селі. Ледве вибралися. У Ситному 
розійшлися. Брат зустрів мене зі сльозами на очах, адже поширилася 
чутка, що я загинув. 

У Срібному мене мобілізували в Червону армію. П'ять місяців слу-
жив у Новочеркаську, готували до відправки на фронт. Однак енкаве-
дистам стало відомо про те, що в моїй біографії була УПА, тож "осо-
боє совєщаніє" засудило мене до 10 років виправно-трудових таборів. 
У Новочеркаську провів у тюрмі дев'ять місяців, затим два місяці в 
Ростові, а там - уральський ГУЛАГ, лісоповал, тяжка підневільна пра-
ця, приниження, голод і холод. Ще важче стало, коли через два роки 
перевезли в Інту (Комі АРСР). Працював на шахті, був кріпильником 
лави, вантажив вугілля, робота вимагала неабиякого здоров'я, а тут 
голод - постійний супутник, вівсяного супу на день півлітри, а в ньо-
му крупина крупину не бачить. Власне кажучи, коли я сказав про ви-
рок, то трохи випередив час, адже про нього я довідався лише через 
п'ять років неволі, коли половина з визначеного строку була вже поза-
ду, в моторошних споминах. 

Але і в нещасливі періоди мого життя не обходилося без світлих 
проблисків надії, радісних почуттів. Неволя познайомила мене з зем-
лячкою, моєю майбутньою дружиною Тетяною Пасічник, яка теж 
відбувала покарання як політв'язень сталінського режиму (до речі, її 
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засудили, коли не мала й сімнадцяти літ). 
Коли ми ступали на шлях боротьби, давали клятву вірності Україні. 

І ми її ніколи не зрадили. 
Іван Іванович КУДЕЛКО. 

м. Радивилів, вул. О. Пушкіна, 9. 
(Записав Володимир Ящук). 

В ОДНІЙ ІЗ ТИХ СІМЕЙ БУВ І Я 
Я, Шойда Василь Андрійович, прочитав у газеті "Рівне" від 7 лис-

топада 1997 року списки засуджених до смертної кари в рівненській 
тюрмі № 1 УНКВС, у списках смертників знайшов свого батька. За-
писаний він під номером 189 - Шойда Андрій Дем'янович, 1910 року 
народження. Щиро дякую редакції, що повідомила про мого батька. 
Я весь час думав, де він є, що з ним зробили, чи він засуджений, чи, 
може, вбитий, чи помер. 

"Реабілітовані історією" написали, які люди були вислані в Сибір, 
вказали у своєму повідомленні 1154 сім'ї. Я згадав про себе, що в 
одній із тих сімей був і я. 

В 1944 році восени я знаходився у свого діда Шойди Дем'яна Іва-
новича. Приїхали солдати підводами, старший їхній зачитав якогось 
листа. Дід з бабою взяли одяг у клунок, нас покидали на підводу і 
повезли в село Деражне. У Деражному загнали нас в костел, там уже 
були люди такі ж, як і ми. Переночували. А вранці повезли нас у Кос-
топіль. Але за один день не доїхали, і переночували ще раз - десь біля 
Берестовця, під прицілом автоматників, щоб не повтікали. Той сол-
дат, що їхав на нашій підводі, сказав, щоб я втікав, він буде стрілять в 
повітря. Але солдатів було дуже багато, то я побоявся втікать, бо інші 
могли мене застрілити. Привезли нас у Костопіль, повантажили у ва-
гони, повезли хто зна куди. Через сім тижнів опинилися в Іркутській 
області... 

Через багато років колись я почув по радіо, що ті, хто був вивезе-
ний у Німеччину, мають якесь там визнання і пільги. Ну а ми ? Напи-
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сав я в Костопіль в КДБ. Звідти вислали мені довідку, що дійсно були 
вивезені - дід Шойда Дем'ян Іванович, 1874 року народження, і баба 
Шойда Євдокія Федорівна, 1884 року народження, а з ними і непов-
нолітній Шойда Василь Андрійович, 1936 року народження, тобто я. 
Документів про конфіскацію майна або про його наявність у справі 
немає. І пільг мені теж ніяких немає, оскільки я був неповнолітній і 
на спецобліку не стояв. Та ще написали мені, що я самостійно виїхав 
із заслання в 1946 році, хоча в дійсності мене вивези звідти в 1947 
році. Та й не міг я виїхати самостійно, бо був неповнолітній, та й ми з 
дідом і бабою були під наглядом. Пригадую, в 1945 році усі дорослі 
виселенці підписували якісь бомаги про невиїзд протягом п'яти років. 
А коли ж хтось порушував заведений порядок - того карали. Наприк-
лад, із Деражного один чоловік із дружиною та сином-підлітком втек-
ли з висилки, то їх зловили і засудили на п'ять років, а сина їхнього то 
й не знаю куди поділи. 

Під кінець 1946-го року, коли насувався голод, у нас ходили з райо-
ну жінки і пропонували: записуйте дітей для відправки в Західну Ук-
раїну, якщо в когось там є родичі. От і мене дід і записав. Таких, як я, 
із Рівненської області набралося вісім підлітків, та ще шістнадцять із 
Львівської області. До нас був приставлений провожатий. Ще їхали з 
нами дві жінки, які були вивезені в Черемхово. їх вивозили як сім'ї 
націоналістів, а це ось їхні чоловіки об'явилися - вони були на фронті, 
і тепер повернулися з війни, а жінок немає, то чоловіки домоглися їх 
виклику із заслання. Ті жінки теж за нами доглядали в дорозі. 

Ми приїхали в Здолбунів у лютому 1947 року. Жінки подалися до-
дому, а провожатий ходив з нами дві доби, шукаючи дитячий буди-
нок. Такий притулок знайшли в Дубні. І провожатий залишив нас там, 
восьмеро підлітків, щоб нас звідти забирали родичі. А сам із рештою 
дітей поїхав на Львів. 

Ніхто нас не забирав, ми підняли плач, і директор дитбудинку дав 
нам на руки якісь бомажки, ми з ними пішли на станцію і роз'їхались 
хто куди. Я поїхав на Клевань... А мені дали довідку з КДБ, що я ніби-
то був у піонерському таборі. 

У діда і баби я жив тому, що мої батько й мати були вбиті. І дід, і баба 
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із спецпоселення так і не повернулися. Баба померла 8 грудня 1946 року 
від нещасного випадку. А дід помер там же 2 вересня 1950 року. 

Василь Андрійович ШОЙДА. 
Донецька область, м. Дзержинськ, 

селище Курдюмовка, вул. Комінтерну, 31 

СТРАЖДАННЯ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї 
23 вересня 1944 року з с. Гоноратки Радивилівського району за учас-

ника УПА Стоцького Федора Семеновича, 1922 року народження (мого 
брата), були виселені на спецпоселення в Іркутську область мої бать-
ки Євдокія Іванівна, Семен Григорович і я. Наше майно конфіскува-
ли, а це - хата, два хліви, стодола, по двоє коней і корів, лоша, телиця, 
17 овець, лісовий масив. Згодом постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР від 28 лютого 1945 року нас засудили на заслання стро-
ком на 5 літ, але й ця міра покарання була змінена: заслання визначи-
ли як пожиттєве. 

Переслідування більшовицької влади батько передбачав ще зазда-
легідь, адже, будучи людиною грамотною, він добре знав про 
сталінські репресії, розумів, що енкаведисти рано чи пізно візьмуть 
"на олівець" і його колишню працю солтисом, і те, що встиг пожити в 
Канаді, де залишився рідний брат. На диво, до війни все обійшлося. 

Ми виховувалися в дусі любові до України, в традиціях несприй-
няття будь-якого тоталітаризму. Не випадково, отже, мої брати влили-
ся в Українську Повстанську Армію. Федір, про якого згадала, був 
схоплений чекістами. Але йому вдалося втікти. Після повторних ловів 
був засуджений. Відбув у Воркуті десять літ. 

Брат Іван, 1923 року народження, теж боровся в УПА і теж від-
сидів у сталінських концтаборах десять літ. 

Брат Дмитро, 1928 року народження, брав участь в акціях по-
встанців, затим був мобілізований військкоматом у "стрибки", стояв 
із загоном у Вовковиях, втік, знову опинився серед повстанців. Заги-
нув у Рідкові. Тоді енкаведисти оточили в криївці п'ятьох хлопців. Де 
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похований мій брат, досі не знаю. Коли селом везли вбитих, моя сест-
ра, яка жила в Хотині, просила віддати поховати тіло Дмитра, однак 
не дозволили. Можливо, комусь відоме місце захоронення Стоцького 
Дмитра Семеновича, напишіть мені: м. Новоздолбунів Рівненської 
області, вулиця Попова, 38. 

А я в той час жила з батьками на спецпоселенні в селищі Гришево 
Черемховського району Іркутської області. Батька відразу послали на 
шахту, я спочатку працювала в підсобному господарстві, а потім теж 
опинилася на підземних роботах - тягала вагонетки. Робота була дуже 
важка, швидко виснажувала, ми підупадали на силах. Мій батько на 
спецпоселенні помер, там і похований. 

Звільнили нас із матір'ю лише в 1956 році - відповідно до реабіліту-
ючої Постанови Раднаркому від 24 листопада 1955 року. 

У війні горіла Волинь.Німці наших людей убивали й палили живи-
ми. Молодь вивозили до Німеччини для тяжкої праці. Тоді й постала 
УПА. В ліс стала йти молодь, щоб помогти своїй рідній землі.Усі зо-
дягнуті бідно - усе погоріло, усе понищилося. Хлопці з сіл мали по-
лотняний одяг і були взуті в постоли. Дівчата також мали полотняний 
одяг і літом ходили босі. Лиш молодь з міст виділялась. Та коли вони 
бігли в бій, то разом кричали: "За Україну! За її волю!" Як їх багато 
гинуло в боях з німцями! Як багато загинуло пізніше в тюрмах, табо-
рах. Вони своїми молодими мертвими тілами застелили всі гулаги ве-
ликої імперії. 

У 1943 році за нашим селом Мартинівка, що в Дубенському районі, 
стояла сотня повстанців "Беркута". Німці шаленіли від люті, стали пали-
ти села й вбивати наших людей. Наше село, також сусідні села перейш-
ли жити в ліс. Це був липень місяць. Ми забрали свою господарку в ліс. 
Поробили такі буди, де спали. їсти готували на вогні. Який це був тяж-
кий час! Особливо було тяжко жінкам з маленькими дітьми. Також мо-

Стефанія ГРАФ. 

ЦЬОГО НЕ ЗАБУТИ 
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лоді жінки в лісі народжували діток. 
Наші люди свої буди поробили рядом біля повстанців. В цьому за-

гоні були не тільки українці, а також інші національності, котрі втіка-
ли з німецького полону. Наші люди помагали їм, чим могли. 

В липні 1943-то німці зібрали сили й пішли на наші ліси. Мені тоді 
йшов п'ятнадцятий рік. В небі летіли літаки й бомбили. Німці посу-
нули лавами на нас. Сотенний наказав нам бігти в болота. Німці бу-
дуть боятися іти туди. Після бою було багато вбитих. Були вбиті по-
встанці, а також люди з нашого й сусідніх сіл. Наших, сільських, по-
ховали на цвинтарі. Повстанців поховали в лісі на галявині. 

Я в цей час багато складала віршів. Складала так, як уміла. Дуже 
жаліла, що не мала ні знання, ні таланту, щоб описати патріотизм 
молоді. 

Пригадую червень 1942-го року. Була у нас одна сім'я, сини із якої 
переховувалися, бо знали, що німці їх шукають. Знайшлися такі зап-
роданці, які пішли до німців і показали, де живуть батьки. Коли німці 
прийшли в хату, то застали батька з матір'ю та їх молоденьку доньку 
Марусю. Вивели їх на подвір'я і розстріляли. Похорон цей пам'ятаю 
до сьогодні. Хоронили під вечір - о тій порі німці боялися їздити в 
села. Першою несли в труні Марусю, другою - маму, останнім - тата. 
Сини теж були на цьому похороні (в 1946 році вони були вбиті енка-
ведистами, бо служили в УПА). На перехресті доріг процесія зупиня-
лася і священик читав молитву. Я стояла на тому перехресті і думала: 
"Не зможу більше складати свої дитячі вірші про квіти, трави, поля. 
Тепер мої вірші будуть зовсім іншими". 

В січні 1944-го року до нас прийшли радянські війська. Почалися 
страшні арешти. 

У райцентрі відкрили десятирічку. Мені мої батьки найняли в рай-
оні квартиру, щоб я мала де жити і вчитись. Одного дня до райцентру 
приїхали люди з нашого села і сказали тяжку новину: мого тата заа-
рештували. За що? Він же був уже немолодою людиною. Я зібралась 
і пішла в своє рідне село. Прийшла додому, мама плаче, моя сестрич-
ка плаче. Сказали, він є український націоналіст, а таким людям місце 
там, де живуть білі ведмеді. На другий ранок я стала збиратись іти в 
район, щоб вчитись в школі. Мене моя мама провела за ворота. Стала 
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дивитись, як я іду. Я декілька разів оглядалася, а вона усе стояла. Мамо, 
я тоді не знала, що ми більше ніколи не побачимось. Ти будеш мене 
чекати довго-довго. І помреш, будучи ще нестарою людиною. 

Я прийшла на свою квартиру, знайшла свій зошит між книжками і 
склала вірш великої своєї кари. В цей час переважно карали за те, що 
ти живеш на світі. 

Земле моя, Україно, 
Знедолений краю, 
За що тебе так катують? 
Чому розпинають ? 

Земле рідна, земле мила, 
Я твоя дитина. 
Гірко плачу, так страждаю, 
А я не єдина. 

Я просила б сонце, небо, 
Буйних вітрів, море, 
Рознесіте по всім світі 
Про це тяжке горе. 

Рознесіте і скажіте, 
Нехай усі знають, 
Що живуть в цім краї люди, 
Що їх так карають. 

У школі на великій перерві я розказала цей вірш перед учнями. Я 
тоді не знала, що є такі, що за кожним рухом кожного учня слідкують. 
Через декілька днів, коли я була в школі на уроці, в клас увійшов ди-
ректор і підійшов до мене. Він тихесенько сказав: "Візьми свої книж-
ки й підемо в мій кабінет". Я зайшла з ним разом. Гам побачила двох 
молодих чоловіків. Чомусь мені дуже серце заболіло, я відчула біду. 
Вони сказали, щоб я пішла з ними. Завели мене в НКВД. Між моїми 
книжками знайшли той зошит. На обкладинці цього зошита було на-
писано: "Мої вірші". І зразу почався допит. Слідчий кричав на мене, 
бив без жалю. Слідство було декілька днів. По правді, що було пита-
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ти? Він мені усе доказував, що такі люди, як я, не мають права на 
життя. Коли кулемет стріляє, хтось убитий, а хтось живий. А вірші 
своїм дурманом убивають всіх! Я не хотіла підписати те, що він казав. 

Останнє слідство було дуже тяжким. У своєму кабінеті він мені 
наказав стати в куток цієї кімнатки, де він сидів. Наставив на мене 
наган і крикнув: "Розстріляю!" Я втратила свідомість і впала. Коли 
свідомість повернулась, я лежала на підлозі і була мокра від води. 

Біля мене стояла молода жінка в білому халаті, то була лікарка. Вона 
до мене звернулась: "Підпиши, а то заберуть твоє здоров'я, а може, й 
життя". Я, не читаючи, підписала свою кару. Відправили в лубенську 
тюрму. В цей час ця тюрма була дуже тяжка. Багато там людей знищи-
ли. В камері було так багато людей, що не було місця стати ногою. Та 
люди розсунулись і дали місце де сісти. Я поклала свій мішечок з 
одягом на підлогу і сіла на цьому мішечку. Спати треба було на підлозі 
з цементу. 

Дні були такими довгими. В цій тюрмі був мій батько, мучився так, 
як і я. Одного дня зайшли в камеру і стали викликати на суд. Моє 
прізвище також назвали. У великій кімнаті стояв великий стіл, накри-
тий червоним матеріалом. Посередині видів суддя, виглядав років за 
сорок. По боках сиділи молоді дівчата, розмальовані, наче писанки. 
Усі були у воєнній формі. Нас поставили усіх рядочком. Нас було біля 
двадцяти осіб. Були хлопці й дівчата. Усі такі молоденькі. Тільки було 
чути: 15-20 років каторги. Тоді до розстрілу нікого не засудили. Мій 
строк був 15 років каторги, п'ять років позбавлення прав, п'ять років 
поселення, де буду відбувати свій строк. 

Після суду запровадили в іншу камеру. Здається, в ній було ще більше 
людей, ніж в першій. Були разом політичні й блатні. Якось я там знай-
шла місце, щоб сісти. Чомусь як ставало темно, то в нашій камері не 
було світла. Горіло тільки в тюремному коридорі. Можливо, то лам-
почка була перегоріла. Я лежала на підлозі на своїй ковдрі. Чую, хтось 
стукає в двері. Називає моє прізвище, щоб іти на розстріл! Як я хотіла 
жити в цей час! Я рада була б відбувати ці 15 років, аби тільки жити. 
Голос підганяє скоріше йти. Я в цій темряві не можу знайти свій одяг. 
Найшла своє пальтечко, одягла. Не можу найти чобітки й шапочку. Я 
закинула свій мішечок за спину й побігла до дверей. Я стала стукати й 
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кричати, що я готова. Почулась лайка в коридорі, двері відкрились і 
чоловічий голос сказав: "Виходь". Я вийшла в тюремний коридор, де 
горіло світло. Стояв черговий по коридору, виглядав років під сорок. 
Я стояла боса, заплакана. Я відчула, що йому мене жаль. 

Він мене питає: "Чого ти кричиш? Куди ти готова?" Я відповідаю: "Іти 
на розстріл, ви так мені сказали". "Ні, це не я. То з тебе блатні посмія-
лись. Вони з новенькими так роблять". Він відкрив двері в камеру, крик-
нув до блатних: "З кого смієтесь? Подивіться, скільки їй років". Я зайш-
ла в камеру, блатні сміялись, скільки мали сили. їм було смішно, як я 
просилась на розстріл. Лиш наші люди сиділи й плакали. 

Одного дня відкрили камеру і стали викликати з речами на етап. 
Усі ми виходили в довгий тюремний коридор. Чоловічі камери також 
відкривали. Я почула,що хтось кашлянув. Подивилась, а то був мій 
тато. Коридором ішов начальник тюрми, він крикнув: "Усім на колі-
на!". В'язні стали в два ряди. Ми постарались з татом стати одне на-
проти другого. Ми дивились і плакали. Тато плакав, що я, така моло-
денька, мушу мучитись. Я плакала, що він старенький і мусить мучи-
тись. 

З верхнього поверху униз стали раніше виходити чоловіки. По схо-
дах були розставлені охоронці тюрми. У кожного в руках була велика 
дерев'яна довбня. Тими довбнями вони били в'язнів по чому попало. 
Нас, жінок, як ми сходили, не били. Поставили нас в довгу колону й 
погнали до вокзалу. До станції йти чотири кілометри. Погрузили в 
товарні вагони. В кожному вагоні так було багато людей, що не було 
де повернутись. В тюрмі нам дали поїсти лиш одного оселедця. Прой-
шло трохи часу, й люди стали стукати й просити пити. Конвоїри відпо-
відали: "Не положено". До Києва нас везли чотири дні. Усе заганяли 
на запасну колію. На зупинках виносили мертвих стареньких людей і 
десь там їх закопували. 

Привезли до Києва, під великою охороною погнали нас до Лук'ян-
івської тюрми. Кажуть, що є якесь пекло, то я його тоді бачила. Ми 
чекали біля брами тюрми, поки нас приймуть. Чоловіки окремо, жінки 
окремо. 

Не дозволяли підходити одним до других. Але усі стали бігти. В 
цій колоні йшли цілі сім'ї. Батьки з синами, матері з дочками. До мене 
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підбіг мій тато. Він став розказувати, як його били на допитах. Кров 
ішла носом, ротом і через вуха. Змушували підписати, що він є націо-
наліст. Він підписав, судили на 20 років каторги. Може, був би ще 
щось сказав. Але підбігли конвоїри й стали нас бити. Мені попало 
мало, а тата побили сильно. Конвоїр підбив його ногою, і він упав на 
сніг. Шапка злетіла з голови. На снігу лежала його сива голова, зі скроні 
текла кров. Ми помогли йому піднятись. Від відходив і все мене пи-
тав: "Доню, коли ми побачимось?". Ми більш ніколи не побачились. 
Він помер в 1945 році в харківській тюрмі. 

Як ми йшли в колоні з Лубенської тюрми, я зустріла одну дівчину з 
сусіднього села Шепетин. Цю дівчину звали Парася, я її знала добре. 
Судили її до розстрілу. Тоді, як судили, то не мала ще 16 років. В судо-
вих справах писали, що хотіли. Пізніше розстріл замінили на 15 років 
каторги. Ми домовились триматись разом. Мою ковдру постелили 
разом, щоб спати, її ковдрою вкривались. Та вона в цій тюрмі була 
дуже мало. Померла від тифу. Мені судилось жити. 

Прийшов такий день, що нам сказали виходити з речами. Нас пове-
ли великою колоною до вокзалу. Стояли товарні вагони. До цього ва-
гону, що нас заводили, була прибита велика чорна дошка. На ній білою 
фарбою було написано: "Тут їдуть німецькі вівчарки, тут їдуть німецькі 
підстилки". А ми були такі молоді, ми так боялись цих німців. Вони 
знищували наші села й вбивали наших людей. 

У вагоні були верхні нари. Інші спали на підлозі під нарами. Я виб-
рала собі місце, по своїй можливості, під нарами біля стінки вагона, 
їдемо довго, не бачу цих околиць, куди їдемо. На підлозі я знайшла 
кусочок залізячки. В щілині між дошками, що була зашпакльована 
якоюсь ватою, я зробила маленьку дірочку. Уже було видно, де ми 
їдемо. На одній із зупинок конвоїр це побачив. Він зайшов до вагона і 
став кричати: "Хто це зробив? Іди сюди, німецько-бандерівська мор-
да, й покажи свою рожу". Я вилізла з-під нар і стала біля нього. Ти-
хенько сказала: "Я". То був молодий високий хлопець. Я була трохи 
вища його пояса. Він подивився на мене, обличчя в нього почервоні-
ло, на чолі виступили краплинки поту. І він заплакав. Сказав до мене 
українською мовою: "Іди сядь на своє місце". Він зрозумів, що ми не 
є німецькі вівчарки. Вийшов надвір і з цієї дірочки зробив більшу, 
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щоб можна було дивитись. Я дотепер пам'ятаю його добрі очі. 
Привезли нас на пересилку в Находку, це біля Японського моря. Як 

же там було багато народу! Разом політичні й блатні. То дуже тяжко 
Стали політичних в'язнів обкрадати. У мене хотіли також мішечок 
мій забрати. Але я сказала, що сиджу за злодійство, цього мішка не 
віддам. Я так берегла одяг своєї подруги. Настав день, що нас погру-
зили на пароплав, і ми попливли на Колиму. На морі був сильниР 
шторм, і ми дуже за цей час перемучились. На пристані біля Магада-
на нас звели на колимську землю. Це було 5 серпня 1945 року. Мені 
йшов І7-ий рік, та я виглядала молодше своїх років. Була маленького 
зросту й худенька. З пристані довгою колоною повели на пересилку. 
Там зразу нас повели в баню. Наш одяг забрали увесь. Одягли в одяг 
каторжників, котрий був обвішаний номерами. Мій номер був "Д-525", 
Ми не впізнавали одна одну. Ми плакали, ми кричали криком. Мені 
здається, що я плакала найбільше. Чому не дала забрати блатним свій 
мішок? Я так з ним намучилась. А тепер це усе пропало. 

Через декілька днів нас повезли далеко в тайгу. Це був табір катор-
жанок, котрий називався "Вакханка". Завели в барак і показали нам 
наші місця. Одні нари на трьох. Одні дошки, постілі ніякої. На ці дошки 
я постелила свою тілогрійку, під голову - свої черевики. Треба було 
звикати до цього всього. Поставили мене в шахту вивозити вагонетки 
з рудою олова. Кожен день треба працювати 12 годин і ніяких вихід-
них. В нашій бригаді були всі українки. Розмовляли ми між собою 
тільки українською мовою. 

Дуже тяжко було, як забуриться вагонетка. Скільки то сили треба 
було мати, щоб її підняти й поставити на рейку. Одного дня забури-
лось разом три вагонетки. Ми ніяк не могли їх підняти. Підбіг до нас 
майстер і став кричати: "Хахли тупорилі, у вас до обіда варить, а після 
обіда ні. Ви щось тут белькочете своїм хахлацкім язиком". Від образи 
ми стали плакати. Поставили ті вагонетки на рейки й вивезли з шах-
ти. Сіли трохи відпочити. Я подивилась на наших дівчат: такі моло-
денькі, такі всі гарні. Навіть одяг каторжанський не може приховати 
дівочу красу. 

Водили нас до праці довгими колонами. Попереду конвої з собака-
ми, в кінці також конвої з собаками. Кожен ряд мав п'ять осіб. Так 
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легко рахувати. Коли був старший конвою хоч трошки доброю люди-
ною, то було легше йти. А коли був поганою, то ціла була мука. Одно-
го дня ми йшли до праці. Старший конвою став кричати: "Впасти! 
Встати! Впасти! Встати!". Ми падали і вставали багато разів. Переді 
мною йшла жінка віком біля п'ятдесяти років. Вона, певно, не могла 
уже падати і підніматися. Він кричить: "Падай!" А вона стоїть. Тоді 
він підійшов до неї впритул, вистрілив у скроню. Вона впала. То дуже 
було страшно дивитись. Колона пішла далі, а вона лишилася лежати. 
Руки й ноги трусились, не було сили йти. Щоб не було так страшно, я 
стала складати вірш: 

Число п 'ять і ще п 'ять -
Легко рахувати. 
Та коли ти йдеш в колоні, 
То тут як сказати. 
Та коли ти йдеш в колоні, 
В крові ноги стерті, 
Крок уліво, крок управо -
То рахунок смерті. 
Твоє життя - не твоє, 
То є уже нуль. 
Коли вийде ряд з колони, 
То буде п'ять куль! 
Коли мертвих впаде п 'ять, 
Не вернеш назад. 
П'ять живих стане в колону -
Буде знову ряд! 

Наш табір підпорядковувався великому Гулагу "Бутугічаг". Це був 
табір чоловіків-каторжан. Він від нашого табору був так десь за 3-4 
кілометри. Туди дороги не було. Можна було добратись тільки стеж-
кою. Ми туди ходили за продуктами. Іде два конвоїри і приблизно 
двадцять дівчат. Усі з мішками. Там беремо продукти й назад цей тя-
гар несемо на своїх плечах. Раз ми пішли дуже раненько. Підійшли до 
вахти - якраз виводили в'язнів до роботи. Грав духовий оркестр. То 
йшли не люди, то йшли людські тіні. Це були в'язні тридцятих років, 
то йшла еліта Радянської держави. Генерали, адмірали, учені, міністри. 
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Мороз біля 50 градусів. Це був кінець грудня. Одяг драний, голе тіло 
видно. Сюди їх привезли, щоб добре їх помучити, а тоді уже буде 
смерть. Я дивилась на це і мені здавалося, що я уже сама стою нежи-
ва. Не виживу я у такій страшній біді такі довгі роки. Цих, що вмира-
ли, їх ніхто не ховав. Просто їх скидали в яри. Зима тягнеться 10 
місяців. Вони лежать замерзлі. Цих два місяці літа, що там є, декот-
рих кидають у шурфи й засипають камінням. 

У релігійні свята завжди старались роби ти так, щоб вони були тяжчі 
за інші. В день Різдва нас ставили в довгу колону, щоб іти до праці. 
Одяг каторжанський дуже сумний, ці обвішені кругом номери дода-
ють болю. В колоні лунає: "Христос народився!" Інші відповідають: 
"Славімо його!". 

Яка велика була радість, як снився сон про рідний дім! Мені однієї 
ночі під ранок приснилася моя мама. 

Працювати 12 годин на добу - то тяжко. Але один день на тиждень - то 
особливо. Годі перезміна, треба працювати 18 годин. Останні години немає 
сили переставляти ноги. Хочеться упасти на коліна й так лізти. Було під 
Великдень, ми почали свою зміну о восьмій годині вечора. Закінчиться 
наша зміна на другий день о 2 годині дня. Який то злочин треба зробити 
перед суспільством, щоб так карати? Нам ранком привезли сніданок. 
Кусочок на кожного хліба й трошки баланди. Темна вода, в котрій вари-
лася сочевиця. Між нами була одна старша жінка. Ми її називали пані 
Оля. Вона до нас звернулась: "Дівчатка, сьогодні велике свято. У нас на 
Україні в церквах дзвонять дзвони. Люди радіють великому святу. Треба 
вірити, що ми виживемо. Христос вескрес!". Ми відповіли: "Воістину 
воскрес!" Пішли далі возити ці вагонетки. 

Нас, дівчат біля двадцяти, знову ж ведуть за продуктами в табір 
"Бутугічаг". То є великою мукою дивитись на цих змучених чоловіків. 
Здається, пайка однакова, але жінки виглядають краще. Чоловікам 
треба мати більше їжі. В зоні наші в'язні розказали про дуже страшне. 
Були привезли в цей табір чоловіків. Всі вони були з України. Через 
деякий час стали між них вибирати молодих і сильних хлопців. Навіть 
і бригадира поставили. Сказали, що будуть перевозити в інше місце. 
Це були хлопці, котрі воювали в УПА. їх відвели в штольню, де вже 
не велися роботи, і всіх розстріляли. То треба було так далеко везти, 
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щоб тут розстріляти! 
Ми стали плакати, сили зовсім не стало. А треба було нести цей 

тягар. Ідучи цією стежкою, сіли трохи відпочити. Сиділи на своїх 
мішках і кожен думав про своє. І в кожного були думки сумні. 

Я не могла спати ту ніч, дуже хотіла скласти лагідний вірш про цих 
хлопців. Та не могла. Я так декілька днів мучилась. Нарешті я склала 
вірш. Але в ньому я не змогла передати цієї трагедії. Ось той вірш. 

У великім смутку 
Журавлі стояли, 
Дивились у небо, 
Тихо розмовляли. 

Яка тяжка туга 
В цьому є причина? 
Полилася сумно 
Пісня журавлина. 

"Людьми ми були, 
Нас вбили за волю! 
Не вмерли, а маєм 
Журавлину долю". 

Піднялись високо 
З піснею своєю, 
Курликали в небі, 
Прощались з землею. 

Летіли вони 
Цо кращої днини, 
Летіли у вічність 
Діти України! 

То був тисяча дев'ятсот сорок сьомий рік. 
Хоч і повільно, але минали дні. І знову Великоднє свято. Так хо-

четься, щоб в цей день було хоч трішки радості. Ми з дівчатами звечо-
ра домовилися, що познімаємо номери, котрі є на каторжанських шап-
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ках, Хоч трішки буде веселіше. Вранці всіх, хто виходив за зону без 
номера, записали. А ввечері, як ішли з роботи, нас усіх закрили в кар-
цер. Нас було багато, не було місця повернутись. Дехто плакав, інші 
співали сумних пісень. А я за ту ніч склала два вірші. 

Нас перевозять в другий табір. Він називається "Хінханжа". В цьо-
му таборі ще страшніше. Робляться страшні злочини. Я уже знаю, що 
мого тата немає в живих. Мені про це написали. Однієї ночі він мені 
приснився. Прийшов до мене такий старенький, з мішечком за плечи-
ма. Каже: "Доню, ти стільки багато складаєш віршів. Чому про мене 
не складеш хоч одного вірша - була б пам'ять ,що я колись жив на 
цьому світі". Я йому відповідаю: "Тату, я такий вірш склала ще як ми 
були в київській тюрмі". >1 такий вірш справді склала ще в сорок п'я-
тому році. 

Не думали, тату рідний, 
І не могли знати, 
Що будемо ми у тюрмах 
Тяжко бідувати. 

Як лишачи землю рідну -
Описати трудно. 
І плакало разом з нами 
Наше місто Дубно. 

Кого просити? 
Кого благати? 
Щоб твою кару 
З моєю з'єднати. 

Я терпіла б муки 
В далекій чужині, 
Ти, старенький тату, 
Жив би в Україні. 

Тут я працюю в бригаді, котра бурить бурки. Це велика площа гори, 
обведена кругом червоними прапорцями. Вийдеш за ці прапорці -
уб'ють. Лом великий, більший тебе, на руках подушені мозолі, що не 
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можна долоні стулити. Літом - то легше, бо можна трохи постояти і 
відпочити. Та цього літа так мало. А то увесь час зима. В один зимо-
вий день я бурила бурки. Потім в ці ямки підривники кладуть вибухівку 
і підривають. Ми цю зрушену породу викидаємо й робиться шурф. Буль-
дозери згортають це усе, і йде дальша обробка цієї руди. Я тоді змучи-
лась і пішла погрітись до вогню. Біля вог ню стояли наші дівчата й грілись. 
Також стояв старший конвою. Він між нами вибрав гарну нашу дівчину 
Соню. Я забула уже її прізвище, також з якої вона була області. Сказав до 
неї: "Іди за ці прапорці й принеси дров для вогню". Вона тільки вийшла 
за ці прапорці, він вистрілив з нагана й вона впала мертва. Ми стали усі 
плакати. Видно, вона близько впала від цих прапорців. Він відрахував 
кроками віддаль, положив її дальше. Нас прогнали від вогню. Конвоїрів 
заохочували це робити. їх підвищували в чині, давали грошові нагороди. 
Колись був Гаранін, начальник усієї Колими. Як він багато знищив в'язнів! 
Як приїжджав у табір, то завжди був з автоматом. Накаже вишикувати 
в'язнів, відрахує непарних і усіх розстріляє. В іншому таборі розстріляє 
усіх парних. 

В цей день, як убили нашу Соню, ми прийшли в бараки й гірко 
плакали. Декілька днів тому була вбита наша дівчина Марійка. Також 
прізвища не пам'ятаю. Вона була висока й струнка, наче тополя. Косу 
мала довгу, до колін, кольору спілого жита. В таких тяжких умовах 
вона її змогла зберегти. 

В той час уже в'язнів хоронили. Якось у цій мерзлоті викопають 
яму, закидають каміння зверху. Поставлять стовпчик, на котрім при-
бита дощечка. Там написаний номер цього в'язня. Тоді цій Марійці 
ми із білого простирадла пошили сукню. З марлі зробили фату. Похо-
вали молоденьку українку в цій мерзлоті. 

У нашому бараці днювальною була одна старша жінка. Вона каже 
до нас: "Завтра прийдете з роботи й будемо правити панахиду по на-
ших дівчатах". На другий день ми прийшли з роботи - у бараці на 
великому столі стояло багато маленьких баночок. В кожній баночці 
був ґнотик, зроблений з вати і политий риб'ячим жиром. Свічок не 
було в цьому таборі. Ці маленькі баночки зробили з великої банки. 
Ми стали вздовж барака в два ряди на коліна. Ми стали молитись. 
Перед кожною стояла баночка - горіла свічка невільників. 
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Як ховали Соню, то також зодягли в білу сукню з простирадла і у 
фату з марлі. За цих кілька днів могила Марійки уже була розрита. 
Напевно, це зробив якийсь звір, бо було мало каміння накидано. Біля 
ями лежала довга коса і фата з марлі. Мертвим - все одно, а живі цьо-
го не можуть забути... 

Зима 51-го року була з великими снігами й великими морозами. 
Дорожня бригада не встигала чистити дорогу, де їздили вантажні ма-
шини. В одному місці був зроблений зі снігу наче тунель. Приблизно 
метрів триста довжиною. Ми ввечері йшли з роботи. Це уже було тем-
но, ми такі були змучені. Колона була довга. Близько від цього тунелю 
ті конвоїри, що йшли попереду, вийшли поверх цього снігу. Ми дума-
ли, що вони хочуть нас краще бачити. Коли почувся крик: "Машина 
людей душить!". Велика вантажна машина з причіпом поїхала вздовж 
нашої колони. Постраждали найбільше ті, що йшли попереду. Я йшла 
в задніх рядах,. Ледве встигла притулитися до високого борта снігу. 
Лежали на снігу подушені насмерть і також покалічені. Ми не могли 
тієї ночі спати, ми розуміли, що це усе було підготовлено. Загнали в 
цей тунель, щоб не могли втікати. У мене було таке відчуття, що мене 
завтра обов'язково уб'ють. 

Був такий один тяжкий день для мене, що я не хотіла жити. Помо-
розила пальці правої ноги. То страшний біль, який тяжко терпіти. Я 
пішла в санчастину і просила дати мені звільнення від роботи, а та-
кож якісь ліки, щоб цей біль приглушити. Мені сказали, що з такою 
ногою можна йти до роботи. Дали якоїсь мазі мазати, бо пальці уже 
гнили. Якось іншим давали звільнення, але я такого щастя не мала. 
Валянки тверді, наче з бляхи зроблені. Поки дійшли до роботи, я цю 
ногу сильно розтерла. Взяла лом в руки й стала бурити бурку. Сили не 
було зовсім, мороз такий великий, що я задихалась. А працювати - 12 
годин підряд. Я цього не витримаю. Я боюся збожеволіти. Одна наша 
дівчина Настуня збожеволіла і її відвезли до батьків. Також Маруся 
Гаврилюк з мого сусіднього села збожеволіла. Я прийняла рішення -
якщо буду викидати зірваний грунт і уже буде яма, то я сяду тихенько 
й буду сидіти. При такому морозі не довго треба буде сидіти, і я за-
мерзну. Але подумала про маму, про сестричку - вони мене чекають. 
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Я стала звертатись за порадою до своїх віршів: відженіть від мене ці 
страшні думки. Хоч я вас не вмію так складати, як складають справжні 
поети, але ви - мої діти, допоможіть мені. 

Я ввечері після роботи показала свою ногу нашій бригадирці. Роз-
казала, що звільнення не дають. Вона якось зробила так, що я змогла 
два дні бути в зоні й не йти до цієї тяжкої роботи. Я досі пам'ятаю її 
доброту. 

Я уже працюю на лісоповалі. Усі роботи, де я працювала, були тяж-
кими. Зараз зима, і так багато снігу.. Через сильний мороз тяжко диха-
ти. Ми такі закутані, що тільки очі видно. Бережемо обличчя, щоб не 
поморозити. Конвоїри страхаються, що ми можемо нести таку 
тяжкість. Я якраз обрубувала сучки з цього дерева, котре ми зрізали. 
Бачу, три пари дівчаток носять на плечах колоди. До основної дороги, 
де потім трактор їх буде вивозити. Одну ногу виймуть зі снігу - друга 
провалюється. Боже, та це подібне на танець танго. І мені склалося 
таке: 

Вітер віє, завиває, 
Вже холодний ранок. 
Тут дівчата-каторжанки 
Повели свій танок. 

Пилка ріже, висвистує, 
Сокира б'є басом. 
У мелодії сумній 
Чути плач тут часом. 

Тут мороз такий великий -
Замерзли всі води. 
А у дівчат на плечах 
Тяжкії колоди. 

Одна рука на нлечі, 
Друга взята в боки, 
У снігах глибоких 
Тяжко робить кроки. 
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Мелодія нагадала 
Далеке і близьке. 
Не муч серця молодого, 
Танго ти колимське. 

Політичні в'язні між собою жили в злагоді. Незалежно від націо-
нальності. Наші дівчата підтримували одна одну, як могли. Я мала 
подругу вірну, Ніну Королюк. Такою може бути тільки рідна мама. 

Працюю на лісоповалі. Але літом набагато легше, ніж зимою. Мож-
на трошки посидіти й більше відпочити. В обідню коротеньку пере-
рву стараємось скоренько поїсти. Тоді починається велика радість 
душі. На грудях лежить моя серветка, котру вишиваю. Я тільки сіла 
вишивати, як за спиною конвоїр крикнув: "Що робиш? Чом не пра-
цюєш?!" Я відповіла, що зараз обідня перерва. Він вирвав цю сервет-
ку, порвав і кинув на землю. Витер об цю серветку ноги й пішов. Я так 
гірко плакала .Стільки праці пропало, не маю більше білого матеріа-
лу. Також не маю ниток. Ми їх витягали з різних кольорових клап-
тиків. Вечорами після роботи в бараках вишивали при коптілках. 
Світла електричного не було. 

Я була уже довго в неволі. Праця вожка, харчі погані, я зовсім ос-
лабла. Я побачила, що моє тіло усе покрилось темними плямами. Я 
зрозуміла, що це цинга. Організм не має вітамінів, і від цього він гине. 
На Колимі від цієї хвороби дуже багато померло в'язнів. У мене стали 
пухнути ноги, не мала сили уже ходити. На роботу гнали. Мені дуже 
хотілося скласти вірш і розрадити себе. Але я не могла цього зробити. 
Я не могла думати. Думки мої стали тільки про смерть. 

Але організм мій молодий, я переборола цю хворобу. Стала чекати 
довгожданої вол і. Я навіть і рахунку не знаю, скільки я склала віршів. 
До 91-го року вони не були ніде записані. Я дуже багато їх забула. А в 
серпні 91-го року склала вірш "Гори, свічко!". 

Я поставлю свічку 
В церкві на престолі. 
Гори, свічко, гори, свічко, 
За знищені долі. 
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Котрі гинули в боях, 
Здобували славу. 
Ті, що їїиши на муки 
За свою державу. 

Гори, свічко, гори, свічко, 
Гори, не гасись! 
За приниження людей, 
Свічко,заступись! 

Віск капає з свічки, 
Наче краплі крові. 
Гори, свічко, не забудь, 
Хто гинув в неволі. 

Гори, свічко, за батьків, 
За, усю родину. 
Гори, свічко, гори, свічко, 
За всю Україну! 

Дзвонять дзвони у церквах, 
Кругом лине слава -
Україна стала 
Вільная держава! 

Я не вижила б, якби не складала свої вірші. Дякую вам, мої вірші, 
що ви мені помагали жити. 

м. Полтава-2І, вул. Калініна, 16, кв 82. 
Ольга ІВАНЧУК. 
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5 января 1945 г. 
Сов. секретно. 

Секретарю ЦККП(б)У 
товарищу Н. С.Хруиіеву. 

СПРАВКА 
о борьбе с украйнско-иемецкими националистическими 

бандами в Ровенской области, проведенной органами НКВД, 
НКГБ и внутренними войсками НКВД. 

Co времени освобождения Ровенской области от немецко-фашист-
ских захватчиков органьї НКВД, НКГБ и внутренние войска НКВД 
проделали большую работу по очистке области от украинско-немец-
ких националистов. 

Только за период с 1 августа 1944 года по 1-е января 1945 года: 
Убито бандитов - 4088 
Захвачено -3712 
Явилось с повинной - 1069 
А всего - 8859 человек. 
Захваченьї большие трофей - оружие, складьі с боєприпасами, про-

довольствием, радиостанции, типографии и много другого имущества. 
При разгроме украинско-немецких националистических организа-

ций органами НКВД, НКГБ и ВВ НКВД проведено немало чекистс-
ко-войсковьіх операций, нанесших чувствительньїй урон ОУНовско-
му подполью и бандам, 

В конце апреля и має месяцах 1944 года в Кременецких лесах бьіли 
проведеньї две крупних операции по ликвидации Южной группьі УПА 
(группьі "Знея"). 

В результате зтой огіерации банда "Знея" бьіла разгромлєна. 2122 
бандита бьіло убито и 2301 захвачено, из них 65 немцев. Захваченьї 
трофей: 

Самолет "У-2" - 1 
орудий разньїх калибров - 6 
минометов - 15 
станковьіх пулеметов - 8 
ручньїх пулеметов - 42 и много другого вооружения. 
В лесах и лесньїх массивах Межиричского района бьіла разгромле-
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на крупная банда "Шаула", входившая в состав восточной группьі 
"УПА". Во время боя с зтой бандой бьіла разгромлена офицерская 
школа "УПА". 383 бандита бьіло убито и 117 захваченьї в плен. 

На территории Острогского района бьіло установлено крупное бан-
дформирование в составе 6 куреней под командованием "Ясеня". В 
июне месяце 1944 года в районе сел Буща и Будки банда бьіла окру-
жена и разгромлена, при зтом на поле осталось 547 убитьіх бандитов, 
136 бьіло захвачено в плен. 

В Сарненском районе в августе 1944 года бьіла разгромлена круп-
ная бандгруппировка. Во время боя 16 августа 250 бандитов било уби-
то. Захваченьї трофей - пулеметов разньїх - 6, автоматов - 35, винтовок -
32, мин и гранат - 97, патронов - 4000 и много другого воєнного иму-
щества. 

Повторними операциями в Сарненском районе в ноябре разгром-
лена банда Ющика Александра, главарь бандьі Ющик захвачен живь-
ем, а вместе с ним более 50 человек, среди них принимавшие непос-
редственное участие в убийстве группьі работников Сарненского РО 
НКВД. 

При разгроме зтой бандьі бьіл обнаружен крупньїй склад авиаци-
онного имущества, на сотни тьісяч рублей разньїх авиачастей, меди-
каментов, бинтов и пр. 

В результате проведенной чекистской войсковой операции в декаб-
ре 1944 года разгромлен (в Здолбуновском районе) технический от-
дел восточной связи "УПА", гіри оказании вооруженного сопротивле-
ния убит старший технический работник по кличке "Роса", изготови-
тель гербовьіх печатей и штампов "Коля". В подземном убежище, где 
помещался технический отдел, бьіло изьято 48 партбилетов и канди-
датских карточек ВКП(б), 28 комсомольских билетов, 5 орденов СССР, 
90 паспортов, шапирограф, пишущая машинка, фотоапарат, гербовьіе 
печати НКВД и НКГБ и др. 

Однако наряду с хорошими примерами в работе органов НКВД, 
НКГБ и ВВ НКВД имеется ряд недостатков, которьіе снижаютобщий 
уровень работьі, мешают успешной борьбе с украинско-немецкими 
националистами. 

1. В ночи на 30 октября 1944 года в село Смордва бьіла направлена 
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группа работников Мльїновского р/о НКВД под руководством старше-
го группьі милиционера Шваб, участкового уполномоченного Климен-
ко с заданием установить - посещают ли бандитьі квартиру священ-
ника Прибьітовского. 

Прибившая группа, вместо продуманного вьіполнения задания, 
подошла к квартире священника, открьіла беспорядочную стрельбу, в 
результате чего зажгла сарай, затем вошла в дом, где никого не бьіло, 
кроме семьи священника. Они нанесли несколько ударов священнику 
Прибьітовскому и разбили всю мебель. Не успокоившись на зтом, 
участковьій уполномоченньїй Клименко и милиционер Шваб вьівели 
на улицу всю семью: священника Прибьітовского, его жену, сьіна 11 
лет, отца 70 лет и дочь, поставили на колени перед горящим сараєм, а 
сами в зто время забрали всю одежду и ценности. После всех зтих 
издевательств участковьій уполномоченньїй Клименко отвел в сторо-
ну священника и расстрелял его. Клименко и Шваб арестованьї и пре-
даются суду. 

2. Бьівший начальник Морочновского р/о НКГБ Бердников систе-
матически пьянствовал и втянул в пьянку агіпарат райотдела. Кроме 
того, Бердников вступил в связь с лицами, разрабатьіваемьіми по ан-
тисоветским вьіступлениям, и вместе с ними пьянствовал. Напившись 
пьяньїм, Бердников убил председателя Муравинского сельсовета Ко-
валича. 

За время работьі начальником р/о НКГБ, несмотря на значительное 
количество банд и деловой сетки ОУН, райотделом бьіло арестовано 
лиш 10 человек. Бердников не создал необходимого аппарата для 
вскрьітия ОУНовского подполья. 

За развал работьі, убийство председателя и моральное разложение 
Бердников исключен из партии, снят с работьі и предается суду Воєн-
ного Трибунала. 

3. 7 декабря 1944 года при проведении операции по ликвидации 
бандгруппьі в селе Борбин Острожецкого района бьша задержана граж-
данка Устимчук Мокрина Иосифовна. Как вьіяснилось позже, Устим-
чук - мать 11 детей, причем 3 сьіна находятся в Красной Армии, а муж 
работает в оборонной промьшіленности. 

Задержанная Устимчук бьіла доставлена в р/о НКВД. 
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Начальник р/о НКВД старший лейтенант милиции Пиканов, буду-
чи пьян, того же дня вечером, не разобравшись с делом, приказал бойцу 
войск НКВД Логвиненко вьівести Устимчук в лощину вблизи П О Ч Т Ь і 

(в центре местечка Острожец) и расстрелять ее. Логвиненко вьіпол-
нил зтот приказ. 

При расследовании установлено, что Устимчук к ОУН и УПА ни-
какого отношения не имеет. 

Пиканов от работьі отстраняется и предается суду Воєнного Три-
бунала. 

4. В Костопольском районе 10 декабря 1944 года не удалась опера-
ция по ликвидации бандгруппьі только потому, что не бьшо увязки 
между районними и областньїми организациями НКВД, НКГБ и 
внутренними войсками НКВД. 

9 декабря руководители райотдела НКВД, НКГБ составили план о 
ликвидации бандгруппьі, однако зтот план областньїми организация-
ми бьіл отклонен, т. к .внутренние войска НКВД вьіполняли другую 
работу. В результате бандитьі ушли. 

5. Красноармейск. р/о НКВД имел 8 декабря полньїе данньїе, что в 
селе Безолье находится националистическая бандгруппа, договори-
лись с руководителями р/о НКВД и местного гарнизона вьіступить в 
час ночи для ликвидации бандьі. Однако в час ночи не виступили, а 
виступили только в пять часов утра. В результате бандгруппу упусти-
ли. 

6. 27 декабря в Гощанском районе райвоенкомат направил группу в 
количестве 7 человек вооруженньїх людей в ближайшее село, не по-
ставив в известность р/о НКВД и р/о НКГБ. По дороге зта группа 
наткнулась на бандитов, растерялась и разбежалась. Бандити захва-
тали брошенньїй ручной пулемет и убили одного бойца. 

7. Войска НКВД мало берут живьем, не ведут должной разведки. 
Во время разгрома бандьі "Апостола" в Тучинском районе войска май-
ора Погодина убили 25 человек и никого живьем не взяли. Попался 
один ранений бандит, и вместо допроса его ударил прикладом по то-
лове один лейтенант и убил. 

8. В Костопольском районе гарнизон внутренних войск НКВД в 
количестве 40 человек в гечение 15 дней ничего не делал. В результа-
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те зтой беспечности и бездеятельносги бьша перебита часть район-
ного руководства. 

Ряд райотделов НКВД и НКГБ не проявляют должной напористос-
ти в работе, крайнє недостаточно ведут агентурную разведку, отрьіва-
ются от масс, не знают, что делается в селах. 

В Клеванском районе (нач. р/о НКВД т. Пронин) за ноябрь-декабрь 
совершено несколько бандпроявлений, из них одно крупное, разбит 
Оржевский лесокомбинат, а р/о НКВД за месяц завел только одно след-
ственное дело. 

В Людвипольском районе, одном из самьіх пораженньїх бандитизмом 
(нач. р/о НКВД Антипов) за три месяца захвачено всего 2 бандита. 

В Красноармейском районе (нач.р/о НКВД Линкуль) р/о НКВД от-
читьівается, что убиго 19 бандитов, а не подобрано ни одного трупа. 

Недостатком является также то, что некоторьіе органи НКВД и под-
разделения внутренних войск НКВД мало захватьівают бандитов жи-
вьем, порою без особой необходимости убивают бандитов во время 
проведения операции и вследствие зтого не могут проводить доста-
точную разработку по вскрьітию ОУНовского подполья. 

В Козинском районе, захватьівая одно совещание СБ, из 20 участ-
ников совеїцания 19 бьіло перебито. 

В Острожецком районе за три месяца захвачено всего 5 бандитов. 
В Александрийском районе 8 декабря в р-не села Радиславовка бьша 

организована гіроческа, в результате которой произошло столкновение с 
бандой "Цьігана" и "Гаенко" общей численностью в 25 человек. При 
столкновении 24 человенка бьіли убитьі, и ни одного задержанного. 

Такие же факгьі наблюдаются в Гощанском и ряде других районов. 
Захваченньїе бандитьі из Гощанского района на допросе говорили, что 
"лучше повеситься, чем идти с повинной в Гоїцанский р/о НКВД". 
Зто заявление вьізвано неправильними методами работьі Гощанско-
го р/о НКВД. 

В 'Гучинском р/о НКВД практикуются многочисленньїе арестьі без 
основания на зто. Арестовьівают сельский актив, предсельсоветов, 
продержат 5-7 дней, а потом вьіпустят. 

Обраіцение украинского Правительства и ЦК КП(б)У к населению 
западньїх областей Украиньї отпечатано в областной газете "Черво-
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ний прапор" тиражом в 25 тьісяч зкземпляров и разослано во все рай-
оньї области. Кроме того, отпечатано плакат-газетой тиражом в 5 тьі-
сяч зкземпляров и листовками тиражом в 30000 зкз. 

Между 25 ноября и 8 декабря в районах прошли собрания крестьян 
с повесткой дня: 

1. Доклад товариша СТАЛИНА о 27-й годовщине Великой Октябрь-
ской революции и задачи местного населения в восстановлении на-
родного хозяйства, 

2. Украинско-немецкие националистьі - злейшие враги украинско-
го народа. 

10-12 декабря состоялось областное совещание крестьян, на котором 
присутствовало 980 делегатов, избранньїх на районньїх собраниях. 

13 декабря состоялось собрание обласного партийного актива, по-
священное итогам ноябрьского пленума ЦК КП(б)У. 

14 декабря проведено совещание с начальниками райотделов НКГБ, 
НКВД, ВВ НКВД и секретарями райкомов партии по вопросу борьбьі 
с бандами украинско-немецких националистов. 

На предприятиях, в организациях и селах в декабре и январе 1945 
года партийно-советский актив проводит собрания, на которьіх зачи-
тьівается й разьясняегся обращение украинского Правительства, по-
дьімая активность крестьян на вьіполнение хозяйственно-политичес-
ких мероприятий. 

В результате проведенной массово-политической и разьяснитель-
ной работьі поднялась активность населения, участники украинско-
немецких националистических банд бросают бандьі и приходят с по-
винной в органьї НКВД и НКГБ. За последнее время пришли с повин-
ной 1069 чел. участников банд. 

За последнее время в ряде городов и райцентров области приведе-
ньі в исполнение приговора Воєнного Трибунала над активними бан-
дитами, приговоренньїми к смертной казни через повешенне. Так, в 
Корце повешен 1 бандит, в Тучино - 1, в Дубно - 3, в г. Ровно - 8. 

Население одобрительно вьісказьівается за зто мероприятие, вьіра-
жая уверенность, что Правительство в ближайшее время покончит с 
бандами, терроризирующими местное население. 

Наряду с зтим имеется ряд недостатков в проведении партийно-
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массовой рабогьі: 
1. Не во все населенньїе пунктьі области своевременно доставля-

ются газетьі и листовки с обращением украинского Правительства. 
Есть отдельньїе села, куда газетьі попадают с 2-3-х недельньїм опоз-
данием. В некоторьіе села совсем не попали листовки с обращением 
украинского Правительства и ЦК КГІ(б)У к населенню западньїх об-
ластей Украиньї. 

2. Еще мало вьіезжает в села партийно-советский актив для прове-
дения массово-политической работьі. А при вьіездах в села берет для 
охраньї вооруженньїе отрядьі. 

В селах еще мало гіроводится собраний, бесед. Есть случаи, когда 
партийно-советский актив проводит работу не путем массово-разьяс-
нительной работьі среди населення, а под силой оружия. 

3. Имеют место случаи, когда участники националистическихбанд, 
явившиеся с повинной, арестовьіваются. Например, в Людвиполе аре-
стовано явившихся с повинной - 100 чел., в Костополе - 17 чел. и т. д, 

Кроме проведенной работьі, обком КП(б)У наметил ряд практичес-
ких мероприятий по дальнейшему разоблачению украинско-немец-
ких националистических банд и их враждебной идеологии: 

1. Випускали дополнительно листовки с обращением украинского 
Правительства и ЦК КП(б)У к населенню западньїх областей Украиньї. 

2. Дополнительно випускали плакат-газету с зтим обращением. 
3. Проведение более широких районних севещаний с сельским активом. 
4. Проведение собраний интеллигенции в районах и областное. 
5. Проведение семинаров по подготовке массовьіх кадров (предсе-

датели сельских Советов, председатели постоянно действующих ко-
миссий при сельсоветах и др.). 

6. Создание истребительньїх групи из местного актива по предпри-
ятиям и селам для борьбьі с бандами. 

Секретарь Ровенского обкома КІ1(б)У В.БЕГМА. 
(іОригінал. Машинопис. 
ЦДАГОУ. Ф. 1. - On. 23. - Спр. 1700. - Арк.69 - 78.) 
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ЗАКРИВАВЛЕНА КОЛЯДА 
"...A той Ірод-Сталін людей убиває, 

Українською кровлею прапор прикрашає". 
(З колядки повоєнних часів). 

Війна залишила кривавий слід на українській землі. Це яскраво 
підтверджують подіїтих часів, що мали місце в старовинному волинсь-
кому селі Дермань. 

Наступив 1945 рік. Війна закінчилася поразкою і капітуляцією 
Німеччини. У селі залишилися жінки, старики і діти. 1 ті щодня чека-
ли "далекої дороги". Окупанти лютували. Ще де-не-де залишилися 
нескорені підпільники й рейдували невеликі загони УПА. З початком 
жнив уповноважені з району під охороною озброєних енкаведистів і 
стрибків гонили знеможених жінок збирати хліб і возити хлібопос-
тавки. Жінки все-таки витримували. Після жнив тих же жінок (чо-
ловіків практично не було) почали гонити на заготівлю лісу та виве-
зення його на залізничну станцію. І це вони витримували, не маючи 
ніякої ні моральної, ні матеріальної підтримки. 

І ось наближалося Різдво Христове. У Дермані це свято відзначали 
в усі часи і за будь-яких обставин. Про відзначення і трагедію Різдвя-
ного вечора 1946 року і хочу поділитися почутим від сусідів, очевид-
ця і учасниці тих подій - тодішньої 10-літньої колядниці Раїси Лук'ян-
чук. Колядують і відзначають Коляду в Дермані традиційно на дру-
гий день Різдва. 

Незадовго до Різдва повернувся з армії Раїсин батько - Антін. Була 
поважна причина і нагода зібратися, поспілкуватися. Ще завидна при-
їхали саньми, запряженими парою коней, родичі з Новомалина (село 
розташоване на відстані майже 10 кілометрів від Дерманя) Євген 
Мартиновський з дружиною Теклею і синочком Сергійком. Рая з под-
ругою Вірою зібралися і пішли колядувати. Сергійка батьки не пусти-
ли, було холодно й лежало багато снігу. 

Дівчатка колядували на сусідній вулиці Прогіастищі. Мали намір 
обійти ще й Запоріжжя, але змерзли й на Запоріжжя вже не пішли. 
Від людей на Пропастищі чули, що біля Смерика (окраїна села) со-
віти. Вдома застали багато гостей. Окрім новомалинців, за столом 
сиділи Марина й Зінька Лук'янчуки, Іван і Василина Лазарчуки здонь-
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кою Надією, Грицько й Домаха Лук'янчуки, Тиміш Кузьмарук, Дмит-
ро Гнатюк, Раїсин батько Антін і мати Галина. Дівчатка сказали, що 
біля Смерика совіти, але присутні на це не звернули уваги. Віра пішла 
додому, а Рая повечеряла й полізла з Сергійком на піч. Вони швидко 
поснули. 

Тим часом група озброєних енкаведистів (близько 20 чоловік) ру-
халася від Смерика до Балабів, це зовсім близько від Лук'янчуків. 
Командував групою старший лейтенант Яров. У цій групі було кілька 
стрибків, серед них дерманець Василь Красовський (Хомюк), Кіндрат 
з Мошаниці й інші, прізвищ яких ніхто не знає. Зайшли вони До край-
ньої хати - Пилипа Самчука. Хильнули там по чарці {свято ж) і почу-
ли пісні в хаті Лук'янчуків. "Смотри, поют..." Гості й господарі нічого 
не підозрювали й не відчували, тільки Євген Мартиновський інстин-
ктивно відчув небезпеку, зняв дітей з печі і поклав на лежанку за груб-
кою. "Непрохані гості" помітили в хаті двох молодих чоловіків (Дмитра 
й Тимоша). Красовський вскочив до хати і дав автоматну чергу по 
Дмитрові, після чого негайно вискочив з хати. За ним з хати вибігла 
Раїсина мама Галина Тихонівна. Тиміш заховався в коморі. За цим 
нападники кинули в хату гранату і застрочив кулемет. Від осколків 
гранати загинули Зінька й Домаха Лук'янчуки, Текля Мартиновська. 
Іван Лазарчук та Марина Лук'янчук отримали поранення. Тимоша 
Кузьмарука зв'язали й забрали з собою. Ніякої звістки від нього, ні 
про нього немає до цього часу. Крім того, було вбито одного коня Євге-
на Мартиновського. 

У хаті 4 трупи, усе порозкидане, вікна побиті... Діти померзли, по-
чали плакати. "Благодійники" перенесли дітей до сусідів і наказали 
обігріти. Самі ж забралися геть, виконавши таку "благородну" місію. 

На другий день Євген запріг уже одного коня, поклав на сани мер-
тву дружину Теклю і з синочком Сергійком поїхав додому. Зіньку й 
Домаху Лук'янчуків та Дмитра Гнатюка поховали родичі. Поранених 
Івана Лазарчука та Марину Лук'янчук відвезли до лікарні. 

Отак відколядували дерманці в 1946 році... Минає 55 років від дня 
цієї трагедії. Дехто ще пам'ятає, а багато й не чули. А пам'ятати такі 
речі треба. 
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Цікаво, як же відрапортували "доблесні визволителі" про проведе-
ну акцію своєму керівництву? 

Вічна пам'ять Жертвам терору! 
Записав з розповіді 

вже не юної колядниці Раїси Лук'янчук 
уродженець Дерманя Олександр АНДРУЩУК. 

м. Кривий Ріг. 

ЗАЛИШИЛАСЯ ОДНА З РОДИНИ 
Родина... Я хочу розповісти про свою родину, родину велику, з якої 

залишилась лише я. Як мовиться, за наше жито нас побито - так роби-
ли комуністи. 

Родом ми з с. Коловерть Корецького району (раніше був Межиріць-
кий). Мій батько на селі був грамотною людиною. Його завжди оби-
рали на керівні посади. Він ще замолоду, я була тоді ще малою, але 
пам'ятаю це, цікавився українською літературою, любив її. У нього 
було багато, як на той час, книжок, і він був людиною освіченою. До 
батька завжди хтось приходив. Розом з хлопцями вони читали, роз-
мовляли, обговорювали прочитане. При Польщі його заарештували і 
він опинився в Картузькій Березі. Книжки ми тим часом закопали. 
Пізніше його випустили. Коли організовували Повстанську Армію, 
його поставили господарчим, тому в нас часто бували повстанці. Батько 
доставляв їм продукти, одяг, білизну. Він мав псевдо, але я забула і 
точно не пам'ятаю - чи то "Лебідь", чи "Гайдамака". Я ще була малою. 
Він весь час був серед людей, і вони його і обирали. Тому, коли прий-
шли німці, люди знову його обрали старостою. Сам він не хотів, але 
йому сказали з УПА, щоб був старостою, для нього ж краще, буде 
менша підозра. А коли прийшли совєти, його зразу ж першої ночі заб-
рали. Ми не знали куди, шукали скрізь, аж хтось підказав, що він на 
Старій Гуті сидить. Поїхав побачити туди мій брат (йому було на той 
час 10 років) та сусід Рудюк Роман і знайшли там батька. Потім ми з 
мамою ходили теж до нього. Він все заспокоював нас, що його скоро 
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випустять, що він нічого поганого не скоїв, нікому зла не чинив. Але 
одного разу, коли ми з мамою несли батькові передачу, за Соснівкою 
зустріли їх, заарештованих, серед них був і мій батько. їх гнали, як 
стадо корів: довга стрічка, в ланцюгах по двох. їх дзенькіт я чую і по 
цей час. Вони стали проти нас, передачі не взяли, помовчали, і конвой 
крикнув: "Вперед!". Моєму тату тоді було 40 років. На ранок ми по-
несли передачу в Рівне, де вони знаходились. Там передачі не взяли, 
сказали, що такого немає і не було. Ми не знали, де він дівся, листів 
не було. Потім ми взнали, що його засудили на 20 років воєнним три-
буналом "как врага народа". Був він у Воркуті, де і помер в 1945 році. 
Я його розшукувала, мені прийшло повідомлення, що його не реабіл-
ітовано. Я написала в Київ, там розібрались і з 20 років залишили 6. Я 
хотіла, щоб його хоч посмертно реабілітували. Він же за Україну го-
лову поклав. Ті хлопці, що з ним сиділи, казали, що його прийшли 
забрали і він більше не повернувся, а сказали, що він помер від пара-
ліча серця (мабуть, після тортур). Звали батька Скульбіда Олексій 
Терентійович,1903 року народження. 

Після мого тата забрали і старшого брата мого, Скульбіду Анатолія 
Олексійовича, 1926 року народження. Йому тоді було 18 років. Але 
він зміг втекти від них до УГІА.У 1945 році його було вбито. Коли 
вони їхали на завдання, на них напали кадебісти, вони побили хлопців 
і в тих самих санях завезли до Межиріч, де покидали під костелом. їх 
там було багато - і хлопців, і дівчат. Там біля костелу була помпа, по-
ряд з нею бачили і мого брата. їх обливали водою, садовили, прив'язу-
вали до костелу. Вони були роздягнуті і босі, а в рот повстромлювали 
папіроси. Я цього не бачила, мені було тоді 14 років і я боялась. Мама 
хворіла тифом, брат - ще менший за мене. Ми не показувались, хова-
лися, бо боялися висилки до Сибіру. А зараз ті хлопці лежать в землі 
під школою, навіть без хреста і могили. Нікому вони не потрібні, вони 
кров'ю покропили нашу землю молодими. Декого викрали тоді вночі, 
а інші залишились і досі лежать. Усі знають, що там, під костелом, 
тоді була звалка тіл. Тоді в Межирічах КДБ робив м'ясо з наших рідних. 
Тоді там працював В.Луценко, не знаю, який це Луценко і де він за-
раз, він тоді чергував вночі, як побили хлопців, а потім кадебісти пи-
ячили, бо, мовляв, було вдале полювання. Свириденко ГІ.А., Беззубов 
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Г.М. - всі ці люди тоді там працювали і жили. 
А потім - Сибір... Моя мама, Скульбіда Федора Онісівна, брат Ге-

оргій, 1933 року народження і я, Людмила, 1930 року народження - всі 
ми опинилися там. 

Мама там померла, брат Георгій теж. Залишилась я одна з нашої 
родини. Так "освободітєлі" розправились з нашою сім'єю. 

Все майно, все наше збіжжя, яке в нас було, розграбили. Ми самі 
здали 25 центнерів зерна, все вигребли з засіків, бо говорили, що "як 
здасте поставку, то не вивезем". Але все було не так. Сусідка казала, 
щоб завезли кабана, щоб не вивезли, та моя мати казала, що вона нічого 
поганого не зробила і не повезе. Але прийшов той час, що нас серед 
ночі забрали - мене, брата і маму, ми плакали, кричали, нас підганяли, 
ми нічого з собою не взяли, все залишилось, а самі голодні їхали, 
думаючи, що ми ніколи більше не повернемося і не побачимо свою 
батьківщину, свою домівку. 

Нас привезли в Омськ, там кожний день з бараків, в які нас посели-
ли, виносили померлих. Ми з братом втекли на Україну, злякались, 
там було дуже холодно, не було в що вдягнутись, що з'їсти. Мама ска-
зала, щоб їхали, а потім вона приїде. Але мене знову відправили на-
зад, я всього місяць побула на Україні, вдома. Прийшли з піками, в 
плащпалатках, а позаду них хлопець-зрадник з нашої колонії, водив 
їх по хатах, вдягнутий в червоному кожусі. Він був уже старший хло-
пець, бідно жив, в хаті було багато дітей. Мені було на той час 16 
років. Забрали мене на Стрітення в 1948 році, було тепло, як зараз 
пам'ятаю, сонячно, сніг розтавав, вони мені говорили: "Вот в зтот раз 
мьі тебя отвезем так, что тьі больше никогда свою Украйну не уви-
дишь!". А я все сміялась і казала, що не діждуться, все одно втічу 
знов. Привели в село Коловерть, там вже було багато таких втікачів 
зігнано, потім нас відправили в Рівне, там ми сиділи в тюрмі тиж-
день, потім ще тиждень в Дубно в тюрмі. Нас там було дуже багато, в 
камері спали на цементі, всі рядочком один біля другого, повертались 
всі разом на другий бік. В цій же камері поряд стояла параша. їсти 
давали тюльку через віконце. А як виводили, то кричали, щоб не по-
вертались, бо стрілять будуть. Потім перевезли в Красноярськ на пе-
ресильний пункт, там ще були три неділі, а вже в травні місяці на 
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пароході завезли в Красноярський край, Єнісейський район, село Яр-
цево, розгрузили з трюма, як худобу. На березі гори льоду, вода. Нас 
приймав комендант і кричав: "Ложись, вставай, ложись, вставай, бан-
дерьі!". А там були і діти, і старі люди. Привезли нас, у телятник осе-
лили, а ми сіли під телятником і, що то молоді були, стали голосно 
співати. Ми плакали, думали, що для нас вже все скінчено, що Украї-
ну ми більше не побачимо, що ми тепер, як тоді казали, за водою. 

Але Бог дав, що ми все ж таки побачили свою Україну, хоча й не 
всі. Треба шанувати її, ми стільки перенесли горя, пролили крові, 
рідних і близьких загубили. 

Людмила Олексіївна СКУЛЬБІДА, 
с. Коловерть Корецького району. 

ЗВЕРНЕННЯ 
мол. лейтенанта К.Остякова 

до секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова з проханням відзначити 
його за успіхи в боротьбі проти українських націоналістів. 

5 лютого 1947року. 
Секретарю ЦК 

Коммунистической партии большевиков Украиньї 
Никите Сергеевичу ХРУЩЕВУ 

От оперуполномоченного тюрьмьі № 2 УМВД г. Дубно 
мл. лейтенанта ОСТЯКОВА Константина Дмитриевича, 

члена ВКІІ(б) с 1941 года. 
Товарищеское письмо 

Є февраля месяца 1944 года по сентябрь 1946 года я работал стар-
шим оперуполномоченньїм Острожского РО МВД по ББ Ровенской 
области, а с сентября 1946 года по настоящее время работаю оперу-
полномоченньїм тюрьмьі № 2 г. Дубно Ровенской области. Прошу 
Вашего вмешательства по нижеуказанному вопросу, ибо по данному 
делу я уже неоднократно обратился в отдел кадров, откуда не гіолу-
чаю надлежащего ответа. Я глубоко извиняюсь за отрьів Вашего внима-
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ния и прошу оказать мне помощь и разьяснить мне. 
С 1944 года по сентябрь 1946 года мною бьіла проделана следую-

щая работа по борьбе є бандитизмом в Острожском районе, что мо-
жет подтвердить райком КП(б)У ,а именно: 

1. Лично подготовлено и проведено чекистско-войсковьіхопераций 
- до 400, из которьіх чисто чекистских до 250. 

2. Задержано бандитов и пособников банд всего 1500 человек. 
3. Убито бандитов 192 чел. 
4. Захваченьї трофей: зерна закопанного 50 тонн, взрьівчатьіх ве-

ществ, мин, снарядов до 20 тьіс. штук, задержаньї руководители ОУН 
и УПА, следующие: 

1. Комендант округа "ИГОРЬ". 
2. Комендант района СБ ТУНЯ". 
3. Комендант разведки района СБ "ОДОСЕИ". 
4. Командир сотни отдеЛьной "ЯРОСЛАВ". 
5. Политреферент сотни отдельной "ЯНТАРЬ". 
6. Коменданти подрайона СБ "ЯРЕМА" и "ЖУК". 
7. Комендант ьі подрайона ОУН - "ЖМАНКО", "ЩУКА" и "ЯСЕНЬ". 
Убитьі руководители ОУН и УПА: 
1. Командир куреня "БОГУН". 
2. Комендант района связи "ТБ1ЧИНА". 
3. Комендант подрайона СБ "МАТВЕЙ". 
4. Господарчий подрайона "КАРАСЬ". 
5. Командир сотни "ВОЛЬІНЕЦ". 
6. Командир диверсионной группьі сотенньїй "ЖЕЛЕЗНЯК" и дру-

гие. 
Мною также бьша организована истребгруппа из бандитов с авгус-

та 1944 года, с которой я проводил операции, где нами бьіло продела-
но следующее: 

1. Ликвидирована диверсионная группа в составе 25 человек вмес-
те с главарем и всем вооружением. 

2. Захвачена сотня 20 чел. во главе с сотенньїм живьім, а остальньїе 
поодиночке бьіли взятьі со всем оружием. 

3. Подрайонная СБ в составе 13 человек во главе с комендантом 
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подрайона и всем вооружением. 
4. Комендант подрайона "ЖУК" є группой в составе 9 человек с 

вооружением и др. мелкие бандбоевки. 
За всю проделанную мною работу я бьіл предоставлен 4 раза к пра-

вительственной награде командованием райотдела, как-то: нач. РО 
МВД майором ЕФИМОВЬІМ к ордену "Красная Звезда", подполков-
ником ПРИЦЕНКО, начальником оперсектора, к ордену Отечествен-
ной войньї, нач. РО МВД Героем Советского Союзатов. ГРАБЧАКОМ 
один раз к ордену "Красная Звезда", второй раз к ордену Боевого Крас-
ного Знамени, но до сего времени я не имею ни одной наградьі. 

Когда я обратился в июле месяце 1946 года в отдел кадров УМВД 
гор. Ровно, мною получен ответ, что все наградньїе листьі отосланьї и 
они находятся якобьі у Вас и задержаньї ввиду того, что еще полнос-
тью не ликвидирован бандитизм. Зтот ответ бьіл дан оперуполномо-
ченньїм по кадрам лейтенантом тов. АНОХИНЬІМ. 

Прошу Вашего вмешательства и оказать мне содействие в разьяс-
нении причин задержання моих наград. Прилагаю к сему характери-
стику. 

Оперуполномоченньїй тюрьмьі № 2 г. Дубно 
младшнй лейтенант ОСТЯКОВ 

5.11.47 года. 

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

На cm. оперуполномоченного ББ Острогского райотдела 
Министерства внутренних дел, Ровенской области, 

младшего лейтенанта ОСТЯКОВА Константина Дмитриевича. 
ОСТЯКОВ Константан Дмитриевич, 1910 года рождения, уроже-

нец с. Корочино, Тобольского района, Омской области, по националь-
ности русский, женат, член ВКП(б). 

ОСТЯКОВ Константан Дмитриевич служил в РККА с 1932 года и 
в органах НКВД с 1942 года. В Острогском РО НКВД с февраля 1944 
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года по сентябрь 1946 года. За зтот период служби в Острогском рай-
отделе НКВД ОСТЯКОВ К.Д. исключительно проявил себя с хоро-
шей сторони: в бьіту скромньїй, морально вьідержан, никогдаза ним 
не замечалось пьянства, в политических вопросах разбирается хоро-
шо. Все вопросьі личной жизни, как среди своих подчиненньїх и то-
варищей, так и среди начальства разбирает серьезно, как подобает 
офицеру Советского Союза, в результате чего он пользовался боль-
шим авторитетом. 

Кроме зтого, самое основное то, что у ОСТЯКОВА имеются хоро-
шие качества - БЕЗЗАВЕТНАЯ ГІРЕДАННОСТЬ СВОЕЙ РОДИНЕ, 
вьіражающаяся в том, что он наглядно не щадил своего здоровья и не 
один десяток раз подвергался смертельной опасности в борьбе с не-
мецко-украинскими националистами. 

ОСТЯКОВ хорошо умеет организовать агентурно-разведьіватель-
ную работу и реализовать данньїе лично с проявлением смелости и 
чекистской находчивости, в результате чего по Острогскому району 
под его непосредственньїм руководством ликвидировано до полторьі 
тьісячи бандитов, из которьіх: убито 192 человека, остальньїе осужде-
ньі и вьюланьї в спецлагеря, в том числе лично убито ОСТЯКОВЬІМ: 
куренной "БОГУН" - комендант разведки района, "АДАСЕЙ" - рай-
онний комендант "СБ", "МАТВЕЙ" и другие руководители банд. Так-
же захваченьї ОСТЯКОВЬІМ: командир сотни "ЯРОСЛАВ", комен-
дант района "СБ" ТУНЯ", "ЯРЕМА", комендант округа "ИГОРЬ", 
коменданти подрайонов: "ЖМАЙЛО", "ЩУКА", "КОРБА" и другие. 
ГІолностью ликвидирована ОСТЯКОВЬІМ диверсионная группа в со-
ставе 18 диверсантов во главе с командиром бандгруппьі "ЖЕЛЕЗ-
НЯКОМ", полностью уничтожено 5 сельских боевок. 

ОСТЯКОВ на протяжении всего периода исполнял обязанности 
старшего оперуполномоченного ББ, при условии того, что в Острогс-
ком НКВА не бьшо начальника СББ. ОСТЯКОВ справился полнос-
тью как по руководству с оперугтолномоченньїми, так и со всей мас-
сой следсгвенньїх дел, которьіе в основном он вел сам. 

За беззаветную преданность Родине и за проявление личной отваги 
в боевьіх схватках с бандитами ходатайствую перед начальником уп-
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равления МВД о представлений ОСТЯКОВА к гіравительственной 
на граде, к ордену БОЕВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

Бьтший начальник Острогского РО МВД 
Герой Советского Союза майор ГРАБЧАК 

1 октября 1946 года. 
Оригінал. Машинопис. ЦДАГОУ: 
Ф.1. - On.23. - Сир. 4297. Арк. 76-78. 
(Подається за виданням: Володимир Сергійчук. "Десять буремних 

літ", К., "Дніпро", 1998, стор. 560-563). 

ЗААРЕШТУВАЛИ ЗА ДОНОСОМ 
На зламі епох, у лихоліттях воєн, мабуть, найбільше потерпає про-

ста людина. Неласкавою була доля і для нашої селянської родини. 
Мій найстарший брат Антон, 1921 року народження, в 1944-му був 
призваний на фронт і невдовзі загинув десь у Білорусі. Другого брата, 
Андрія, вісімнадцятирічним вивезли на каторжні роботи в Німеччи-
ну, мусив працювати на військовому заводі, натерпівся і принижень, і 
знущань, і голоду. А коли його визволили американці і він повернувся 
в рідні місця, тут саме йшла кривава боротьба між повстанцями і 
більшовицько-енкаведистськими формуваннями. Вибору не було, тре-
ба було приймати чиюсь сторону - і Андрій пішов у ліси, до вояків 
УПА. 

А треба сказати, що ще за німців наша сім'я, яка жила на хуторі 
поодаль від села Бугаївки, всіляко допомагала повстанцям: мама ва-
рила їм їсти, я була за вістунку, носила медикаменти. Якогось дня, 
коли група повстанців спинилася в нашій хаті, над'їхали гітлерівці. 
Ми дуже сполошилися, бо якби дійшло до перестрілки, фашисти потім 
наслали б своїх і спалили дім. Упівці знали про такі відплатні акції 
окупантів, тому поблизу сіл їм бою намагалися не нав'язувати. Об-
ійшлося благополучно і того разу - виявилося, що німці з'явилися чи-
сто випадково, не за чиїмсь доносом. 

На жаль, донощиків не бракувало ні при німцях, ні пізніше, за 
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совєтів. Одна знайома видала енкаведистам і мого брата. Йому дали 8 
років виправно-трудових таборів. 

Підставою для доносу ставало не лише прагнення добитися пев-
них пільг, а й намагання поквитатися за різні старі образи, часом 
дріб'язкові. Мене, було, мало свої ж повстанці не повісили - нібито за 
зраду, а насправді, як виявилося, різного наговорила одна з дівчат, яка 
приревнувала, що її хлопець почав до мене залицятися. На щастя, за-
ступилася моя хресна - її просьби і запевняння справили вплив. У тій 
повоєнній метушні далеко не завжди була змога об'єктивно з'ясувати 
обгрунтованість усіляких підозр, багато що залежало від характеру 
того, кому дозволялося судити інших та виносити вироки. 

Я за доносом була заарештована енкаведистами 28 серпня 1947 року. 
До речі, і нині жива та, яка на мене заявила, а проте вірнопідданство 
їй не допомогло, бо й сама опинилася в сталінських таборах. Вважає 
себе політв'язнем, борцем, але я то пам'ятаю, як раболіпствувала пе-
ред беріївськими катами, даючи свідчення проти мене. Я якось не 
витримала, сказала вже її дорослим дітям, якою дворушницею була 
їхня матір. 

Мене привезли до райвідділу МДБ, кинули в підвал (це приміщення в 
Радивилові нині - поряд із хрестом на честь полеглих повстанців). Поча-
ли бити, слідчий пускав у хід кулаки, копав мене ногами. Допитувалися, 
кому носила грипси (записки), про що в них повідомлялося. На мої 
ухильні відповіді реагували брутально, матюкалися, погрожували зали-
шити в підвалі на поїдання пацюкам. Навіть моторошно згадувати, як у 
сусідстві з цими хижими істотами два тижні я коротала ночі. 

Знущання продовжилися в Дубенській тюрмі. Мала очні ставки з 
Забріднім, який багатьох видав, з тією запроданкою... Потім була 
Рівненська тюрма. У тісній камері - по 50 чоловік, задуха, антисаніта-
рія. Мене обсіли вугри, кинулась на обличчі екзема, ніяка мазь не до-
помагає. Але благати пощади в катів-недолюдків було б нижче гідності. 

Мабуть, для того, щоб вчинити наді мною суд, доказів усе-таки бра-
кувало, хоча прокурори й судді годі себе тим не вельми й утруднюва-
ли. Послали мою справу в Москву. І ось постановою Особливої нара-
ди МДБ СРСР від 26 червня 1948 року за політичною статтею 20-54-
1а ККУРСР мені дали 6 років виправно-трудових таборі в. Ще й припи-
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сали мені віку півроку, щоб посадити, як повнолітню. 
У той важкий час із нашої Бугаївки за політичну діяльність, за бо-

ротьбу проти сталінського режиму були забрані в тюрми 1 8 чоловік, 
серед них - Віра Алімбович, Ніна Касян, брати Михайло і Володимир 
Музики... 

Свій строк я відбувала в Мордовії. У нашому табірному пункті № 1 
жінки-політв'язні працювали за швейними машинками, шили військо-
вий одяг, спецівки. Харчовий пайок залежав від проценту виконання 
норми. А норма висока, новачки ледве вправлялися з нею наполови-
ну. Як наслідок, обмеження в їді, голод. Я теж, поки не освоїлася, 
спухла від голоду. Але ремствуй не ремствуй - ти всього лиш безправ-
ний додаток до машин, і все ж я, коли вже вийшла на подвійне вико-
нання норми, якось не витримала і виказала начальниці табору все, 
що думала про запроваджені там порядки - і про голодний мор, і про 
те, що кидають невмілих новачків у карцер. Думала, не минеться моє 
зухвальство, але завдяки тому, що стала вже швачкою високого класу, 
все зійшло з рук. 

Через п'ять років мене перевели в інший лаггіункт, там був менш 
суворий режим. Згодом у Свердловській області працювала на лісоза-
воді. Морози сягали під 40 градусів, водили нас на роботу за 3 кіло-
метри, через замерзле озеро. Люди хворіли, діставали обмороження. 
Я обморозила щоки. У неволі довідалася про смерть батька, Горотя 
Хоми Кириловича, йому було тільки п'ятдесят. 

Останній період свого строку відбула в Нижньому Тагілі. Звільне-
на рівно через шість років після арешту, 28 серпня 1953 року. А за 
постановою Прокуратури, МВС і КДБ СРСР справу щодо мене в кри-
мінальному порядку було остаточно припинено 30 січня 1956 року. 

Відтак дістала змогу повернутися на Україну, в рідні краї. 
Катерина Хомівна МОРОЗ, 
м. Радивилів, вул. Проста, 17 

(Розповідь записав Володимир Ящук) 
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ЗУСТРІВ У ТАБОРАХ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ 
Уже в неповних п'ятнадцять літ я прилучився до ідей національно-

го визволення, поглиблено почав вивчати історію України, цікавити-
ся долею її видатних діячів. НаСтепанщині активно працювала "Про-
світа", було багато українських книжок, журналів. Уже тоді я читав 
праці М.Грушевського, Д.Дорошенка. Сильний вплив справив на мене 
роман "Холодний Яр" Юрія Горліс-Горського. Вирішив і себе присвя-
тити боротьбі за незалежність України. З 1939 року, ще до приходу на 
наші землі "севєтів", став співпрацювати з Організацією українських 
націоналістів. Мій двоюрідний брат, Михайло Іванович Гожий, був 
районним провідником ОУН, він і допоміг пройнятися високопатріо-
тичними настроями організації. 

Коли в 1941 році прийшли німці, я вже вчився на третьому курсі в 
Степанській гімназії. У нас діяв літературний гурток, який став важ-
ливою школою національного змужніння, адже незабаром 17 хлопців 
і дівчат стали референтами ОУН, пройшли вишкіл референтури. Ке-
рував гуртком Олександр Кудря, який за Польщі за свої політичні пе-
реконання відсидів у Березі Картузькій, до речі, познайомився там із 
відомим згодом Тарасом Бульбою-Боровцем. За німців Кудря перехо-
вував кількох євреїв, які після повернення більшовиків були постав-
лені при владі, тому йому легко вдалося приховати, як тоді говорило-
ся, "націоналістичні гріхи". А він, у свою чергу, допоміг і мені. Але 
про це трохи пізніше. 

З приходом німців дуже швидко розвіялися ілюзії тих українців, 
які сподівалися побачити в них союзників не тільки в боротьбі проти 
більшовизму, але й у творенні Української держави, почалися пере-
слідування націоналістів, набував розмаху терор загарбників проти 
мирного населення. Пішовши в підпілля, ми закликали людей не зго-
лошуватися до виїзду на роботи в Німеччину, не здавати окупантам 
податків. Доводилося брати участь і в сутичках з фашистами. Прак-
тично з 1943 року в Степань вони й не потикалися, тут була відкрита 
українська школа. В нас тоді казали: "Від Деражна до Постійна - Ук-
раїна самостійна, від Деражна до Злазна - Україна неважна" (бо туди 
ще заскакували німці й учиняли розправи). 

По вигнанні фашистів з нашого краю частина відділу УПА, де я 
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був, пішла в ліси. А мені й ще декільком було завдання легалізувати-
ся. Допоміг, як уже згадувалося, Кудря. Щоб ми вчителювали в районі 
і не були призвані в армію, переробляють документи - ось уже я 1926 
року народження, а коли через трохи часу з'ясовується, що підлягає 
призову і цей рік. - з'являється інша дата -1928 рік. Навчався в Косто-
полі на вчительських курсах, організував драмгурток, поставили кон-
церт в українському народному дусі. 

Вирішив здобути вищу освіту. Здав вступні іспити в Львівський 
медінститут, на фармацевтичний факультет, але побачив гам знайо-
мого, з яким колись проходив вишкіл ОУН, знав, що він побував у 
полоні в ковпаківців, виконував обов'язки санітара. Цей міг мене ви-
дати, тому я перевівся у Кременецький учительський інститут, про-
вчився один семестр, але хлопці, які здобували інформацію в НКВД, 
дали знати, що чекісти вийшли на мій слід. 

Я переводжуся в Рівненський учительський інститут на мовно-літе-
ратурний факультет. Але весь цей час не поривав зв'язків з підпіллям, 
усе ще була надія, що Україні вдасться скинути пута більшовизму. У 
1947 році через свою знайому передаю для підпільників статтю "Трид-
цять років боротьби з більшовицьким наїзником" - вона призначалася 
для листівок. Однак я припустився необачності: стаття, написана вик-
ладачем педінституту Віктором Степановичем Левицьким, настільки 
сподобалася, що я не втримався, щоб не прочитати її кільком знайо-
мим. Один з них виявився стукачем. Невдовзі мене заарештували, 
потрапив за грати й викладач. 

Три місяці перебував я під слідством. У мене було пальто на хутрі. 
В ньому мене садили коло напаленої грубки, тримали доти, деки я не 
знемагав від жари і не падав непритомний. А то якось три доби три-
вав безперервний допит, без сну і їжі. На все життя запам'яталися 
жорстокість і безжальність слідчих Моторкіна і Сергієвського, а ось 
Тихонравов виявився гуманною людиною, співчутливо ставився до 
політв'язнів. Двічі викликав мене на допит головний енкаведист об-
ласті Бондаренко. Дуже хотіли вивідати мережу моїх зв'язків, але я 
назвав лише підпільника Веселика, бо знав, що його вбито. І лише 
коли мені показали мій пакет, що його я передавав, зрозумів: справи 
мої кепські. 
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До того ж при обшуку в мене було вилучено книжки з історії украї-
нської мови та літератури, які вважалися забороненими, а також два 
фотоапарати забороненого типу. 

Рівненський військовий трибунал судив нас разом з викладачем. 
Йому дали десять років таборів. Мені ж оголосили смертну кару, яку 
тут же замінили 25 роками каторги. В останньому слові Левицький 
попросив зустрічі з сестрою, а я - зі своєю дівчиною Марусею, яка 
згодом за знайомство зі мною відсиділа 8 років, вийшла на волю і 
дочекалася мого повернення, стала моєю дружиною. В останньому 
слові я досить зухвало заявив, що почну визначений мені строк, а до-
сиджуватимуть його мої слідчі і судді. За це обох з викладачем нас 
укинули в карцер - на три доби. Він був настільки тісний, що двох 
чоловік туди ледве втиснули. Камера майже герметична, і лише коли 
ми починали задихатися через нестачу повітря, наші кати милостиво 
прочиняли віконечко. 

А на пересильному пункті, куди нас, політв'язнів, кинули разом з 
"блатними", в першу ж ніч мали чотири з ними сутички, після чого 
двох "блатних" винесли на носилках. 

На Колиму нас везли в товарних вагонах..Годували оселедцями без 
води. По кілька разів на день перераховували: ця процедура дуже при-
низлива, бо лічбу вели дерев'яним молотом, яким ударяли по спинах. 
Загаєшся перебігти з одного кутка вагона в інший - і отримаєш такого 
стусана, що довго болітиме. Старі люди не витримували - багато їх 
померло в дорозі. 

З бухти Ваніно пароплавом "Ногін" мали завезти до таборів затри 
дні, але негода змусила затриматися в дорозі на тиждень. Почався го-
лод. 

Я потрапив на рудник "Холодний". Між іншим, там заприятелював 
з поетом Іваном Гнатюком. Чотири роки я працював на підземних 
роботах. Холод, голод, знущання табірного начальства, нещасні ви-
падки на виробництві, де ніхто особливо й не турбувався про техніку 
безпеки, дуже швидко проріджували ряди каторжан. Якщо восени 1948 
року нас привезли на Колиму 6200 чоловік, то до травня залишилося 
не більше 400. Лише Боже заступництво дало мені вижити. Маючи 
гордовиту вдачу, я не раз потерпав і то-ді, коли на інших не звертали 
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особливої уваги. За десять років, проведених у неволі, з рік відсидів у 
карцерах. Бувало, тільки-но наближається чергове совіцьке свято, а 
мене без будь-яких підстав ведуть у карцер - "каби чево нє вишло". А 
ми, політичні, таки не давали себе зломити остаточно - передбачаю-
чи, що адміністрація може в якийсь день усіх поставити на розстріл, 
роздобули одинадцять гранат. У разі чого могли вчинити неабиякий 
заколот. 

На Колимі познайомився з багатьма цікавими людьми, з якими ко-
муністична влада повелася жорстоко й украй несправедливо. Там були 
перший консул Ірану в СРСР, перший мордвин, який закінчив Мос-
ковський університет імені Ломоносова, кремлівський лікар, який 
сидів по справі Горького, друг М. Рильського і П. Тичини - Аркадій 
Захарович Добровольський (він відсидів близько 20 років, мав чудову 
бібліотеку, яку подарував мені, а після свого звільнення я залишив її 
іншим). Я побував у кількох таборах, і всюди натрапляв на хороших, 
високоморальних людей, які тільки радянському режимові здавалися 
ворогами. Наприклад, добрі стосунки встановилися в мене з генерал-
лейтенантом, Героєм Радянського Союзу Івановим (звичайнно, звань 
він був позбавлений). Йому повернули всі нагороди і титули після 
смерті Сталіна. Від'їжджаючи з табору, попросив зустрічі зі мною і 
пообіцяв, що скоро доб'ється звільнення і для всіх нас, політичних. 
Не знаю, чи була в тому його заслуга, але в скорому часі вийшов на 
волю і я. Буле це в 1956 році. 

Оселився в м. Дубні, за місцем проживання дружини. Виростили 
двох синів, які здобули вищу освіту. Мабуть, це було б неможливо, 
якби в мої документи не вкралася одна помилка: місцем мого народ-
ження записали не село Мала Вербча, як було насправді, а Мала Вер-
ба, отож усілякі запити щодо благонадійності надходили в Вербу, нині 
Дубенеького району, а там мене в відповідних списках не було. 

Микола Олексійович БОРИШКЕВИЧ. 
м. Дубно Рівненської області. 
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! 
Комуністична партія (більшовиків) України 

Ровенський обласний комітет 
З 1 октября 1947 г. 

Сов.Секретно 
Секретарю ЦК КП(б)У 

товаришу Кагановичу Л.М. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
о результатах проведенной операции 

по вьіселению семей бандитов из Ровенской области. 
Для проведення операции по виселенню семей бандитов из Ровен-

ской области бьіли проведеньї следующие мероприятия: 
15 октября с. г. обком КП(б)У совмесно с УМГБ провел совеща-

ние первьіх секретарей РК КП(б) и начальников райотделов МГБ по 
вопросу подготовки и проведения операции по виселенню указанньїх 
семей и сохранению оставленного имущества. 

16 октября с. г. принято постановление исполкома депутатов тру-
дящихся и бюро обкома КП(б)У "О порядке использования земель и 
имущества оставленньїх после виселення семей националистов и бан-
дитов". 

17 октября с. г. в обкоме КП(б)У бьіло проведено совещание ответ-
ственньїх областньїх работников, командируемьіх в районьї области 
для оказания практической помощи в подготовке и проведении опе-
рации по изьятию семей бандитов, мероприятиях по сохранению ос-
тавленного ими имущества и окончаний операции для проведения 
массово-разьяснительной работьі среди населения о значений висе-
лення зтих семей. 

В результате проведенной 21 октября с. г. операции вьіселено се-
мей больше, чем бьшо намечено по плану, однако вследствие того, 
что в момент операции 338 семей не оказалось на месте, 44 семьи 
отсеяньї по оперативним соображениям и 8 семей не виселено по 
причине заболевания инфекционньїми болезнями, бьшо виселено 401 
семья из заранее намеченного резерва. Зто явилось причиной того, 
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что по количеству людей бьіло вьіселено меньше, чем намечалось: 
Намечалось по плану Вьіселено 
Семей 3810 3829 
Человек 13165 11563 
Из них семей 
осужденньїх 2236 2103 
убитьіх 1003 1215 
нелегалов571 511 
в т. ч. семей кулаков 202 614 
Из зтого количества: 
мужчин 2935 2644 
женщин 5791 5096 
детей до 15 лет 4439 3823 

По социальной прослойке бьіло вьіселено: 
Кулаков 196 семей 614 чел. 
Середняков 2861 семей 8385 чел. 
Бедняков 717 семей 2425 чел. 
Колхозников 19 семей 54 чел. 
Служащих 34 семьи 86 чел. 
В процессе операции бьшо обнаружено 30 схронов и в одном из 

них скрьівавшийся нелегал.В Рафаловском районе бьіли захваченьї 
две связньїх районного проводника ОУН-"Охрима", у которьіх бьша 
изьята националистическая литература и антисоветские листовки. 

В ходе операции явилось с повинной 11 человек, которьіе скрьіва-
лись в начале операции. Из них. 4 человека явилось в оперативньїе 
группьі, проводившие операцию, а 7 человек на станции погрузки. 

Столкновений с бандитами во время проведення операции не бьшо. 
Зто обстоятельство следует обьяснить прежде всего тем, что, вьгпол-
няя постановления Политбюро ЦК КП(б)У от 5 апреля и 17 августа 
1947 года о ликвидации ОУНовского бандитизма в Ровенской облас-
ти, бандитам бьіл нанесен значительньїй удар. 

За период май-октябрь 1947 года в Ровенской области полностью 
ликвидировано 30 бандгрупп и 50 подпольньїх националистических 
организаций. За зто время убито - 276, захвачено и арестовано -1793 и 
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вьіведено с повинной 60 человек. 
Из руководящего состава ОУН ликвидировано за ото время 85 че-

ловек, в том числе: 
членов краевого провода - 2, 
членов надрайонньїх проводов - 4 
членов районньїх проводов - 31 
членов подрайонньїх проводов - 48 
Операция по вьіселению семей бандитов по всем районам области 

прошла без всякихзксцессов. Бьіл один случай, когда в селе Новьій Двор 
Ровенского сельського района бандитьі обстреляли солдата войск МГБ. 

Кроме того, бьш случай, когда на следующий день после операции 
в Гощанском районе подрайонньїй комендант ОУН Пилипчук по клич-
ке "Карпо" из обреза ранил жену источника РО МГБ. Но бандит бьіл 
схвачен местньїми жителями и доставлен в райотдел МГБ. 

Подавляющее большинство населения Ровенской области одобря-
ет проведенную операцию по вьіселению семей бандитов и участни-
ков нацноналистического подполья и принимает активное участие в 
зтом деле, оказьівая районному партийно-советскому активу практи-
ческую помощь. Во всех селах крестьяне предоставили подводьі для 
отправки семей бандитов к станции отправки, а также в вьівозке их 
имущества в райцентри. 

Например, в селе Заболотье Рафаловского района актив села так 
организовал свою работу, что в течении 3-4 часов все семьи бандитов 
бьіли отправленьї из села и погруженьї в вагоньї. Активнее всех при-
нимала участие в зтом деле Швьідюк Акулина, муж которой погиб от 
рук бандитов. 

После того, как бьіли вьівезеньї семьи бандитов, в зтом селе бьто 
проведено собрание крестьян, на котором бьіло разьяснено, зачем 
правнтельство приняло такие мерьі, как вьіселение бандитов (и) се-
мей. На собрании присутствовало 148 человек, большинство решило 
организовать колхоз, сейчас же бьшо подано 16 заявлений. 

В Рафаловском районе после виселення семей бандитов поступи-
ло заявлений о вступлении в колхоз: в с. Полонное - 8 (организована 
инициагивная группа), в с. Полицьі - 10 заявлений, в с. Озерцьі - 15, в 
с. Мульчицьі - в колхозе им. Ленина поступило 18 заявлений, в с. Га-

«фЖІЯ» 67 



# ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ 
-г 

лузя в колхозе "Червоньїй прапор "- 12 заявлений и т. д. 
В селах Залавье и Сновидичи Ракитновского района изьятьій скот 

после виселення семей бандитов бьіл передан во вновь организован-
ньіе колхозьі. В зтих колхозах не бьіло хозяйственньїх построек, пос-
ле получения скота колхозники немедленно приступили к постройке 
сараев и организации колхозньїх дворов. 

В ряде районов после проведенной операции по изьятию семей 
бандитов бьіли организованьї новьіе колхозьі. В селе Зносичи Сар-
ненского района бьіл организован колхоз, в которьій вступило 56 дво-
ров, на следуюіций день бьіло подано еще ЗО заявлений. 

„ Отмеченьї фактьі, когда крестьяне обращаются в сельские советьі с 
просьбой им занять дома вьіселенньїх семей, тогда как в прошльїе 
годьі крестьяне боялись занимать дома вьіселенньїх семей, хотя им 
предлагали. 

Приток заявлений в колхозьі отмечается и по другим районам. 
Отрицательньїе вьісказьівания о вьіселении семей бандитов наблю-

даются только со сторони родственников вьіселенннх и антисоветс-
кого злемента, сочувствующих украинско-немецким националистам, 
которне распространяют клеветнические слухи, что действующие 
бандгруппн в ответ на вьіселение активизируют диверсионно-терро-
ристическую деятельность. При зтом они внражают недовольство Со-
ветской властью. 

Районний партийно-советский актив сейчас находится в селах, он 
разьясняет крестьянам политическое значение операции по виселе-
нню семей бандитов, проводит подготовительную работу к предстоя-
щим вьіборам в месньїе совети депутатов трудящихся. Организови-
вает работу по досрочному виполнению годових планов всех видов 
заготовок сельхозпродуктов, а также заготовки и вьівозки леса ко дню 
30-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

Секретарь Ровенского обкома КП(б)У (Гапий) 
("Чорна книга України", К„ "Просвіта", 1998, стор. 388-390) 
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ЖИТТЯ, НЕ ПОЦІНОВАНЕ Й НА ГРІШ 
Мій прадід важкою працею нажив 22 гектари орної землі. Але його 

трудове сходження припинилося в тридцяті роки: чи то внаслідок 
утисків польської влади, чи в передчутті якихось змін почав землю 
розпродувати. Дещицю купив і мій дід, він пожив років з вісім в Аме-
риці, надивився світів, далеких звичаїв. 

Та незабаром змінилася влада. Більшовики запровадили скликати 
революційні сходи села. Якось дід, наслухавшись там промов агіта-
торів, прийшов сумний: "Не буде діла, - сказав, - упору сухарі суши-
ти". 

Біда не загаялася. Одного дня до нього наїхало гостей, було й якесь 
високе начальство. Увечері попросили відвезти із села до Корця. Чи 
то їм чим недогодив, чи військовим, яких тоді багате було на дорогах, 
припали до вподоби коні, напевне не знаю, але знайшли діда мертво-
го під перекинутим возом. 

Ясна річ, я не мав підстав любити радянську владу. Мої зв'язки з 
УПА в післявоєнні роки дорого мені обійшлися. Якось у 1947 році 
мене заарештувала група незнайомих людей, які вдавали з себе 
підпільників-повстанців. Заявили, що я зрадник і зі мною будуть роз-
биратися. Зв'язали руки, кинули мене на воза, поверх прикрили плащ-
палаткою. Але кудою мене везли, я знав: у селі кожну вибоїну напам-
'ять знаєш, розрізняєш, коли чий собака загавкав. Завезли в ліс, стали 
випитувати, чим можу підтвердити свою любов до України. Але я за-
підозрив, що щось тут не так, тому виправдовувався загальними сло-
вами, ні про яку свою роботу на УПА не згадуючи. Мене били, я три-
мався, хоч розумів, що можуть і розстріляти. Чотири дні й ночі глуми-
лися в лісі, а щоб не кричав, заткнули рот моєю кепкою. Нарешті, 
повезли назад. Виїхали на дорогу. Спинилась машина. Мої кати пішли, 
щось там переговорили, підводять до машини мене, а там - майор. Он 
воно що, шукають зачіпок, як би мене репресувати. 

Завезли в село, де стояв військовий гарнізон, кинули скрученого 
під собачу буду. Вночі повезли в Корець. Почалися мої поневіряння 
по в'язницях. Межирічі, Остріг. Били в груди, по шиї - дивуюся, як 
кості витримували. Все допитувалися, кого знаю в ОУН-УПА. 
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Так зване слідство нічого їм не дало, а все ж мене звинуватили за 
політичною статгею (54, 1-а), дали 8 років виправно-трудовихтаборів. 
Піди поскаржся! 

Звідав задуху й сморід тюремних камер у Рівному, Дубні, Львові. 
Через стільки пройшов принижень і знущань, що, здавалося, нічого 
людського в мені не лишилося - все витоптане, понищене. 

Відбувати строк завезли у Мордву - станція Потьма. Працював на 
деревообробному комбінаті. Вантажив і штабелював дошки, підсоб-
ляв у цеху, робочі турботи хоч на трохи допомагали забути, що ти -
раб, що життя твоє не цінують ні на гріш. Щодня хтось із в'язнів відда-
вав Богу душу, бувало, що вмирали й по кілька чоловік, товаришів по 
нещастю. Важко й боляче було все це зносити. Голод і мене зовсім 
знесилив, уже не міг і ходити, тільки тоді начальство звернуло увагу. 

На комбінаті я закінчив курси деревообробки, вивчився на столяра. 
Керувала ними жінка-фронтовичка, гуманна людина. 

Затим був переведений на цементний завод у Казахстан, через півро-
ку опинився на спорудженні житла і складів для потреб шахтарів. 
Спробував і підземних робіт. Потім опинився в Кемеровській області 
- будували збагачувальну фабрику і житло, в Омській області зводили 
нафтопереробний завод. Одне слово, надивився і різних начальників, 
і різних умов праці. Траплялися, звичайно, й милосердні люди, але 
жорстокі умови все ж огрубляли душу. 

Мало того, що наді мною більшовицька влада позбиткувалася, так 
іще й мого батька в 1949 вивезли на спецпоселення в Забайкалля. 

Коли приходило звільнення, воно сприймалося політв'язнями без 
особливої радості, адже вони вже розуміли: вся країна стала суціль-
ним ГУЛАГом, ще довго стоятиме за кожним з них тінь минулого. 

Василь Демидович СІЧКАР. 
с. Пустоіванне Радивилівського району. 
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ЗА ДОНОСОМ "ПРИЙМАКА" 
Я, Зозуля Варвара Миколаївна (дівоче прізвище Сірик), народилася 

17 грудня 1926 року в селі Залав'я Млинівського району в сім'ї селя-
нина. Батько мав коні, поле, всі ми працювали і з того жили. Крім 
мене, були старші брат і сестра. В 1944 році після визволення від німців 
до нашого села прийшло декілька молодих хлопців зі східних облас-
тей України, нібито шукаючи роботу. Як з'ясувалося згодом, насправді 
всі вони були на службі в енкаведистів і виконували роль донощиків. 
Один з них став моїй сестрі чоловіком, зареєструвавши шлюб і об-
вінчавшись у церкві - все як належить. 

У той час із сусіднього села Лище, яке вже належало до Волинської 
області, приходили до нас на вечорниці хлопці. Молодь збиралася і в 
нашій хаті, отож наш приймак знав усіх. Він називав хлопців "банде-
рівцями", хоч вони нічого спільного ні з повстанцями, з Організаціє'] 
українських націоналістів не мали. Просто ходили на вечорниці - та й 
усе, бо ж молоді були. От після приймакового доносу багатьох моло-
дих людей заарештували і потягли на допити в КДБ, що тоді містило-
ся у тодішньому районному центрі Острожець. Разом з іншими заа-
рештували й мене. 

Тоді взагалі енкаведисти часто робили облави, нічні засідки. Під 
час однієї з них було вбито мого племінника, який був членом ОУН. 

На допитах я стояла на одному: нікого і нічого не знаю, бо до по-
встанського руху стосунку не маю. І це була не вигадка, а істинна 
правда. Приїхав на допити слідчий з Рівного. То був справжній кат -
він кидав мною об стінку, як м'ячем, зривав одяг, викручував груди і 
висмикував пінцетом волосся. Усі ці знущання поливав матюками. Я 
нічого йому не сказала, бо нічого й не знала. 

Нарешті мене постановою особливої наради при УСБ СРСР 31 лип-
ня 1948 року за статтями 20, 54-la КК УРСР засудили до семи років 
позбавлення волі. А всього під вартою була я з 12 вересня 1947 року 
до 16 вересня 1954 року. Відбувала своє "покарання ні за віщо" в Мор-
довії, станція Потьма, на лісорозробках. Було холодно і голодно, не-
вимовно тяжко і образливо. Було так, що не стачало сили вилізти на 
нари. Але я, як і тисячі таких же знедолених і змордованих, вірила в 
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Бога, молилася, і голод ніби відступав, і десь бралася енергія вижити. 
Правда, простудила там нирки, через що все життя страждаю. Потім 
мене і багатьох інших "доходяг" комісували і перевели на швейну 
фабрику, яка працювала цілодобово. То там трохи було легше. 

Звільнили мене 16 вересня 1954 року, але ще до 10 червня 1956 
року тримали на спецпоселенні в Красноярському краї. Там я зустрі-
ла такого ж, як і сама, репресованого хлопця і ми побралися. Згодом 
приїхали в моє рідне село, пішли працювати в колгосп. Робили скільки 
могли, трудилися навіть після виходу на пенсію. Маємо дочку і четве-
ро онуків. Правда, онуки проживають не при нас, а в Луцьку. 

Коли на початку дев'яностих усіх реабілітовували, то мені чомусь у 
реабілітації відмовили. У виданій комісією довідці сказано, що "...спра-
ву припинено за недоведеністю складу злочину". І тільки в 1999 році 
мене реабілітували, хоча належної грошової компенсації, щоб хоч 
якось трохи підтримати підірване здо-ров'я, я й досі одержати не можу. 

Варвара Миколаївна ЗОЗУЛЯ. 
с. Залав'я Млинівськогорайону. 

(Розповідь записала Г. П. Шевчук). 

СІІРАВКА 
О результатах расследовании фактов 

о грубейших нарушениях социалистической законности 
в Корецком районе, Ровенской области. 

Произведенньїм расследованием подтвердились фактьі грубейших 
нарушений соц. законности, допущенньїх секретарем РК КП(б)У по 
кадрам Корецкого района ИВАНЮКОМ, зав. сельхозотделом ОВЕЧ-
КО и уполномоченньїми райкома КРАВЕЦ и МАРХАЙ. 

Установлен ряд фактов избиения граждан, незаконних обьісков и 
арестов, а также незаконного изьятия хлеба и ценностей у населення 
района при вьтолнении плана хлебосдачи государству. 
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Избиениям и издевательствам подвергались семьи инвалидов Оте-
чественной войньї, членьї колхозов и другие граждане. 

Так, секретарь райкома ИВАНКЖ 2 декабря 1946 года избил инва-
лида Отечественной войньї ОПАЛЬЧУКА Степана за то, что после-
дний препятствовал незаконному изьятию у него хлеба . Задание по 
хлебосдаче ОПАЛЬЧУКОМ бьіло своевременно н полностью вьіпол-
нено. 

Того же 2 декабря 1946 г. ИВАНЮК избил гражданку КРАЛЯ Ма-
рию и незаконно изьял у нее 2 центнера хлеба. 

В июле 1946 года по указанию ИВАНЮКА бьіли арестованьї пред-
колхоза НАГОРНЬІЙ Павел, предревизкомисии колхоза БОБРОВС-
КИЙ Максим и колхозницьі ШМАРКО Устиния и ДЕНИСЮК Ма-
рия, первьіе два за отсутствие дисциплиньї в колхозе, а колхозницьі 
Шмарко и Денискж за то, что без разрешения ушли с колхозного со-
брания. Зти лица содержались под стражей в камере предваритель-
ного задержання РО МВД 5 суток. 

23 августа 1946 года по распоряжению ИВАНЮКА бьіло незакон-
но забрано с поля гр-на СУХОГО Степана 14 копен хлеба. 

В июне 1948 года ИВАНЮК распорядился разобрать амбар, при-
надлежащий колхознику СИМТОНСКОМУ. На время разборки сарая 
СИМТОНСКИЙ и его жена бьши запертьі в квартире. После зтого 
Симтонский, по указанию ИВАНЮКА, содержался под стражей при 
райотделении милиции в течении 3 суток. 

Находясь в селе Заровье, Иванюк приказал взломать двери в доме 
гр-ки ГЕРУС, у которой незаконно изьял 2 центнера хлеба. 

Весной 1948 года Иванюк избил граждан с. Брьїков АКСЕНЮКА 
Николая и ТАРАСЮКА Йвана за невьіполнение его распоряжения о 
задержании гражданина, корова которого паслась на колхозном поле. 

В сентябре 1948 года ИВАНЮК избил шофера Корецкого сахарно-
го завода ПШЕБЕЛЬСКОГО Адама за то, что последний отлучился от 
машиньї, груженной сахарной свеклой. 

Зав. сельхозотделом Корецкого райисполкома ОВЕЧКО также из-
бивал граждан, производил незаконньїе обьіски и изьятия ценностей 
у них. 
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12 декабря 1946 года ОВЕЧКО , будучи в нетрезвом состоянии, из-
бил жителя села Гвоздково Кравчука Юрия, при зтом произвел над 
его головой вьістрел из винтовки. 

22 января 1947 года зав. сельхозотделом Корецкого райисполкома 
ОВЕЧКО избил винтовкой жителя села Головницьі МАСЛЯНЧУКА 
Григория и его дочь МАСЛЯНЧУК Анну. Поводом к избиению зтих 
граждан послужило то, что МАСЛЯНЧУК Григорий замедлил с вьі-
полнением распоряжения ОВЕЧКО о предоставлении подводьі для 
вьівозки хлеба на пункт "Заготзерно". 

ЗО августа 1948 года ОВЕЧКО, будучи в нетрезвом состоянии, из-
бил гр-ку с. Головницьі КРАВЧУК, у которой при обьіске изьял 962 р. 
совзнаками, пять золотьіх рублей царской чеканки, 10 руб. серебром 
и носильньїе вещи. 

В том же селе Головницах ОВЕЧКО избил 16-тилетнюю МИРО-
НЕЦ Анну, отец которой в 1945 году бьіл зверски замучен немецко-
украинскими националистами. Поводом к избиению МИРОНЕЦ по-
служило неосновательное обвинение ее в хищении лесоматериалов. 

ОВЕЧКО незаконно изьял у инвалида Отечественной войньї КРАВ-
ЧУКА Никитьі Дмитриевича, вьіполнившего все видьі государствен-
ньіх поставок, 2 копньї пшениць! и 4 копньї ржи, не вьщав последне-
му квитанций. КРАВЧУК является отцом двух воинов Советской Ар-
мии, из коих один погиб на фронте Отечественной войньї. 

ОВЕЧКО также самовольно и без всяких оснований забрал у инва-
лида Отечественной войньї САВЧУКА Александра Тарасовича 48 кгр. 
проса, 25 кгр. пшена, 65 кгр. пшеницьі и 145 кгр. овса. 

Уполномоченньїе Корецкого райкома КП(б)У по селу Гольїчевка -
КРАВЕЦ и М АРХАЙ - избили жену погибшего на фронте Отечествен-
ной войньї РАДОВНЮК Теклю за то, что последняя, будучи едино-
личницей, не разрешила им забрать ее лошадь в колхозное хозяйство. 

Особой жестокостью отличались издевательства над гражданином 
ВОРОЩУКОМ Павлом, отказавшимся от подписания заявления о 
вступлении в колхоз. КРАВЕЦ и МАРХАЙ, избив ВОРОЩУКА, зак-
рили его в уборную, где он содержался более часа, после чего его 
раздели, облили водой и вьіставили в холодньїй амбар. 

В марте 1948 года КРАВЕЦ и МАРХАЙ за отказ от передачи колхо-
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зу инвентаря и зерна избили жену ВОРОЩУКА Павла ВОРОЩУК 
Евдокию. 

Прокурор 
следственного отдела советник юстиции ГЕШЕЛИН 
"Согласен": Начальник следственного отдела 
старший советник юстиции РЬІБАЧЕНКО 
(Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГОУ: Ф. І. - On. 23. -Спр. 5172. - Арк. 13-15.) 

СРСР 
Міністерство державної безпеки 

22 квітня 1948 року № 4048/А 
Цілком таємно 

Рада Міністрів СРСР 
товаришу Молотову В. М. 

При цьому подаю копію повідомлення МДБ Української РСР про 
еміграційні настрої серед переселенців з Чехословаччини, які оптува-
ли радянське громадянство. 

В. Абаку мов. 
Копія 

Цілком таємно 
Міністерству державної безпеки Союзу РСР 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
На основі угоди між урядами СРСР і Чехословацької республіки 

від 10 липня 1946 року на територію Української РСР з Чехословач-
чини прибули 2511 сімей російського і українського населення, які 
оптували радянське громадянство і були розселені у Ровенській і Во-
линській областях. 

У процесі переселення оптантів з Чехословаччини було відзначено 
факти непідготовленості до їх приїзду місцевих партійних і радянсь-
ких органів. 

На пунктах перевантаження - станціях Чоп і Мукачів - через не-
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своєчасну подачу рухомого складу Львівською залізницею збиралася 
велика кількість переселенців; харчування для них організоване не 
було, фуражу для худоби теж не було, вода для пиття була за кілька 
кілометрів. Охорона майна переселенців організована не була, в ре-
зультаті чого трапились випадки грабежу як на пунктах переванта-
ження, так і на шляху до місць розселення. 

Нерозпорядливість місцевих районних органів влади Волинської і 
Ровенської областей на пунктах розвантаження призвела до того, що 
переселенці залишалися у вагонах по кілька днів. Дехто з переселенців 
був розміщений по 3-4 сім'ї в одній хаті. Таке становище продовжує 
мати місце і по цей час. 

Продукти харчування і фураж місцевими органами своєчасно не 
були надані, в той час як переселенці були запевнені уповноважени-
ми СРСР з переселення, що на місцях вони будуть забезпечені усім 
необхідним і в силу цього багато з них брало з собою продовольство і 
фураж тільки на час перебування в дорозі. 

Поряд з цим було встановлено, що карантинні комісії під приводом 
зараженості без будь-якої компенсації відбирали у деяких переселенців 
картоплю і птицю, роздаючи їх місцевим залізничникам і військовос-
лужбовцям. 

Ворожі елементи середовища чехів, які переселяються з СРСР до 
Чехословаччини, а також місцеві кримінально-бандитські елементи з 
числа українських націоналістів піддавали переселенців активній ан-
тирадянській пропаганді. Місцеві ж партійні і радянські органи на-
лежної масово-виховної роботи не організували. В результаті серед 
окремої малостійкої частини переселенців з'явились тенденції до по-
вернення в Чехословаччину. 

За фактами погроз і пограбувань на місцях розселення переселенців, 
погроз на їх адресу з боку оунівських елементів, злісної потрави ними 
посівів, виділених переселенцям тощо, відповідних заходів органами 
міліції і прокуратури не вживалось, ці випадки не розслідувались і 
винні не карались. Викладені факти, крім малостійких елементів се-
ред переселенців, викликали також нездорове реагування у колишніх 
чехословацьких партизанів членів Компартії Чехословаччини. 

Антирадянські елементи, використовуючи незадоволення пересе-
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ленців на місцях, активізували свою підривну діяльність, схиляючи 
переселенців надсилати листи за кордон родичам і знайомим з про-
ханням вжити заходів для їх повернення в Чехословаччину. 

Характерно, що значна частина листів за кордон була виконана тай-
нописом. 

У подальшому, під впливом антирадянських елементів переселенці 
почали надсилати колективні листи до Чехословацького посольства у 
Москві, до Президії Верховної Ради СРСР і Української РСР з вимо-
гою повернути їх у Чехословаччину. 

Про всі недоліки нами були інформовані ЦК КП(б)У і Рада Міністрів 
УРСР. Останніми у грудні 1947 р. у місця розселення була надіслана 
бригада для ознайомлення з становищем переселенців, яка встанови-
ла, що антирадянські елементи ефективно використовують у своїй 
підривній роботі: потреби переселенців у речах першої необхідності 
(сіль, сірники, гас); відсутність боротьби органів міліції і прокурату-
ри проти кримінальних елементів; факти слабкої партійно-масової і 
виховної роботи місцевих партійно-радянських органів, особливо в 
нинішній час у зв'язку з проведенням заходів по колективізації 
сільського господарства у Західній Україні. 

Так, уповноважений Дубнівського райкому КП(б)У Божков, про-
вівши в с. Ульбарів збори по колективізації, не будучи спроможним 
правильно відповісти на запитання присутніх , став кричати: "Я пра-
цівник райкому, що я кажу - для вас закон, хто не піде в колгосп, не 
одержить ні землі, ні будинків". 

З викриками "як нас обдурили", переселенці пішли зі зборів, а вис-
туп Божкова швидко поширився серед переселенців Ровенської і Во-
линської областей. 

Ровенський райвійськкомат, не провівши належної роз'яснюваль-
ної роботи, надіслав переселенцям 1928 року народження повістки 
про явку до райвійськкомату. З боку останніх це було розцінено як 
призов до армії, що не відповідало роз'ясненням уповноважених СРСР 
у Чехословаччині з переселення. В результаті ті, хто ухилився від явки, 
доставлялись на пункти райвійськкомату під конвоєм, що викликало 
обурення переселенців. 

Під впливом антирадянських елементів з середовища самих гіере-
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селенців і місцевого кримінально-бандитствуючого елемента з числа 
українських націоналістів, які залякували переселенців майбутньою 
війною Америки і Англії проти СРСР, погрозами у зв'язку з організа-
цією колгоспів тощо, переселенці надсилають колективні заяви до 
Верховної Ради Української РСР, в яких в ультимативній формі вима-
гають дозволу на виїзд у Чехословаччину. 

Такі заяви подані 28 березня ц. р. від 6 переселенців с. Підвисоцьке 
Козинського району Ровенської області, від переселенців с. Турковичі 
Вербського району Ровенської області і 4 квітня ц. р. від переселенців 
у кількості 390 чоловік, які проживають в Дубнівському, Ровенському 
і Мізоцькому районах Ровенської області. 

У цих заявах переселенці вказують, що коли їм не було дозволено 
виїхати до Чехословаччини в офіційному порядку, то вони організо-
вано 15-20 квітня ц. р. самовільно залишать межі СРСР. 

Наміри переселенців самовільно виїхати з СРСР за кордон знахо-
дять своє підтвердження у їхньому листуванні з знайомими і родича-
ми за кордоном. 

У зв'язку із становищем, що склалося, значна частина переселенців 
не готується до весняної сівби і почала заготовляти харчі на дорогу, 
ремонтувати і обладнувати підводи, купувати коней, для чого розпро-
дає своє майно. 

Деякі з переселенців, як це має місце в Луцькому, Теремнівському 
районах Волинської області та інших місцях розселення, замість на-
лежних їм 5 га землі беруть наділи 1,5-2 га, щоб не зв'язувати себе на 
випадок виїзду до Чехословаччини. 

В результаті проведення оперативних заходів МДБ УРСР виявлені 
і арештовані організатори антирадянської діяльності переселенців по 
Ровенському, Дубнівському і Здолбунівському районах Ровенської 
області. 

Дрикалович В. Н., 1903 року народження, уродженець Київської 
області, українець, безпартійний, 1922 року втік у Чехословаччину, 
прибув назад в СРСР за оптацією, проживав у м. Здолбунів. 

Чучвара А. Л., 1916 року народження, уродженець Чехословаччи-
ни, безпартійний, проживав у Ровенському районі тієї ж області. 

Дрикалович і Чучвара 1947-1948 pp. неодноразово з складеними 
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ними в наклепницькій формі колективними заявами переселенців, 
зібрав серед останніх значні суми грошей, виїздили в Москву - до 
Чехословацького посольства і Президії Верховної Ради СРСР. 

Виявлено також ряд інших організаторів антирадянської роботи 
серед переселенців, які взяті під чекістське спостереження. 

МДБ СРСР вжито заходів до розкладення еміграційних настроїв 
серед переселенців і зриву їх намірів нелегального повернення за кор-
дон. 

Для посилення чекістської роботи серед переселенців у місця їх 
розселення направлено оперативних працівників УМДБ Волинської і 
Ровенської областей. 

Про становище переселенців з Чехословаччини і їх наміри неле-
гально повернутися за кордон інформовано ЦК КП(б)У і Раду 
Міністрів Української РСР. 

Міністр Державної безпеки Української РСР 
генерал-лейтенант Савченко 
№ 1452 с 
12 квітня 1948 р. 
("Чорна книга України", /<"., "Просвіта", 1998, стор. 462-464). 

В результаті виконання постанови ЦК КП(б)У і Ради Міністрів 
УРСР, а також здійснення рекомендованих вами заходів щодо благо-
устрою, поліпшення культурно-побутових умов, забезпечення това-
рами першої необхідності і посилення політичної роботи серед пере-

"Пролетарії всіх країн, єднайтеся!" 
Комуністична партія (більшовиків) України 

Ровенський обласний комітет 
м. Ровно, вул. Калініна, № 19 

її 

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(Б)У 
ТОВАРИШУ ХРУЩОВУ М. С. 
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селенців з Чехословаччини, значна частина з них змінила своє став-
лення у питанні виїзду в Чехословаччину і взялась за ведення госпо-
дарства. 

Разом з тим ворожа діяльність окремих заможних елементів з пере-
селенців, які мали в Чехословаччині по 30-50 га землі, пивоварні за-
води, великі магазини тощо, продовжується і розпалює настрої про 
виїзд у Чехословаччину. 

Встановлено факти, коли переселенці в Дубнівському, Здолбунівсь-
кому, Мізоцькому районах приступили до продажу речей домашньо-
го вжитку і навіть пакування свого майна. Так, з 5 на 6 травня 1948 
року в селах Шпакове, Мартинівка і Квасилове Ровенського району 
близько 40 родин повантажили свої речі на підводи, готуючись до 
від'їзду. Нами було вжито заходів до відвернення виїзду. 

10 травня ц. р. подібне становище повторилось в селах Мирогоща і 
Молодове Дубнівського району. 

Обком КП(б)У, облвиконком та органи МДБ, МВС вживають усіх 
залежних від них заходів щодо закріплення переселенців для прожи-
вання в області. З початку квітня місяця і по цей час у всіх селах, де 
розселено переселенців, працюють спеціальні групи партійно-радянсь-
кого активу, проводячи бесіди, збори, організовуючи культурне об-
слуговування та інші заходи. 

Однак багато переселенців відкрито заявляють: "Ми все одно виїде-
мо, якщо навіть будете стріляти". Передова, свідоміша частина, в тому 
числі голови сільрад, секретарі та інші активісти з переселенців пору-
шують питання про невідкладну необхідність ізолювати в кожному селі 
три-п'ять сімей зачиніциків, які ведуть ворожу нам роботу серед пересе-
ленців. На цьому ще раз наполягали переселенці - голови сільрад на на-
раді 17 травня 1948 року, скликаній при облвиконкомі, заявляючи, що 
"до того часу, доки не будуть вилучені організатори-багатії, фабриканти, 
торгівці, які провокують переселенців на виїзд у Чехословаччину, і у май-
бутньому продовжуватимуться "волинки". 

Обком КП(б)У вважає, що ця ініціатива і вимоги переселенців бе-
зумовно заслуговують на увагу, бо поряд з заходами щодо посилення 
політичної роботи і поліпшення культурно-побутових умов пересе-
ленців, такий захід ефективно сприятиме закріпленню їх на прожи-
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вання в області. 
З цією метою обком КП(б)У просить вирішити питання про висил-

ку за межі України 80-90 родин переселенців куркулів (з загальної 
кількості 1800 родин), які проводять провокаційну роботу за виїзд в 
Чехословаччину. 

З свого боку обком КГІ(б)У і облвиконком намітили і здійснюють 
додаткові заходи щодо закріплення переселенців у місцях їх розсе-
лення в області. 

Секретар Ровєнського обкому КП(б)У (В. Бегма). 
(Друкується за виданням: "Чорна книга України", К, "Просвіта", 

1998, стор. 464-465). 

НА СПІЛЬНОМУ ШЛЯХУ БОРОТЬБИ І СТРАЖДАНЬ 
Василь Гнатович і Ганна Андріївна Якимчуки з села Старики 

Радивилівського району - колишні політв'язні сталінського режи-
му, багато їм на віку випало горя і страждань. Про пережите -
їхні розповіді. 

В. Г. Якимчук: 
"Народився я 1929 року в Стариках. У батьків було 5 гектарів, тому 

до важкої селянської праці довелося звикати змалку. 
Чому я став націоналістом? Бо ще з дитинства чув розповіді про те, 

як польська влада принижує українців. А з приходом у 1939 році Чер-
воної армії виявилося, що й більшовики далекі від справедливості. 
Глибоким болем закарбувалося в дитячій душі, як вивозилися на по-
селення польські та українські сім'ї. Стояв грудневий мороз, не хоті-
лося без потреби й на вулицю визирнути, а тут - валка підвід від Підзам-
чого, плач дітей, волання жінок. 

Запитав батька, за що їх вивозять. "Та нас, сину, кожну сім'ю мо-
жуть отак у будь-який день забрати, така нетерпима ця влада", - почув 
у відповідь. Але перед війною більшовики ще не встигли розгорнути 
як слід боротьбу з "ворожим елементом", багато уваги приділялося 
організації сільгоспартілей. 
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На основі колишнього маєтку пана Франека, який утік, зачувши 
про прихід совєтів, у нас теж заснували колгосп. Але наша сім'я про-
довжувала хазяйнувати одноосібно. 

Невдовзі прийшли німці. Тричі вони забирали у нас коня - коли 
наступали, коли закладали щось на зразок колгоспу (штатгут) і коли 
відступали. Для штатгуту була забрана краща селянська земля в Ста-
риках, натомість нам виділили іншу, в Перенятині. Господарство охо-
роняли 40 німецьких вояків. Мали оглядову вишку, бліндажі. 

А все ж у 1943 році, перед жнивами повстанці зробили напад. Та 
сподіваного замішання серед ворога не викликали. Відбулася сутич-
ка, в якій загинули члени УПА Дубчак і Мамчур. Інші відступили. 
Більш успішним видався бій під осінь: штатгут було спалено. Вдало 
діяли й ті повстанці, що контролювали Дранчу, Стоянівку. В одному з 
поєдинків біля Стоянівки вони знищили більше десятка гітлерівців. 

Відступаючи, фашисти забирали з собою на роботи чоловіків. Мій 
батько, Гнат Васильович, теж був схоплений і вивезений, працював у 
містах Касіль, Радивце, Орхенбург. Повернувся аж у 1946 році. Ми з 
матір'ю, звичайно, дуже хвилювалися за нього. 

В районі нашого села в березні-квітні 1944 р. точилися досить за-
пеклі бої, тому багатьох селян евакуювали в село Гаї на Кременеч-
чині, подалі від передової лінії фронту. Коли повернулися, побачив у 
себе в дворі з десяток окопів. 

У цей час я, п'ятнадцятилітній, уже виконував завдання районного 
провідника ОУН-УПА "Хміля", потім - "Дораднош" (Григорія Кідю-
ка) - носив грипси (повідомлення), розповсюджував листівки з закли-
ками відстояти незалежність України. 

Спроби протистояти утвердженню сталінської влади відчутних ре-
зультатів не давали, росло число втрат з боку повстанців. Наприклад, 
з нашого села загинули Василь Кузьмич Пекар, Петро Степанович 
Красінський, Микола Кіндратович Прос, Мефодій Микитович Шуст, 
Олександр Андрійович Гладун, Мефодій Костянтинович Воронко. 

Після війни я працював у райпромкомбінаті, з 1946 р. - ковалем, 
через донського козака Олексія Покидача, який говорив російською 
мовою і мав знайомих у райвідділі КДБ, вивідував про плановані ка-
ральні акції проти УІ1А, збирав відомості про звірства уповноваже-
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них з району, які забирали в населення зерно, а незговірливих жор-
стоко били, молодиць - ґвалтували. 

У 1948 р. були оточені в криївці біля Сестрятина в лісі "Дорадний" і 
"Промінь". Останній загинув від вибуху гранати, а контуженого район-
ною провідника спіймали. У криївці виявили документи, які вказували 
на моє членство в молодіжній організації ОУН. Мав псевдо - "Петро". 

Мене заарештували 11 листопада 1948 p., енкаведистів очолював 
Маринін. 

Почалися допити, а по суті - катівські знущання. Мене били, вири-
вали жмутами на голові волосся. Тоді по справі молодіжної органі-
зації ОУН проходило в районі до 70 чоловік. Не всі витримували зну-
щання, адже використовувалися найжорстокіші методи катувань: роз-
печене залізо, защемлювання пальців у двері, підвішування хлопців 
за статевий орган. Під натиском незаперечних фактів (документи, на-
писані моєю рукою, очні ставки) я мусив дати зізнання. Відтак засу-
дили до 10 років виправно-трудових таборів. 

Потрапив відбувати строк у Воркуту, в табір 175/4. До трьох років 
був кріпильником на вугільній шахті. Умови праці були дуже важкі, 
вимоги техніки безпеки не витримувалися, тому часті були нещасні 
випадки. Я теж був травмований (перелом ноги). Після лікування по-
трапив у будівельну бригаду. Зустрів багатьох знайомих, яких теж було 
покарано за прагнення бачити свою Україну вільною, самостійною. 
Так, освоювали російську глибинку Мартин Пасєка, Тимофій Коро-
тун, Микола Воронко, Василь Куций, Петро Котюк, Лідія Кідюк, Ва-
силь Вовк, Володимир Бурінов та інші. 

Коли мене знову перевели на шахту, я навідріз відмовився, що для 
політв'язня було нечуваною сміли-вістю. Кинули на 5 діб у карцер. 
Надворі мороз поза сорок градусів, а я в одній білизні. Щоб хоч якось 
зігріти себе, добу бив безперервно руками й ногами в двері. Потім 
кинули до мене ще одного, він мав бушлат, який виявився як ніколи 
до речі, бо від холоду я вже не міг говорити - зсудомило вилиці, лише 
на п'яту добу мені дали одяг, бо приїхала якась комісія. 

За зону мене випустили тільки в квітні 1955 р. 
Тоді ж познайомився зі своєю майбутньою дружиною, яка теж була 

політв'язнем, невдовзі взяли з нею шлюб. 
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Повернулися у рідні краї в 1956 р." 
Г. А. Якимчук (Новосад): 
"Я родом із села Листвина на Дубенщині. У 1942 р. гітлерівці заб-

рали на примусові роботи в Німеччину мою сестру Ольгу. Того ж року 
німці разом з поляками, в черговий раз грабуючи мирне населення, 
забрали в нас корову, а батька, Андрія Корнійовича, поранили в живіт. 
ГІо дорозі в Дубно він помер, мавши 45 літ. Ми з мамою залишилися 
самі. Старша сестра жила окремо, її чоловік Остап Павлюк загинув 
на фронті. 

В УПА я була господарчою, відповідала за організацію харчування 
сотень, заготовляла матеріал для бинтів, спирт для стерилізації ран. 

У 1944 р. була облава, спіймали станичного. Мені підказали: втікай. 
Але це означало б, що підставляю під небезпеку матір, сестру. Врешті-
решт мені 19 років, і можу приймати зважені рішення. 

Заарештовувати мене прийшли 6 енкаведистів, перерили всю хату, 
шукали "компромат". Тоді ж заарештували й двоюрідну сестру Ганну 
Степановську. Обом нам дали по 20 років каторжних робіт і ще по 5 
років позбавлення прав. А станичного Олександра Володька засуди-
ли до розстрілу. 

Скільки побоїв і знущань довелося перетерпіти, аж не віриться сьо-
годні, що людина здатна стільки витримати. Тюрми Дубна, Здолбуно-
ва, Харкова. А матір відправили на спецпоселення в Комі АРСР. Вона 
втікла, півроку переховувалася в наших краях, але була кимось вида-
на. За втечу отримала 5 років тюрми, відбувала строк на Львівщині. 

Три тижні везли нас товарняками на Північ. Стояв високий мороз. 
Годували мерзлим кукурудзяним хлібом і тюлькою, води не давали. 
Ми зішкрібали з вагона іній і хоч трохи змочували губи, адже спрага 
мучила нестерпна. 20 січня були в Воркуті, а снігу там саме випало 
стільки, що бараків з-під снігу не видно, - одні тунелі, схожі на нори. 

П'ять років я була в шахті, вантажила вугілля. Кілька разів потрап-
ляла під обвали породи, була контужена. Коли за подібних обставин 
загинула моя подруга Маруся Болотник, я з місяць панічно боялася 
доторкнутися до вагонетки. Згодом перекинули працювати на цегель-
ню, але й тут чекала далеко не жіноча справа - тягала важкі вагонетки. 

Звільнена в 1955 р. Але ще до звільнення мій майбутній чоловік, 
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який уже жив поза зоною, добився в начальства дозволу одружитися 
зі мною. Коли ми повернулися на Рівненщину, моя мама Антоніна 
Степанівна вже була вдома. 

Не стало її десять літ тому". 
Записав Володимир ЯЩУК. 

с. Старики Радивилівського району. 

ДОПОВІДНА 
Голови Президії Верховної Ради УРСР М. Гречухи 

секретареві ЦК КП(б)У JI. Мельникову 
Секретарю ЦККП(6)У 

товаришу Мельникову JI. Г. 
В Президиум Верховного Совета Украинской ССР поступили жало-

би граждан хутора Яцули Литвицкого сельсовета Дубровицкого района 
Ровенской области Воробей А. Т. и Стасюк А. Г. на незаконньїе действия 
председателя колхоза им. Чапаева Дубровицкого района тов. Белого В. 
И., которьій, как указано в жалобах, 28 мая с. г. приехал на хутор Яцули и 
учинил произвол над жителями хутора. Так, в хатах гр. гр. Воробей, Ста-
сюк и других разломал топором печи, разбил окна, разрушил крьіши. У 
гр. Стасюк А. Г. самовольно забрал козу за то, что последний не уплатил 
денег за вьіпас лошади на колхозном поле. 

Проверкой на месте, произведенной работником аппарата Прези-
диума Верховного Совета Украинской ССР, изложенньїе в жалобах 
фактьі полностью подтвердились. 

Так, 28 мая 1951 годаиредседатель колхоза им. Чапаева тов. Бельїй, 
зав. сельхозотделом Дубровицкого райисполкома тов. Кот приехали 
на хутор Яцули по вопросу сселения хутора в село Литвицу. Зайдя во 
двор к гр. Стасюку А. Г., председатель колхоза тов. Бельїй предложил 
ему немедленно переселиться в село Литвицу, а также уплатить день-
ги за вьіпас лошади на колхозном поле (хозяйство Стасюка единолич-
ное). Гр. Стасюк в ответ на предложение тов. Белого о немедленном 
переселений заявил, что будет переселяться вместе со всеми жителя-
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ми хутора, так как он еще не знает, куда надо переселяться. После 
зтого тов. Бельїй, вьіражаясь нецензурньїми словами, зашел в хату гр. 
Стасюка, разломил топором печь, разбил окна, разрушил крьішу и 
часть потолка. Уходя со двора, забрал его козу. 

Так поступил тов. Бельїй и с тремя другими хозяйствами колхозни-
ков - Воробей Я. Т., Стасюк JI. А. (муж которой находится в Советс-
кой Армии) и Колесник К. Г. 

Все зти беззаконня совершались в присутствии зав. райсельхозот-
делом тов. Кот, которьій в то время являлся уполномоченньїм райкома 
КП(б)У и райисполкома по Литвицкому сельсовету. 

При проверке указанньїх фактов тов. Бельїй пьітался обьяснить свои 
незаконньїе действия тем, что хутор Яцули еще осенью 1950 года бьіл 
намечен к сселению Дубровицким райисполкомом, но никто из жите-
лей хутора до настоящего времени не переселился. 

Как показала проверка, зто обьяснение тов. Белого не заслуживает 
внимания, так как надлежащей подготовительной работьі по пересе-
ленню не бьіло, новьіе усадьбьі для переселенцев в натуре не отведе-
ньі, транспорт и рабочая сила для оказания помощи переселенцам в 
переносе хат колхозом не вьіделялась, а велись лишь общие разгово-
рьі о переселений. 

По поручению Секретариата Президиума Верховного Совета Ук-
раинской ССР материальї проверки жалоб гр. гр. Воробей Я. Т. и Ста-
сюк А. Г. направленьї Прокурору Украинской ССР тов. Руденко Р. А. 
для привлечения виновньїх к уголовной ответственности. 

О чем докладьіваю и вам. 
М. Гречуха. 

21 июня 1951 года. 
Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГОУ: Ф. І. - Он. 24. -Спр. 870. - Арк. 210-212. 
(Подається за виданням: Володимир Сергійчук. "Десять буремних 

літ", К, "Дніпро", 1998, стор 810-811). 
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ПОСТАНОВА 
бюро Рівненського обкому КП(б)У про порушення законності 

в селі Будераж Мізоцького району під час проведення 
реалізації державної позики 29 вересня 1951 року 

Пролетарі всіх країн, єднайтеся! 
Комуністична партія (більшовиків) України 

Ровенський обласний комітет 

Строго секретно 
№ БО/27 п. І 
от 5.Х. 1951р. 
Витяг з протоколу № 27 засідання бюро Ровенського обкому КП(б)У 

від 29-го сентября 1951 р. 
О решении Мизочского райкома КП(б)У от 15-го июня 1951 года 

по факгам нарушения социалистической законности в селе Будераж 
при проведении подписки и реализации Государственного займа. 
В период проведення подписки и реализации Государственного зай-

ма развития народного хозяйства (1951 года) уполномоченньїй Ми-
зочского райкома КП(б)У по реализации госзайма в селе Будераж -
секретарь райкома ЛКСМУ - член ВКП(б) Кужели Н.М. и вьіделен-
ньіе ему в помощь зав. отделом райкома ЛКСМУ - кандидат в членьї 
ВКП(б) Карплюк Б. А., директор школьї в селе Будераж член ЛКСМУ 
Качан В. М. и участковьій уполномоченньїй Мизочского райотделе-
ния милиции член ЛКСМУ Кирилюк Г. П. вместо проведення массо-
во-политической и разьяснительной работьі среди населення, направ-
ленной на успешное проведение подписки и реализации госзайма, 
стали на путь грубейших нарушений социалистической законности. 

К отдельньїм гражданам села Будераж Ядловскому, Батешко, Галь-
чику, Ткач и др., отказьівающимся подписаться на предложенную сум-
му займа, тт. Кужель, Карплюк, Качан, Кирилюк применяли мерьі 
физического воздействия, арестьі, виселення из квартир, изьятие иму-
щества и др. произвол. 

Районний прокурор тов. Крюков, зная о фактах нарушения социа-
листической законности в районе, не принял мер к пресечению, рас-

«фШЯ» 87 



ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ 

следованию зтих фактов и наказания вьіновньїх. Тов. Крюков в то же 
время допускал много случаев неосновательного привлечения граж-
дан к судебной ответетвенноети, занимается випивками, не ведет борь-
бьі є кулацкими злементами. 

Начальник райотдела МГБ тов. Богданов не информировал райком 
КП(б)У об имевшихся в районе случаях нарушения социалистичес-
кой законноети и самоустранился от работьі по предупреждению зтих 
нарушений. 

Мизочский райком КП(б)У, рассматривая на своем заседании от 15 
июня є. г. вопрос о допущенних тт. Кужелем, Карплюком, Качаном, Ки-
рилюком и др. лицами нарушениях еоциалистической законноети в селе 
Будераж, вместо решительного реагирования и строгого наказания ви-
новников произвола стал на путь смягчения и замазьівания фактов на-
ушения социалистической законноети и вьінес либеральное решение, 
ограничившись обьявлением строгого вьіговора с предупреждением и 
занесением в учетную карточку члену ВКП(б) Кужелю Н. М., вьіговора 
секретарю райкома КП(б)У тов. Харченко и райпрокурору тов. Крюкову. 

Бюро обкома КП(б)У отмечает, что имевшиеся случай нарушения 
социалистической законноети в Мизочском районе являютея резуль-
татом неудовлетворительной постановки массово-политической ра-
ботьі среди населения, слабой постановки воспитательной работьі с 
кадрами партийньїх, советских и комсомольських работников. 

Бюро обкома КП(б)У постановляет: 
1. За допущенньїе нарушения социалистической законноети в селе 

Будераж при проведении кампании по подписке и реализации гоезай-
ма, Кужеля Николая Марковича - члена КП(б)У с 1950 года, партий-
ньш билет № 9934798, Карплюка Бориса Алексеевича - кандидата в 
члени ВКП(б) с марта 1951 года, кандидатская карточка № 9843156, 
из рядов ВКП(б) исключить. 

2. За нереагирование на факти нарушения социалистической за-
конноети и ненринятие мер к виновникам зтих нарушений, за пьян-
ство и бездеятельность члена ВКП(б) с 1939 года, партийньїй билет 
№ 2207971 Крюкова Егора Алексеевича из рядов ВКП(б) исключить 
и снять с должности районного прокурора. 

Просить ЦК ВКП(б)У утвердить пункт 2-й настоящего решения. 
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3. За нереагирование на фактьі нарушения социалистической за-
конности в селе Будераж и непринятие мер к пресечению зтих нару-
шений секретарю райкома КП(б)У тов. Харченко обьявить строгий 
вьіговор с предупреждением и занесением в учетную картонку. 

4. Обьязать Мизочский райком КП(б)У вопрос о начальнике райот-
дела МГБ тов. Богданове, не принявшем мер к пресечению наруше-
ний в районе социалистической законности, обсудить на заседании 
райкома КП(б)У. 

5. Указать Мизочскому райкому КП(б)У и его первому секретарю тов. 
Печеному на неправильное отношение к вопросу борьбьі с нарушителя-
ми социалистической законности и предупредить, что при допущений 
зтих нарушений в дальнейшем к райкому КП(б)У, его секретарям будут 
принятьі более строгие мерьі партийного воздействия. 

6. Поручить и. о. прокурора области т. Кучеренко привлечь к уго-
ловной ответственности за допущенньїе нарушения социалистичес-
кой законности Кужеля Н. М., Карплюка Б. А., Качана В. М., Кирилю-
ка Г. П. и др. участников зтих нарушений. 

7. Командировать в Мизочской район группу работников из облас-
тного партийного актива для оказания практической помощи райко-
му КПУ(б)У в усилении массово-политической работьі среди населе-
ння, улучшения постановки воспитательной работьі в партийной и 
комсомольской организациях района. 

8. Обязать Мизочский райком КП(б)У настоящее постановление об-
судить на заседании райкома и на общем собрании паргорганизации района. 

Поручить секретарю обкома КП(б)У тов. Солейко П. Т. принять 
участие в обсуждении зтого постановления на райпартсобрании. 

Секрегарь обкома КП(б)У И. Журавель 
Послано: ЦК КП(б)У. ед.-2 
Оригінал. Машинопис. 
ЦДАГО: Ф. І. - Оп. 24. - Спр. 1177. - Арк. 133-135. 
(Подається за виданням: Володимир Сергійчук. "Десять буремних 

піт", К, "Дніпро", 1998, стор. 820-822). 
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ВОНИ БОРОЛИСЬ ЗА УКРАЇНУ 
Село моє Опарипеи розташоване на самому краєчку Волині. Два 

кілометри на захід - і вже Галичина. Межа - стара російсько-австр-
ійська границя. Ще й сьогодні жителі сусіднього села нас називають 
"москалями", а ми їх - "австріяками". 

Назва села, за переказами старих людей, походить від того, що один 
пан продав його іншому панові за пару псів. Тягнеться село з півдня 
на північ трохи більше двох кілометрів. 

При польській окупацій була в селі одна вулиця, остання хата зліва 
мала номер 194, господарем її був Іван Михалюк. Село було бідне, в 
середньому по три гектари землі на господаря. Тому більшість дорос-
лих шукала приробітку в місті Радивилові - добре, що місто було по-
руч, всього за кілометр. Свого хліба в хазяїв вистачало тільки до Різдва. 

У селі - всі українці, православної віри, тільки одна сім'я належала 
до віруючих-п'ятидесятників. На ціле село було три учні гімназії - це 
діти найбагатших. Більшість молоді мала освіту 4-7 класів польської 
школи. Біля двадцяти дітей віком до 15 років до школи взагалі не хо-
дили. 

У 1933 році на парафію Опарипси-Бугаївка побудували п'ятиклас-
ну школу. Хто хотів навчатися вище - ходив до Радивилова. В селі був 
хороший церковний хор і аматорський драмгурток. На зароблені ними 
кошти побудували школу, а в 1936 році розпочали будівництво церк-
ви. "Просвіти" чи іншої просвітницької організації в селі не було, бо 
поляки заборонили. Тато виписував львівську газету на Клекотівську 
"Просвіту", бо та була вже в Галичині. 

Згадувана вже мною сім'я Михалюків складалася із дев'яти чоловік: 
батько, мати, дві дочки і п'ять синів. Із цієї сім'ї і розпочну перелік 
тих односельчан, які боролися за незалежність України у тридцятих і 
сорокових роках. 

1. Михалюк Сергій Іванович, 1910 року народження, в'язень Бере-
зи Картузької, з якої звільнився у 1939 році. За перших совєтів емігру-
вав до Німеччини. За німців - староста села і одночасно станичний-
господарчий. Заарештований німцями за невиконання наказів. Вда-
лося підкупити охорону і втекти з тюрми. У 1944 році мобілізований 
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більшовиками. Арештований КДБ в Житомирі, перевезений у Київ і в 
грудні того ж року кадебістами закатований. 

2. Михалюк Микола Іванович, 1917 року народження, псевдо - Бур-
лак. В'язень Берези Картузької в 1931-1939 роках. Курінний УПА. У 
1944 році в селі Едвардівка, біля Вовковиїв, загинув у бою з енкаве-
дистами. 

3. Михалюк Петро Іванович, 1920 року народження, псевдо - Яре-
ма, надрайоновий зброяр. У 1944 році схоплений у селі в криївці 
(стрілявся, але невдало - три кулі поранили обличчя). Засуджений до 
смертної кари, яку згодом замінили на 20 років каторги. Відбував 
термін у Воркуті. Нині живе на Дніпропетровщині. 

4. Михалюк Степан Іванович, 1923 року народження, псевдо - Ду-
бовий. У 1941-1942 роках - районовий провідник юнацької сітки. Із 
1943 року - політреферент. У квітні 1944 року загинув у бою з енкаве-
дистами в селі Гайки Ситенські. 

5. Качурець Костянтин Федорович, 1914 року народження. Вояк 
УПА, в сотні Докса. Засуджений на десять років, відбував каторгу в 
мідних рудниках, помер у 1954 році. 

6. Качурець Павло Федорович, 1917 року народження. Вояк УПА. 
Засуджений на десять років каторжних робіт. Нині проживає на Кав-
казі. 

7. Марцинюк Люба Павлівна, 1920 року народження, псевдо - Мот-
ря. Районовий провідник жіночої сітки Козинського району. Страчена 
надрайоновим провідником на псевдо "Лихо" у 1943 році ("Лихо" зас-
ланий енкаведистами у сітку ОУН). 

8. Мартинюк Андрій Трохимович, 1922 року народження, псевдо -
Боцюн, вояк УПА, в сотні Докса. Живе в Радивилові. 

9. Мартинюк Василь Трохимович, 1924 року народження, псевдо -
Вишня, станичний провідник СБ. Помер у 1978 році. 

10. Вовк Антон Федорович, 1900 року народження, псевдо - Люб-
чук. У 1918-1919 роках - писар в головному штабі Симона Петлюри, у 
1941-1946 роках - у проводі району. В 1946 році засуджений на вісім 
років, покарання відбував у Потьмі (Мордовія), помер у 1975 році. 

11. Беднарський Олексій Костянтинович, 1921 року народження, 
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псевдо - Легкий. Станичний. Схоплений разом з Михалюком Петром, 
переніс великі тортури в КДБ, засуджений на двадцять років каторги, 
помер у 1945 році на 5-ій шахті у Воркуті. 

12. Беднарська-Михалюк Олена Костянтинівна, 1924 року народ-
ження. Зате, що перев'язала пораненого Михалюка Петра, засуджена 
на десять років. Відбувала покарання в Мордовії. Нині живе на Дніпро-
петровщині. 

13. Беднарська Марфа Антонівна, 1886 року народження. Зате, іцо 
в її клуні була криївка, засуджена на десять років. Відбувала покаран-
ня в Мордовії. Померла в 1979 році. 

14. Вовк Григорій Антонович, 1924 року народження, псевдо -Влас-
ний. Районовий провідник юнаків. Засуджений на десять років. Відбу-
вав покарання в Караганді і Воркуті. Нині живе в Рівному. 

15. Вовк Ганна Григорівна, 1922 року народження, псевдо - Тіна. Рай-
оновий провідник юначок, санінструктор. Зате, що проводила санітар-
ний вишкіл медсестер для УПА, у 1944 році засуджена на п'ятнадцять 
років каторги. Відбувала покарання у Воркуті. Померла у 1994 році. 

16. Вовк Ольга Григорівна, 1926 року народження, псевдо - Фіал-
ка. Станична зв'язкова. В 1946 році, поранена стрибками, померла від 
гангрени. 

17. Волянюк Ганна Григорівна, 1924 року народження, псевдо -
Ластівка. Працювала в жіночій сітці району. Засуджена у 1944 році на 
десять років каторги. Покарання відбувала у Воркуті. Там же у 1956 
році померла. 

18. Волянюк Ліда Григорівна, 1926 року народження. Працювала 
зв'язковою. У 1943 році її стратив надрайоновий "Лихо", який був 
потайним енкаведистом. 

19. Волянюк Михайло Павлович, 1910 року народження. Станич-
ний господарчий. Засуджений на десять років каторги. Нині живе у 
Львові. 

20. Волянюк Костянтин Павлович, 1915 року народження, псевдо -
Полин. Районовий провідник. У 1944 році заарештований. В Ду-
бенській тюрмі організував втечу в'язнів - тікало 17 чоловік, дев'ять 
із них загинули при втечі, восьмеро добралось до Кременецьких лісів, 
але там їх стратив названий вище "Лихо", мотивуючи цей вчинок тим, 
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ніби їх підіслали енкаведисти. 
21. Волянюк Петро Павлович, 1920 року народження, псевдо - Нора. 

Працівник районової СБ. У 1944 році закатований кадебістами. 
22. Владзімірський Андрій Іванович, 1921 року народження. Прац-

івник районової СБ. У 1944 році закатований кадебістами. 
23. Владзімірська Магдалина Іванівна,1918 року народження, пра-

цівниця жіночої сітки. У 1943 році страчена "Лихом". 
24. Боровий Юрій Іванович,! 924 року народження. Вояк УПА, кур-

сант підстаршинської школи. Нині живе в Радивилові. 
25. Зробок Іван, 1900 року народження. Симпатик ОУН. У 1943 році 

розстріляний німцями. 
26. Качурець Устим Корнійович, 1916 року народження, симпатик 

ОУН. Загинув під час війни. 
27. Прачук Тимофій, 1896 року народження. Сотник петлюрівської 

армії. У 1942-1943 роках займався підготовкою населення до само-
оборони. У 1944 році засуджений. Помер у Вологодських таборах. 

28. Чучман Іван Антонович, 1901 року народження. У 1942-1943 ро-
ках займався підготовкою юнаків для УПА. У 1944 році засуджений на 
10 років каторги. Покарання відбував в Ухті. Помер у 1981 році. 

29. Корсун Андрій Михайлович, 1920 року народження. Вояк УПА. 
В одному з боїв втратив ногу. Проживав у іншому терені. Помер у 
1984 році. 

30. Корсун Володимир Михайлович, 1923 року народження, псевдо 
- Богун. Сотенний УПА. У 1943 році загинув у бою з німцями. 

31. Налєво Ліда, 1922 року народження. Станична-господарча. За-
гинула під час війни. 

32. Почаєвець Володимир Олександрович, 1923 року народження. 
У 1943 році, перевозячи зброю і набої для повстанців, потрапив у за-
сідку польської поліції і був розстріляний. 

33. Гаврилюк Ганна Максимівна, 1908 року народження. Активіст-
ка. Вивезена в Німеччину на каторжні роботи. Нині живе в селі. 

34. Назарчук Артем. Вояк УПА. Засуджений на десять років. Після 
відбуття покарання засуджений другий раз до розстрілу. 

35. Кручок Петро Якович, 1920 року народження. Вояк УПА. У 1944 
році загинув у бою з енкаведистами. 
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36. Зробок Степан, 1905 року народження. Працював господарни-
ком при Радивилівській лікарні. За передачу ліків для УПА схопле-
ний німцями і закатований. 

37. Пукас Петро Миколайович, 1922 року народження. Активіст. У 
1943 році вивезений на каторжні роботи в Німеччину. Після війни 
переїхав до Англії, де й помер у 1992 році. 

38. ГІукас Сергій Миколайович, 1926 року народження. Працював 
у господарчому відділі станиці. Нині живе в Радивилові. 

39. Семенюк Іван Григорович, 1912 року народження. Вояк УПА. 
У 1944 році засуджений на десять років каторги. Покарання відбував 
у Казахстані. Нині живе у Ковелі. 

40. Семенюк Петро Григорович, 1915 року народження. Симпатик 
ОУН і УПА. У 1944 році заарештований у Пензі і там же закатований 
кадебістами. 

41. Мартинюк Тихін Трохимович, 1925 року народження. Станич-
ний юнацької сітки; 

42. Семенюк Петро Олександрович, 1924 року народження, ак-
тивіст; 

43. Вовк Володимир Григорович, 1926 року народження. Активіст 
- усі троє у червні 1944 року втекли з Червоної армії, були в Опарип-
сах, дальша їх доля мені невідома. 

44. Волянюк Степан Павлович, 1916 року народження; 
45. Беднарський Андрій, 1911 року народження; 
46. Беднарський Сергій, 1914 року народження - усі троє за спри-

яння ОУН-УПА в 1943 році були схоплені німцями та польськими 
поліцаями і розстріляні. 

47. Чухрай Борис Максимович, 1925 року народження, псевдо - Липа. 
Працював у господарчому відділі сотні Докса. Нині живе у Луцьку. 

48. Косовська Ганна Антонівна, 1925 року народження. Працювала 
в жіночій сітці ОУН. У 1944 році засуджена на десять років каторги. 
Покарання відбувала у Воркуті. Нині живе в Кривому Розі. 

49. Мазуркевич Петро Васильович, 1921 року народження, псевдо -
Вільха. Вояк УПА, був у сотні Докса. У 1944 році в Сестрятинському 
лісі в бою з червоними був поранений. Засуджений на десять років 
каторги. Покарання відбував у Магадані. Нині живе в Черкасах. 
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50. Бортник Айдрій Михайлович, 1914 року народження. Керівник 
сільського інструментального оркестру. Закатований кадебістами. 

51. Бортник Федір Михайлович, 1922 року народження. Вояк УГІА. 
Засуджений на десять років каторги. Покарання відбував у Караганді, 
де живе і зараз. 

52. Кручок Олександр Антонович, 1917 року народження. Вояк 
УПА. Був засуджений до десяти років. Відбувши покарання, у 1958 
році засуджений вдруге до розстрілу. 

53. Кручок Ліда Антонівна, 1925 року народження, псевдо - Дібро-
ва. Схоплена в Козині в криївці, яка знаходилась у приміщенні міліції. 
Засуджена на десять років каторги. Покарання відбувала в Мордовії. 
Померла у 1984 році. 

54. Кручок Раїса Антонівна, 1926 року народження. Зв'язкова. Засуд-
жена на десять років каторги. У 1946 році померла в таборі у м. Інта. 

55. Волянюк Андрій Іванович, 1923 року народження, сільський 
швець. За пошиття чобіт для УПА засуджений на десять років катор-
ги. Подальша його доля невідома. 

56. Волянюк Павло Васильович, 1895 року народження. Зате, що 
його сини були в УПА, у 1944 році вивезений в Омську область, де й 
помер у 1945 році. Із ним разом були вивезені: Дружина Марія Івані-
вна, 1904 року народження, померла у 1946 році на висилці. Дочка 
Надія Павлівна,1928 року народження - на висилці вийшла заміж, у 
1958 році із сім'єю повернулася, жила в Рівному, в 1983 році померла. 
Дочка Софія Павлівна, 1932 року народження. Син Борис Павлович, 
1934 року народження. Софія і Борис залишилися в Омській області, 
їх подальша доли невідома. 

57. Волянюк Петро Павлович, 1917 року народження. Був у 
німецькій поліції, а в 1942 році перейшов в УПА. Подальша доля не-
відома. 

58. Волянюк Григорій Павлович, 1920 року народження. Був у 
німецькій поліції, у 1942 році перейшов до УПА. Подальша доля не-
відома. 

59. Волянюк Володимир Васильович, 1927 року народження. У 
червні 1944 року мобілізований більшовиками в мінерну команду. При 
розміновуванні нашого села загинув. Разом з ним загинули ще двоє 
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хлопців із цієї команди. 
60. Симчук Микола Іванович, 1920 року народження, псевдо -

Співак. Вояк УПА, був у сотні Докса. У 1944 році засуджений на де-
сять років каторги. Відбував покарання в Мордовії. Після звільнення 
проживав у селі. Помер у 1994 році. 

61. Боровий Максим Михайлович, 1893 року народження. Полковник 
петлюрівської армії, проживав у Радивилові. При поляках весь час пере-
слідувався. У 1939 році заарештований більшовиками. Покарання відбу-
вав у місті Ухта. У 1941 році, коли бої з німцями точилися біля Москви, 
розстріляний у числі 187 чоловік як "особо опасний елемент". Похоро-
нений в одній із трьох братських могил в Ухті (Комі республіка). 

62. Гаврилюк Михайло, 1917 року народження. Симпатик УПА. 
Займався постачанням через існуючу тоді границю між Галичиною і 
Волинню матеріалів для УПА. В 1944 році засуджений на десять років 
каторги. Покарання відбував у Мордовії. Нині живе в селі. 

63. Волянюк Григорій Матвійович, 1898 року народження. Разом з 
дружиною Теклею Михайлівною, 1901 року народження, були виве-
зені в Омську область за те, що їхні дві дочки працювали в ОУН. З 
висилки повернулися, жили в селі до кінця своїх днів. Похоронені на 
сільському кладовищі. 

64. Волянюк Ганна Мефодіївна, 1924 року народження. Зв'язкова. 
У 1944 році засуджена на десять років каторги. Покарання відбувала 
в Мордовії. Нині живе в рідному селі. 

Ось такий вийшов перелік односельчан - справжніх борців за волю 
України. Це все ті учасники боротьби, яких я особисто знав до квітня 
1944 року. Про тих односельців, хто боровся пізніше, не згадую, бо в 
селі не був - відбував каторгу. 

Хай буде вічна слава тим, хто віддав своє життя за Україну. А тим, 
хто ще нині живий, хай Господь милосердний дає добре здоров'я. 

Слава Україні! Героям слава! 
Григорій ВОВК. 

м. Рівне. 
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ЗРУЙНУВАЛИ "ЗА НЕСУМІСНІСТЬ" 
Церква Святої Параекеви в селі Яблунне Березнівського району була 

дерев'яною, але міцною і гарною. Та коли старий священик помер, 
над храмом згустилися хмари. Селяни їздили в обласний центр, доби-
валися, щоб у церкві служив інший священик, але в Рівному їм сказа-
ли, що їхня церква аварійна і проводити в ній службу Божу не дозво-
лили. 

Тривалий час стояла церква пусткою. Оскільки ж стояла вона непо-
далік школи, то вельми вже муляла очі місцевим активістам-комуні-
стам. Зокрема, люто ополчився на неї учитель історії Петро Олексан-
дрович: коли не поїде в райцентр на партзбори, то там заявляє одне й 
те ж - "церква зі школою несумісні, отож поруч стояти не можуть!" 
Виходило, що церкву треба прибрати геть. І при сприянні тодішнього 
голови колгоспу таки добився свого. 

Одного разу влітку 1982 року наїхали в село трактори, різне на-
чальство і міліція. Люди одразу зрозуміли: хочуть ламати церкву! Тож 
збіглися з усього села, утворили довкола храму живий ланцюг, вмов-
ляли приїжджих і кричали: "Не дамо ламати церкву, нехай стоїть!" 
Начальство злякалося того крику та людського невдоволення, потов-
клося трохи та й поїхало назад у район. За ним подалися міліціонери 
і трактори. 

Але рівно через тиждень, якраз надвечір, приїжджає три автобуси з 
солдатами та міліцією, а з ними й трактори. 1 посунули до церкви. 
Сельчани знову збіглися, щоб захистити храм. Але на цей раз солдати 
та міліціонери накинулися на людей, штовхали, били по головах і де 
тільки. Люди падали, кричали, а вони били і відганяли геть. 

Тим часом трактористи зачепили ланцюгами будівлю храму. Зарев-
іли мотори, трактори потягли в різні сторони, намагаючись розтягну-
ти церкву, але вона не піддавалася залізній силі. Триста років тому 
будівничі на совість звели цей храм з доброго смолового дерева. Йому 
б іще зо триста літ стояти, якби не новоявлені варвари. 

Уже увечері зачепили за верхівку хреста і тоді врешті зламали вер-
ха... 

А люди стояли зоддалік та кричали, та плакали, та проклинали руй-
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півників. Але зарадити не мали сил. 
А голова колгоспу та вчитель історії записували імена найактивні-

ших оборонців церкви - їх потім оштрафували на п'ятдесят карбованців 
кожного. Серед інших тоді побили і оштрафували на 50 карбованців і 
моя племінницю Надію Савелівну Козлюк. 

Як розвалили церкву, то дерево з неї зібрали в Березне і побудували 
з нього пивну забігайлівку. А люди в селі довго не могли прийти до 
пам'яті: навіщо це більшовики зробили? Зи які гріхи і за чиї? 

Десь через півроку по тому Брежнєв здох. А ще через якийсь там 
час прийшов до влади Горбачов, і церкви вреші були дозволені. І жи-
телі Яблунного при незалежній Україні побудували нову церкву, з цегли 
побудували. Правда, вона не така красива, як була ота дерев'яна. 

І ще одне: той учитель історії після зруйнування храму не прожив і 
року - помер у п'ятдесят три. Видно, таку йому кару накликали про-
кльони односельців. 

На дзвіниці Михайлівської церкви, що в селі Кутин, знаходиться 
один-єдиний дзвін. Вага дзвону тягне на кілька центнерів, тому відлун-
ня його голосу чути на всю округу. Сповіщає він людям про початок 
богослужіння, про святість дня, або ж бринить тужливо, проводжаю-
чи померлих в останню дорогу. Він-єдиний з усього церковного на-
чиння, що залишилося від старої Кутинської церкви, котру зруйнува-
ли в минулому XX столітті. Можливо, і доля цього дзвону була б та-
кою трагічною, як і доля церкви, якби не бажання людей зберегти 
його з надією на майбутнє. 

Стару Михайлівську церкву в Кутині було побудовано у шістдеся-
тих роках XIX століття, а рівно через сто років село залишив останній 
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священик. У сімдесяті роки XX століття в центрі села, поряд із уже 
недіючою церквою, розпочали будувати нову двоповерхову школу. І 
коли настав час відкриття навчального закладу, то тодішня ідеологіч-
на система не могла допустити, щоб поряд зі школою стояла церква. 
Того ж року, як перші учні пішли до нової школи, розвалили церкву. 
Розтягували стіни й куполи потужними тракторами. Добротне дерево 
розвезли по навколишніх селах на дрова для опалювання клубів та 
медпунктів. Тоді й був скинутий на землю з п'ятнадцятиметрової ви-
соти дзвін... 

Цей дзвін був особливим для Кутинської церкви. Його виготовила 
на власні кошти й пожертвувала громаді поміщиця Любов Головіна. 
Про це свідчить надпис, викарбуваний на овалі дзвону: "Пожертво-
ван сей колокол церкви села Кутин ГІинского уезда вдовой гвардии 
полковника Любовью Сергеевной Головиной, владелицей имения За-
должье 1930 года". Інший надпис на дзвоні закликає до єдності віру-
ючих: "Да будет єдино стадо й един пастьірь". 

До цього часу зберігся переказ поміж людей, що дзвін на церкву 
богомільна поміщиця пожертвувала в пам'ять про свого коханого чо-
ловіка полковника-кавалериста, котрий загинув насильницькою смер-
тю. 

Три дні пролежав скинутий дзвін у траві, поряд із розвалинами цер-
кви. Жителі села Василь Гнатович Небожин, Микола Минович 
Віднійчук та Сергій Тимофійович Мацерук порадилися між собою і 
вирішили врятувати дзвін як згадку про церкву. Вночі, коником, щоб 
менше хто бачив, притягнули вони його на подвір'я до Василя Небо-
жина (він жив найближче біля церкви) і сховали у клуні. Раптова 
відсутність дзвона мало кого зацікавила, а ось на що надіялися чоло-
віки, ховаючи його поміж господарських пожитків, залишається за-
гадкою. Напевне, усі вони вірили, що церкву в селі колись таки відбу-
дують, утім достеменно про це не дізнаємося - усі троє рятівників 
церковного дзвона відійшли вже у вічність. 

Пригадує Лідія Василівна ГІрохорович, дочка Василя Небожина: 
- У селі багато хто знав про те, що батько зберігає церковного дзво-

на, але ніхто цим особливо не переймався аж до того часу, як розпоча-
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ли відбудовувати церкви в районі. Ось годі й зачастили до нас гості з 
одним тільки проханням - віддати дзвін на новозбудовану церкву. Бать-
ко тоді вже хворим був, а я відповідала, що коли село погодиться, то й 
віддамо, бо це дзвін не наш, а всієї громади. По правді скажу, ходоки 
за дзвоном уже так набридли, що пішла я до голови сільської ради 
Івана Андрійовича ІІІукалевича та й кажу йому, мовляв, що робити зі 
дзвоном, всі вимагають віддати на церкву - то в Морочне, то в Борове. 
А він запитує: "Хіба ще дзвін є?" 

- 0! - кажу. 
- Тоді нікому не говоріть, що він є, скажіть, що вже немає, а я ду-

маю, що настане такий час, коли ми своєю громадою відбудуємо цер-
кву, тоді знову буде служити нам наш дзвін. 

На тому й розійшлись. Усім, хто приїжджав за дзвоном, я вже гово-
рила, що його забрали, годі тільки настав спокій. 

Коли в 1993 році відбудували церкву в Кутині, зібралися чоловіки й 
усі гуртом повісили дзвін на місце. Того ж дев'яносто третього року 
помер Василь Гнатович Небожин. І коли труну з його тілом виносили 
з церкви, дзвін своїм жалобним голосом проводжав його в останню 
дорогу, немовби дякуючи небіжчику за свій порятунок 

Навчаючись у Рівненському педагогічному інституті, я з усіх вузі-
вських викладачів найбільше шанував Миколу Олександровича Кузь-
менка. Та й не один я. Микола Олександрович був не тільки, як мо-
виться, філологом від Бога (ми позаочі його називали "ходячою ен-
циклопедією"), а й педагогом від Бога.Та ще й закоханим у художню 
творчість. Його лекції були чудові. А заняття інститутської літератур-
ної студії, яку він очолював, завжди створювали свято душі. 

Він любив працювати з нами, тодішніми початкуючими літерато-

ІІавло ДУБІНЕЦЬ. 
Зарічненський район. 

І ПРИВІД ЗНАЙШОВСЯ 
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рами. Для цього завжди знаходив час і тепло серця. То організовував 
творчі зустрічі в учнівських та трудових колективах міста й області, 
то "пробивав" виступи початківців у єдиній на той час обласній газеті 
та на радіо, то редагував інститутські літературні альманахи "Горинь", 
то допомагав випускати літературну стінгазету "Берізка"... І я був 
зовсім не єдиним студентом, хто міг будь-коли підійти до нього і под-
ілитися своїми проблемами. 

Пригадую, ми, студенти-філологи, кілька років підряд в новорічний 
вечір організовувалися в групу щедрувальників і ходили вітати вик-
ладачів. То починали щедрування завжди від оселі Кузьменків. Бо там 
господарі - Микола Олександрович та Людмила Семенівна (теж вик-
ладач-філолог) - щоразу чекали нас біля щедро накритого столу, який 
ми, звичайно ж, спорожняли з превеликим натхненням. 

Микола Кузьменко не був вихідцем із Рівненщини. Він народився 1 
грудня 1921 року в місті Бердянську Запорізької області. Із другого 
курсу філологічного відділу Дніпропетровського університету був 
мобі-лізований до студентського батальйону і потрапив на фронт. Після 
тяжкого поранення довго лікувався в госпіталях. 

Навчання завершив уже після війни - закінчив університет у 1950 
році. Відтоді й працював у Рівненському педагогічному інституті. Тут 
же захистив кандидатську дисертацію про творчість Левка Борови-
ковського. 

Здавалося б, доля мала тільки усміхатися здібному, невтомному 
працелюбові-науковцю, педагогу, поетові (на його слова композито-
рами було написано чимало популярних у 60-ті роки пісень), керівни-
кові обласного літературного об'єднання. Його знали, його шанували, 
він був незаперечним авторитетом для майстрів слова, фольклористів, 
театрознавців, журналістів. Він став особливо помітною постаттю се-
ред інтелігенції Рівненщини. 

Але наступили зловіщі 70-ті роки. Почалося масове цькування всьо-
го свідомого, самобутнього, талановитого. Ректором Рівненського 
педінституту було призначено секретаря обкому компартії О.Т. Бу-
гайова - "чорного ідеолога", багаторічного душителя живої думки в 
краї. Цей скороспечений "доцент без амуніції" розпочав у вузі гонит-
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ву на "інакомислячих". У 1972 році потрапили у списки "неблагонад-
ійних" багатообіцяючі науковці Кирило Кіндрат і Тихін Сніцаревич -
обох було випроваджено з вузу, та ще й при великому галасі. Корчува-
ли "націоналізм" і серед студентів. 

Східнякові М.О. Кузьменку пришити "український буржуазний на-
ціоналізм" було просто ніяк. Але ж його незалежні судження,'його 
величезна ерудиція, його авторитет, його високість у очах студентів 
викликали настороженість у ревних блюстителів комуністичної ідео-
логії. Бо як це так - якийсь там викладач української літератури має 
більшу шану, ніж викладачі політекономії, історії КПРС чи інших дуже 
важливих дисциплін! Слід вказати такому на належне йому місце. 

Шукали приводу. 
І такий привід знайшовся. 
Коли в 1973 році доцент Житомирського педагогічного інституту 

С.ГІ. Пінчук (нині широко відомий письменник і літературознавець, 
до речі, наш земляк - уродженець смт Стенань Сарненського району) 
захистив у Львівському університеті ім. Франка докторську дисерта-
цію на тему "Слово о полку Ігоревім" та українська література XIX-
XX ст.", тодішній секретар ЦК КПУ з ідеології В. Ю. Маланчук по-
спішив назвати дисертацію націоналістичною. Розпочалися нападки 
на науковця, зазнав розгрому колектив Житомирського педінституту, 
який спробував було захистити С. ГІ. Пінчука. Ухвалою бюро Жито-
мирського обкому КПУ від 12 вересня 1973 року було розпущене інсти-
тутське партбюро, а його секретаря В.Д. Голіченка звільнено від обо-
в'язків, визнано неможливим його перебування на посаді проректора 
по науці і накладено партійне стягнення - сувору догану із записом у 
облікову карточку; таку ж догану було винесено і ректорові педінсти-
туту І.Ф. Ослякові та визнано неможливим подальше перебування його 
на посаді; понесли відповідні покарання і інші причетники. В тій ух-
валі відзначалося, що в дисертації С.П. Пінчука мають місце серйозні 
методологічні і націоналістичні збочення. Автор дисертаї іії нібито про-
тиставляє радянській науці по суті буржуазно-націоналістичну кон-
цепцію належності "Слова" виключно українській національній літе-
ратурі, яка випливає з давно засудженої антинаукової теорії "єдиного 

102 - «фМІЯ» 



ІЗ КРИНИЦІ ПЕЧАЛІ ^ 
\ 

потоку", повністю ігнорує взаємозв'язок і взаємообумовленість українсь-
кої літератури з російською і білоруською. Наголошувалося й на ряді 
інших моментів, які нібито й визначили ідейно помилкове, націоналі-
стичне спрямування дисертаційної роботи С.П. Пінчука в цілому. 

Отож була тоді гучна "справа". І до неї зовсім несподівано долучили 
ім'я Миколи Кузьменка. Виявилося, що серед тих небагатьох, хто дав 
позитивний відгук на дисертацію С.П. Пінчука, був і філолог Микола 
Олександрович Кузьменко. На нього і посипався шквал звинувачень. Не 
витримавши несправедливих і злих нападок, вразливий і беззахисний 
М.О. Кузьменко покінчив з життям. Сталося це 15 жовтня 1973 року. 

Ректорат і партком Рівненського педінституту заборонили студен-
там та викладачам брати участь у похороні М.О. Кузьменка. Однак ті, 
хто глибоко шанував його, хто бачив у ньому свого Вчителя і Друга, 
таки провели його в останню дорогу. 

Євген ШМОРГУН. 

ЖИВЕМО НА НАШІЙ, ТА НЕ СВОЇЙ ЗЕМЛІ 
Добрі люди надіслали мені з Рівненщини газету " Волинь" за 15 

вересня 2000 року, а в ній описуються події травня-червня 1954 року 
в Кенгирі, коли повстали понад десять тисяч політв'язнів тамтешніх 
більшовицьких концтаборів. А ще в газеті опубліковано вирок, який 
більшовики винесли керівникам того повстання. 

Як активна учасниця тих далеких подій, я від душі вдячна, що че-
рез стільки років згадано про нас і про те, що ми робили. 

Зізнаюся, що текст вироку мене обурив. Але йому нема чого диву-
ватися: адже це типова більшовицька політграмота. І тим не менше -
яка страшна брехня називати нас злодіями і судити за злодійство. Я 
була тоді причетна до розподілу продуктів, бо готувала їжу для в'язнів. 
Ніхто, навіть ті, що сиділи за грабежі, у той час не ризикнули взяти 
собі що-небудь з продовольчого складу чи камери схову. Щоденно ми 
отримували належну порцію продуктів, з яких готували їжу. Через 
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місяць їх вже не вистачало. Міські люди прислали нам машину з 
хлібом, але влада не пропустила її в зону. 

Я до сьогодні з гордістю згадую-про дисципліну, яку ми тоді запро-
вадили. І не по команді наших керівників, а добровільно, свідомо. На 
пікетування кожен ходив за графіком, коли чергувала бригада. Влада 
намагалася виманити декого з нас. Тим, кого судили як неповнолітніх, 
було обіцяно волю. Наш керівник Кузнецов радив цим людям поки-
нути табір, але це зробили лише поодинокі. Решта відмовилася. Пам-
'ятаю, як на зборах вони гуртом виступили й заявили, що не вірять 
обіцянкам московської влади. 

Важко й боляче писати про повстання. Але, напевно, потрібно, бо 
сьогодні серед нас ще вештаються "вчорашні", які твердять, що цього 
не було. Молодь повинна знати правду, причому від тих, хто був учас-
ником боротьби за Україну і переніс муки за це. 

Хрущовська амністія звільнила нас від ув'язнення, та не повернула 
нам елементарних громадянських прав. У таборі я запізнала гарного 
хлопця Гната Кунинця, теж в'язня. Ми покохали одне одного і повер-
нулися в Україну як чоловік і дружина. Та в моєму рідному Тучині 
нам жити не дозволили. 1 в Рівному теж. Бо ми були політичними 
в'язнями, а таких у Західній Україні не прописували. Довелося їхати 
на схід. Так ми опинилися у Кривому Розі. Живемо тут і досі. Хоч і 
наша це земля, українська, та все ж не своя. Мова тут російська, за-
силля плакунів за недоброї пам'яті Союзом. У всіх бідах і нещастях 
тут звинувачують "бандеровцев", тобто західняків. Боляче таке чути, 
тим більше від своїх, тобто дітей і внуків тих хлопців і дівчат з Волині 
та Галичини, яких силою у сорокові привозили сюди у ФЗУ, на відбу-
дову шахт і на "будови комунізму". От що означає відсутність того, 
що ми називаємо національною свідомістю. 

А в нас на Волині, я знаю про це, продовжують своє безтурботне жит-
тя ті, хто в останні місяці війни та після неї полював на нас, повстанців і 
підпільників. Розкошують ті, чиї руки по лікті в крові українських патр-
іотів. Живе серед них, напевно, і колишній слідчий НКВД Калініченко -
той звір, що мучив мене і моїх подруг у застінках Рівненської тюрми. 
Скільки людських смертей на совісті цього ката! А держава, за яку я вела 
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боротьбу, платить йому добру пенсію. Боже, чи є Твоя справедливість на 
цій землі, що зветься Україна?! Думаю, що цьому колись настане кінець. 
Правда мусить перемогти. І переможе! 

Пробачте за не цілком вдалого листа. Нелегко писати. Та й вік не 
той, усе-таки 78 позаду. Та туга за рідним краєм не проходить. І, на-
певно, не пройде. 

Марія Олексіївна ПОЛІЩУК, 
колишня жителька Тучина, що на Рівненщині, 

по чоловікові Кунннець, мешкаю у Кривому Розі. 
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