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Ви маєте змогу прочитати один з перших в Україні докумен
тальних творів на тему національно-визвольних змагань українського 
народу. Цей роман-хроніка написаний на основі спогадів очевидця 
і учасника подій Л. С. Павлишина, який свого часу займав високі 
пости в ОУН-УПА, був особисто знайомий з С. Бандерою, Р. Ш ухе- 
вичем, В. Горбовим, М. Лебедем та іншими визначними діячами.

Історичні реальності, що висвітлюють безкомпромісну і важку 
боротьбу за соборність, незалежність України, подаються достовірно, 
без прикрас; вони, пройшовши через розум і душу галицького інте
лігента, яким був оповідач,— цікаві й повчальні. Тут ніхто нікому не 
нав'язує своїх поглядів, думати і робити висновки — самим читачам.

Сподіваємось, бурхливий плин подій недалекого минулого за
хопить усіх, хто візьме до рук оцю книгу.

©  Михайло Косів, 199
передмова



СПОВІДЬ ЗА ПРОЖИТЕ ЖИТТЯ

Видань, подібних до книги «..Я к роса на сонці», написаної Василем 
Щ еглюком із  спогадів Луки Павлишина, у  нас поки що немає. Себто є ана
логічні видання, видрукувані на Заході, але не в нас, не в Україні. Навіть 
важко собі уявити, аби щось таке друкувалося офіційно в радянських видав
ництвах ще кілька років тому. Адже це було подумати тільки: спогади ко
лишнього військовика ОУН, чільного командира У ПА! Маймо надію, що від
тепер аналогічні книги будуть виходити у світ —  зацікавлення історією на
ціонально-визвольних змагань українського народу зростає, надто ж у се
редовищі молоді.

Здавалося б, що західні автори та видавці зробили майже все у цій 
ділянці, і нам залишається тільки з  вдячністю все це перейняти й освоїти. 
Видано ж багатотомні збірники документів, літописів, біографічних мате
ріалів, досліджень, мемуарів, свідчень очевидців, характеристик наших 
і чужоземних авторитетів. І для всієї цієї об’ємної бібліотеки видань на тему 
історії ОУН-УПА вже не є перешкодою кордон, їх  нині перевозять масово. 
Зрештою, всі здобутки науки, літератури, мистецтва, осягнені нашими збо
леними за долю України земляками у  далеких світах, нині стають і нашими 
здобутками, доступними широкому колу зацікавлених читачів та дослідни
ків.

І все ж, це анітрохи не робить зайвими наші власні, тутешні, зусилля  
у царині дослідження історії ОУН-УПА. Бо наші земляки в діаспорі живуть 
в іншій політичній атмосфері, у них інакша душевна настроєністьменталь
ність, та й гадки дещо інші. Члени ОУН-УПА, які прожили післявоєнний 
період там і тут, —  прожили зовсім різні відтинки життя, винесли інакший 
життєвий досвід. У  них він, може, різноманітніший, зате у нас і болючіший, 
і драматичніший. У нас обставини не залишали місця для теоретичних су
перечок, вибір полягав тільки між вірністю ідеї й готовністю віддати за неї 
життя та зреченням від неї (майже завжди удаваним). І там, і тут не все було 
ідеально стерильним. Але все це наше, своє.

Виявляється, що і там, в українському зарубіжжі, існують великі роз
біжності в оцінках, орієнтаціях. Я  був немало подивований, коли прочитав 
повідомлення українського професора з  Німеччини Богдана Осадчука про 
те, що «встановлення пам’ятника Бандері дуже пошкодило нашим інтересам 
в очах німецьких демократів». Чому німецьким демократам так дуже на тому 
залежить, коли, кому, які паліятники ми ставимо? А може, справа не в нім
цях, а в нас-таки самих? Тим часом справа трактується не на жарт, і про
фесор Осадчук нас застерігає: «Доки Західна Україна... буде пробувати вино
сити на свої прапори прізвища антидемократичних героїв з  радикально- 
правого крила тодішнього тоталітаризму, так довго західна демократія не 
піде на співпрацю із Західним регіоном республіки» (Богдан Осадчук. Чого 
хочуть українці? «Молода Галичина». 1 9 9 1 ,7  травня). Чи шановному про
фесорові, коли він писав свою статтю, не спала на гадку аналогія до гіркого 
Ш евченкового визнання: «...Як німець покаже, ще й до того історію нашу нам 
розкаже?» Біда, ой, біда нам, що ма&мр уцку затяглу у- невирішеності націо
нальних проблем історію!
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Нещодавно, на високому міжнародному симпозіумі науковців, один ми
лий німецький професор переконував мене, що українці миттю здобули б 
симпатію у світі, якби покаялися і попросили вибачення у євреїв за запо
діяні їм кривди в період Д ругої світової війни. Так, мовбито геноцид єврей
ської нації програмувався й здійснювався не німецькими нацистами, а на
ми, українцями. Служили в німецькій поліції (в тому числі і в концтаборах) 
українці? Служили. Але хіба там було менше (в процетному відношенні) 
росіян, поляків? Були і самі ж євреї. І якщо вже займатися такою арифме
тикою, то хіба українцям не буде з  чого скласти свої порахунки до представни
ків інших національностей?

Залишимо це! Інакше зайдемо у дебрі взаємних докорів, порахунків, 
протистоянь.

То чого ж хочуть українці? Мені здається, що українці хочуть, аби їм  
нарешті дали можливість самим спокійно в усьому розібратися. Досі ми 
змушені були сприймати нашу історію, зокрема національно-визвольну 
боротьбу за власну державу, в інтерпретаціі кого завгодно: російських 
імперських істориків, польських шовіністів, зарозумілих щодо нас західно
європейських політологів, але не мали змоги подивитися на ці події з  точки 
зору інтересів України. Звісно, я зовсім не вважаю, що все в наших націо
нально-визвольних змаганнях було бездоганним і їх  треба ідеалізувати 
(не робить цього й автор пропонованої книги). Вважаю також хибним кро
ком намагання відтворювати сьогодні ті давні політичні структури. Нові 
соціальні умови життя вимагають нових форм боротьби за Українську дер
жаву. Але ми маємо сказати і собі самим, і всьому світові: боротьба народу 
(власне, політично найактивнішої його частини в особі політичної партії, 
організації, повстанчої армії) на своїй власній території за свою власну не
залежну державу є боротьбою національно-визвольною. Такою була, є і буде 
для нас, українців, боротьба У ПА. Тому ми хочемо знати про неї все.

Компартійна преса сказала вже про боротьбу ОУН-УПА, що хотіла 
і могла. Була це переважно заангажована, платна, брутальна лайка. Нехай 
тепер буде вислухана й інша думка. Власне, тут потрібні не стільки оцінки, 
скільки конкретні знання, факти.

Молодше покоління наших співвітчизників, приміром, зовсім не знає: 
коли, за яких обставин була створена УПА, якими були її  стосунки з  ні
мецькою окупаційною владою, яка чисельність Української повстанчої армії 
(називають цифри від 80 до 300 тис.), який її  соціальний склад (інтеліген
ція, селяни, робітники, служ бовці), їхній майновий статус —  були там 
тільки «буржуїни» чи й робітничо-селянський середняк, біднота, який освіт
ній ценз командирів і вояків, які вікові категорії, яку державу вони хотіли 
побудувати, себто яка їхня соціально-політична програма.

Досі все, що говорилося у нас про УПА, характеризувало тактику їхньої 
боротьби. А тактика, як відомо, базувалася на збройній боротьбі. А під час 
збройної боротьби є жертви. В тому числі й безневинні, які болять найдов
ше. Тому маємо знати конкретно: і те, скільки загинуло «від рук» (і чому), 
і скільки загинуло їх самих, скільки було заарештовано й запаковано в 
ГУЛАГи, вивезено на спецпоселення в Сибір, скільки замело «в снігах на 
чужині». І ще скажіть: яка з  політичних (військових) організацій у боротьбі 
за незалежність свого народу не вдавалася до методів збройної боротьби? 
Або ж у боротьбі за політичну владу, може, більшовики були чистюлями? 
Чи нацисти? Приклад в історії є лише один: не вдавався до насильницьких 
методів боротьби на той час лише Індійський Національний Конгрес  —  

партія, заснована на засадах вчення Ганді. Але індійські борці за неза
лежність мали справу з  Англією, щодо якої Індія була, по-перше, далеко, 
а по-друге, вже втратила для метрополії економічний інтерес.

Сьогодні, при розпаді останньої в світі імперії, якою був СРСР, різні 
політичні сили в республіках ведуть ненасильницьку боротьбу за свою не
залежність. А тоді, в період розгулу тоталітаризму, був вибір, була перспек
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тива суто політичної боротьби? То що ж залишалося? Сидіти і чекати, коли 
остаточно накинуть петлю на шию? Історичне значення будь-якої боротьби 
полягає не лише в негайних практичних наслідках, а в залишеній нащадка
ми ідеї. На споконвічне питання історГі українських визвольних змагань: 
«Чи варто було?»  —  маємо відповідати ствердно: «Варто». Боротьба за сво
боду Батьківщини ніколи не буває марною. К ров, пролита не в дикій займан- 
щині чужого, а в обороні рідного краю, ніколи не буває пролитою задаремно. 
Вони залишають по собі ідеал, який кличе на нову боротьбу. Дай Боже, аби 
сьогодні вже мирну й останню.

Книга Василя Щ еглюка «...Як роса на сонці» написана зі спогадів 
очевидця, людини з  величезним героїчним і гірким життєвим досвідом. 
Якби оповідач ще жив, то, напевно, сказав би сьогодні й більше, і дещо 
інакше. Але його вже нема. І нічого змінити не можна. Тому у його спогадах 
є і бажання пояснити, і виправдатися за те, що залишився живим, задля  
чого мусив удавано покаятися.

Остання обставина створила ту душевну настроєність, крізь призму 
якої ведеться уся оповідь. Що ж, кажучи словами Івана Франка, «укрита 
злість, облудлива покірність» —  це риса нашої нацїі, а не однієї лише людини. 
Будьмо вирозумілими й вибачливими до себе. Вважаю, що «сповідь» Л. Павли- 
шина прислужиться до відтворення подій, характеристики найчільніших 
представників національно-визвольної боротьби УП А, тому має з ’явитися 
у світ. Остаточну ж оцінку «сповіді», як і кожної сповіді, може дати лише 
Всевишній. Перед Ним Лука Павлишин тримає сьогодні звіт, а його життя —  

перед тобою, читачу.

Михайло Косів



ЩО БУЛО ДО ТОГО

Людини вже нема, а діла Ті —  в наших умах і серцях. Пам'ять злучає 
живих і мертвих ось так —  на папері. Вважаю сво’ім обов'язком донести 
до народу те, що не встиг при житті мій далекий родич; колишній відомий 
оунівець бандерівського крила Лука Степанович Павлишин.

У 1980-82 роках я зробив майже повний запис його спогадів, які він 
почав від 1914 року. Пізніше, за згодою Л у щ  Степановича, цей політичний, 
і разом з  тим пригодницький, твір двічі мною перероблявся, скорочувався. 
ІЗули використані як його записи, так і висліди наших відвертих розмов, 
під час яких уточнювались факти і дати, погляди автора, його оцінки мину
лого, виважувалось кожне слово. Адже свої записи він робив давно, будучи 
під постійним контролем КГБ, вимушено завуальовуючи істину так, аби ми 
шукали Ті між рядками. Особливо у випадках, коли це стосувалось його оцінок 
описуваних історичних подій. Бо, мабуть, не сподівався на ті зміни, які 
маємо зараз. Навіть незадовго до смерті сумнівався, чи варто бути відвертим 
до кінця. Боявся не так за себе, як за живих своїх соратників —  адже КГБ  
не дрімав.

Після всіх переробок і доопрацювань, після зняття табу на правду 
в цьому творі нема нічого надуманого, завуальованого чи прикрашеного. 
Все подається так, як це бачив, розумів, оцінював сам Л. С. Павлишин, оче
видець і учасник подій. Тих подій, котрі вже почасти, завдяки іншим авто
рам, відомі, але не до кінця розкриті, а також подій і фактів, котрі не обна
родувані, бо їх  мало хто знає, або знали тільки мертві. Це спогади галича- 
нина-інтелігента, члена ОУН з  1938 року, упівця, котрий, за його словами, 
нікого, крім заклятих ворогів нашого народу, не вбивав і нікого без причини 
не образив. Цього ж вимагав і від своїх підлеглих, з котрих, у  минулому 
простих сільських і міських хлопців, поставали воїни, котрі згодом готові 
були за ідею жертвувати життям. Наскільки це було можливе в умовах воєн
ного лихоліття, дотримувався справедливості, воював за соборну незалеж
ну Україну. А знав він багато і багатьох, адже наприкінці 1944 року був 
у командному складі УПА «Південь», про створення і діяльність котрої відо
мостей мало. У цьому творі ми зустрінемось із  такими провідними членами 
ОУН, як С. Бандера, Р. Ш ухевич, Дмитро Мирон, М. Лебедь, В. Горбовий, 
О. Гасин, М. Климишин, І. Климів (Л егенда), М. Арсенич-Березовський, 
Д. Грицай, Ю. Кук, М. Степаняк і багато інших.

У 1982— 1987 роках опублікувати твір не вдалося. Не через якісь там 
художні неякості —  через викриття сталінщиги, єжовщини, берієвщини, 
згадку про голодомор на Східній Україні 1933 року та «возвеличування во
рогів народу». Рецензенти не визнавали правди, вказували на неспівпадання 
фактів, які наводив Павлишин, з  офіційною компартійною історіографією, 
їх  не влаштовували його об'єктивність і власні (обережні) оцінки подій мину
лого. Вони дуже «переживали», що нашій одурманеній молоді будуть незро
зумілі спогади колишнього оунівця. Тому й не рекомендували до друку. 
Даний варіант роману в спогадах скорочений до мінімуму.

Народився Лука Павлишин у 1907 році в с. Тяпче Долинського району 
Івано-Франківської області. Тобто на Станіславщині, де приблизно в той
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час народилось багато майбутніх «ворогів народу», а найвідоміші з  них  —  

Степан Бандера і Володимир Горбовий.
На початку його життя була світова бойня  —  ніби прелюдія до ще біль

ших кровопролить у  майбутньому. Вона навчила тяжкою працею з  малих 
літ заробляти собі й молодшим братам і сестрам на кусень хліба. Зробила 
каторжником у багатодітній родині сільського дяка і писаря Степана Пав- 
лишина, який, прилучившись до москвофільства, змушений був із  старшим 
саном Ю рком емігрувати в Росію. За це мадяри ледь не повісили його дру
жину М агду  —  матір Луки, сестру мого діда. Праця і ще раз праця, великі 
надії на ЗУ  HP і втрата їх, коли польська армія Галлєра знищ ує воїнів 
Української Галицької Армії...

Конав страшний 1919 рік. «Ой у  полі могила з  вітром говорила: Повій, 
вітре буйнесенькй, щоб я не змарніла...» Був бій між галлерчиками та воїнами 
ЗУН Р, усусусами і поблизу нашого села, кулі перелітали швидкоплинну 
Свічу. З  тиждень тримали стрільці оборону, і Лука те все бачив. Не одержавши 
підкріплення, вони відступили в сторону с. Яворів, а Тяпче заполонили від
годовані польські улани. Лука з  такими ж хлопчаками вигнав після побоїща 
Коровину на пашу. Біля залізниці вони надибали вбитого українського 
ст ільця і поховали його як героя, насипавши в полі могилу. Сьогодні Ті 
не знайти, як і тисячі інших, де лежать борці за українську ідею...

Побачене відклалося в душі, можливо, й спричинилося до вибору своєї 
життєвої стежки. Тяжко працював, а мріяв про школу. Бажання збулися: 
пішов до початкової школи. Найкращі спомини в житті залишила його 
перша вчителька Ольга Дучимінська (у неї згодом опановував знання і мій 
батько), яка чимало років пропрацювала у нашому селі. Майже до смерті 
ця мужня жінка (померла 1988 року в 105-річному віці) листувалася з Л у
кою Степановичем, називаючи його своїм «духовним сином».

Батько, повернувшись із  Росії, де «заразився» ідеєю національно-визволь
ної революції, прищепив цю ідею й дітям. Він робив усе, аби Лука вчився, 
і віддав його до вчительської семінарії у  Льве з. Це дуже цікавий, багатий на 
події період життя хлопця, період формування патріотичного світогояду 
майбутнього вчителя і переконаного оунівця. Найкращі, найпривабливіші 
враження —  дитячі та юнацькі. Вже у похилому віці Павлишин говорив: 
«Період визвольних змагань українців, героика січового стрілецтва, оспівана 
в чудових піснях, і досі замовчуваних, мали вирішальний вплив на формуван
ня з  мене людини, патріота рідної землі». І ще: «У нашій історії прослід- 
жується повторюваність подій і внимав головних верховодів, котрих, як, на
приклад, І . . М азепу, С. Петлюру, С. Бандеру, наші запеклі вороги намага
лись зобразити страшними ворогами свого народу, заради свободи котрого 
ними ж і творились неординарні історичні акти,  а то й героїзм . Нам це треба 
розуміти і добиватись вирозуміння молоді».

Луку опікували такі прекрасні педагога> як Ю. Дзерович (відомий 
богослов і знаний діяч «Просвіти»), 1. Огієнко, С. Рудницький (письмен
ник Ю. Опільський), О. Курилас, що вів малювання, Р. Цегельський, С. Ле- 
вицький (організатор «Пласту»), Ольга Мриц, Савина Сидорович та інші. 
Звичайно ж, був «пластуном», а надалі —  активістом «Просвіти», особливо від
значившись у  рідному селі на поприщі самодіяльного драмтеатру. Відвіду
вав у Львові Анну Павлик і знаменитого художника Олексу Новаківського. 
Це вказує на широкі культурницькі запити селянського сина, з  котрого 
постає інтелігент, хороший військовик ОУН і розважливий політик.

Зрештою, про основні етапи свого становлення, життя і діяльності 
оповідач у стислій формі оповість сам, а мені треба наголосити на іншому. 
Може, він дещо змінив би і додав до сказаного, якби жив у цей час. Я, напри
клад, шкодую, що мало розпитував його про життя у тюрмах і таборах, де 
він змушений був відбувати покарання. Особливо про повстання в'язнів 
норильських таборів, організатором і керівником котрого він був. Мені про 
це пишуть і оповідають тепер колишні його сотабірники, друзі по нещастю,
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такі у наприклад у як Є. Грицяк, Р. Клімович (білорус із  Гомеля) та інші. 
Вони згадують про Л. Павлишина з  великою вдячністю, адже багатьом він 
допомагав у  біді чим міг, а декому і життя врятував.

А найголовніше те, що він чимало зусиль доклав для створення У  ПА, 
розбудови ОУН, гуманізації національно-визвольного руху. Лука Павлишин 
пішов із  життя 1987 року, будучи впевненим у правильності гуманістичної 
ідеї відбудови української нації і держави.

Наперед прошу вибачення у читачів за  неточності, які можуть бути 
виявлені в романі.

Василь ЩЕГЛЮК



ВСТУП У НЕЗВІДАНЕ

Галичину заполонювали польські колоністи-осадники, багаті 
шляхтичі-комерсанти, урядовці, капіталісти — годованці завойов
ницького апарату насилля. Ополячення всього українського наби
рало все більшого розмаху: хто прагнув чогось досягти в житті, мав 
(під натиском завойовників) перейти на польське. Скрізь владарю
вали польські магнати, котрі прибирали до липких рук наші природні 
багатства, працю сотень тисяч людей.

Плекані багатолітнім агресивним шовінізмом, підняті до вершин 
панського чванства, безконтрольності новими завоюваннями, польські 
самостійники-визискувачі стали ще більше знущатися з українців, 
провокуючи серед останніх дух самостійництва, націоналізму, спро- 
тиву. А грунт для цього був сприятливий, незважаючи на всі втрати 
1918—1920 років, бо тисячі людей уже дихали духом свободи, 
вони тепер жили спогадами про УНР і ЗУНР, героїчних усусусів 
та УГА.

Весна 1920-го ще, було, принесла у гори й доли збуджений го
мін: червонокозача лавина гонить білополяків, припирає до Бугу 
й Карпат... Пани втікають перед «бидлом», гублячи свій гонор... 
Але все, виявляється, надармо. Весь західний світ став на захист 
Польщі. Російські троцькісти шляхом політичних маніпуляцій доби
лися підписання ганебного для більшовиків Ризького договору, 
після чого війська червоних мусіли добровільно відступити за Збруч. 
І, мабуть, добре, що так сталося: майбутнє несло Східній Україні 
такий голодомор, таку сваволю примусу й колективізації, геноци
ду і репресій, до якої західні колонізатори ще не могли додуматись.

На велику Україну поспішали з мандатами на керівні пости 
сотні й тисячі ставлеників Москви. А на Західну — румунські та 
польські загарбники.

Здавалось, колонізатори з орендаторами, які переможно повер
тались, будуть уже панувати вічно. Знову, ще з більшою заповзятли
вістю, наповнювались тюрми й концтабори. До того, мабуть, не знали 
галичани такого розгулу чорної реакції. У сільську контору до бать
ка, який був писарем, прийшла безапеляційна урядова вимога: все 
діловодство вести тільки державною, цебто польською мовою. 
А незабаром почнеться пацифікація. Покажуть нам тепер і україн
ську мову, і українську школу, і українську пісню!..
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Початкову школу — з воєнним горем пополам — я скінчив. Про 
дальше навчання не смів навіть мріяти, хоч мріялось при щоденній 
важкій роботі. Та й Ольга Дучимінська нагадувала при кожній 
зустрічі і мені, й батькам: треба продовжити науку, хоч би й не було 
куска хліба з’їсти.

Наприкінці серпня того літа, коли я пригнав з паші худобину 
та їв собі ріденьку пісну зупу*, тато, одірвавшись від писарських па
перів, якось дивно глянув на мене. Він щось думав, а я спокійно їв, 
хоч відчув той запитливий погляд. Нарешті сказав:

— Пора й тобі, Луцю, вибирати життєву дорогу. Що посієш 
тепер, то пожнеш у будуччині. Юрко у твої роки вже світу надивився, 
тепер он у Чехословаччпні вчителює. Хочу, щоб і ти вчився, бо маєш 
до того здібності.

Я мовчав, почервонівши, мов рак, від задоволення, що зі мною 
батько розмовляє, як із дорослим, але мовчав. Юркові в душі заздрив 
по-братськи, коли він навідувався додому й розказував про своє 
навчання, поневіряння по світу в пошуку свого місця в житті та 
роботи.

— Бачиш, Юрко на початку хотів бути адвокатом, а все ж пе
рейшов на вчительство. Бо адвокатура — то брехня й обман. Вчи
тель — зовсім інша річ. Працює чесно, велику користь приносить 
суспільству ще й немалі гроші з державної каси дістає, може заслу
жити добру пенсію...

Мама перебила його, переставши поратись біля печі при такій 
серйозній розмові:

— Нашим дітям дороги тепер закриті. Австрія ще давала якусь 
науку й роботу. А тепер, якщо хочеш робити на державній роботі,— 
перекидуйся на польське.

— Якось воно буде і з роботою. А поки ще є у Львові українська 
вчительська семінарія, треба до неї рватися. Бо часи міняються...

Мою згоду видно було без слів. Тому тато через кілька днів 
повів мене до нового управителя школи Петра Когута. Той обіцяв 
за короткий час дати мені підготовку за семирічку.

Так почались мої приватні «штудії». Я не міг намилуватись книж
ками з фізики, зоології, хімії, малюнками в них. Але вимріяне на
вчання перетворилося в каторгу. Ніхто не зняв з мене щоденних уста
лених обов’язків по господарству, а вивчати доводилось майже 
подвійну норму шкільного матеріалу. Не раз і не два опускались руки. 
Підтримувало те, що ті ж студії пройшов і вже закінчував мій стриєч- 
ний брат** Михайло, котрий збирався поступати теж у вчительську 
семінарію. Йому мій батько допомагав виходити в люди, а він — 
мені, будучи найкращим консультантом у нелегких науках.
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Взимку Петро Когут захворів на тиф і помер. Тужило за цією 
доброю, розумною, відданою справі народної освіти людиною все 
село. Ми, діти, гірко плакали біля домовини свого улюбленого вчи
теля. Хто ж нас дальше вестиме в люди?

З великими труднощами батько домовився за мене з управителем 
школи сусіднього села Гошеза. Стало ще важче, бо ходити в цю 
школу доводилось далеко — через річки Свічу й Лужанку, «цісар
ським трактом», проходячи з кінця в кінець рідне село і частину 
Гошева попри Ясній Горі з василіанським кляштором-монастирем 
на вершині.

Простора, збудована ще до війни Гошівська школа справляла 
гарне враження. Половину будиночка займав управитель Омелян 
Мельникович з сім'єю, а в другій половині були класи. Як дипломо
ваний учитель і справжній подвижник на ниві освіти й культури, 
Мельникович не обмежувався роботою з дітьми. В сільській чи
тальні він організував аматорські гуртки художньої самодіяльності 
й групи по навчанню грамоті всіх бажаючих. Із власної, бібліотеки 
давав селянам книжки, часописи, газети. Я прив’язався до нього, 
як і до Когута.

Ніколи не забуду перших своїх учителів Ольгу Дучимінську, 
Ванду Львівську, Петра Когута, Омеляна Мельниковича, Мальвіну 
Левицьку. В них я відкривав ті риси, які хотілося наслідувати.

1921—1922 роки виявили ;ь урожайними... на голод, на свіжі 
могили, особливо дитячі. Спочатку повінь, потім пусті ниіїи, пусті 
комори й стодоли. Переднівок 1922-го був особливо тяжким, сім’я 
наша голодувала. Я переніс тяжку іспанку*. А влітку того року мені 
все ж пошили з чорного цайгу** костюм із стоячим коміром у найкра
щого нашого кравця Степана Владики. Швець Карпо Диндин змай
стрував ще й жовті юхтові черевики (іншої шкіри не було). Мене 
готували до вчительської семінарії. Це батькам дорого коштувало, 
ждали ще більші видатки — вся сім’я йшла в кабалу до болехів- 
ських лихварів. І ось, заладувазши в мою, плетену з вербових пру
тиків валізу, книги, зошити, ручку з чорнилом, а в друїу — житню 
хлібину та пару десятків чєць, ми з Мельниковичем вирушили пішки 
до Болехова. Увечері сіли в поїзд, а вдосвіта були у Львові.

Доки Мельникович полагоджував необхідні србрмальності, я одра
зу прилип до підручників, бо мені, «приватнику», доведеться склада
ти іспити з усіх дисциплін. На другий день була співбесіда з директо
ром семінарії. До його мініатюрної канцелярії можна було попасти 
через таку ж мініатюрну вчительську кімнату. За столом, накритим 
зеленим сукном, на тлі красивого персидського килима сидів ди
ректор цього закладу й викладач Львівської богословської академії 
священик Юліан Дзерович. Була це симпатична людина середнього

♦ Грип.
** Бавовняна тканина.
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віку з блідим обличчям, що привітно посміхалося, зі старанно при
чесаним волоссям, зодягнута в куртку-папістику із священницьким 
білим комірцем.

Розпитавши мене звідки буду родом і чи маю велике бажання 
вчитися, щоб у майбутньому переборювати труднощі, навчати інших, 
директор дозволив іти екзаменуватися.

Дівчат, а їх набирали значно більше, ніж хлопців, екзаменували 
в окремому класі. Спочатку були диктанти, а опісля — твори з україн
ської та польської мов. Це тривало до обіду.

На другий день я з радістю побачив себе у списках абітурієнтів, 
допущених до наступного туру. Він відбувся того ж дня. У одному 
з класів сиділи вчителі семінарії. Кожен приймав екзамен зі свого 
предмету. До мене всі ставились прихильно, навіть хвалили, що 
додавало сміливості. Бо на фоні міських зухів такі селюки, як я, 
виглядали ніби спутаними. А впевненість, сміливість, як і знання,— 
складові успіху на екзаменах.

Випробування пройшли успішно. На третій день мене об’явили 
студентом першого курсу семінарії. Окрилений успіхом, разом 
з Мельниковичем, що радів, здається, ще більше, я поїхав додому, 
несучи радість батькам.

Яке ж було розчарування, коли після канікулів на першому 
уроці в семінарії господар класу* не вичитав мого прізвища, роблячи 
перекличку! Я з жахом довідався, що кількість хлоп’ячих класів 
на першому курсі зменшена, що з числа студентів вивели багатьох, 
менш протегованих, а також приїжджих з інших воєводств. Це було 
трагедією, межувало з відчаєм. Заливаючись гіркими сльозами, 
йшов я до бурси, щоб забрати манатки й попрощатися зі Львовом, 
який так познущався наді мною.

Біля входу в бурсу мене, заплаканого, побачив її директор 
Іван Панчак. Він знав мене як сина москвофіла, у зв’язку з чим на 
письмове прохання батька управа Народного дому прийняла мене 
до бурси. Щоб якось розрадити, сказав, що має знайомих у шкіль
ній кураторії й попросить, аби вони за мене вступилися.

Ждучи результатів заступництва, додому я не поїхав, а горював 
самотою в кімнаті. Коли на третій день пішов у розвідку, то, на преве
лику радість, почув хвилюючу звістку про те, що кураторія все- 
таки залишила хлоп’ячий відділ на першому курсі семінарії. Так 
почався мій шлях до професії довжиною у п’ять років.

В ПОЛОНІ КНИГ І «ПЛАСТУ»

Що я, як учень вчительської семінарії, міг зробити для покращен
ня долі мого народу? Читати! Перш за все для того, щоб не відстати 
від життя, бути на гребені його хвиль. По-друге, шукати істину,

* Керівник класу. 
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вибирати несхибну дорогу для себе, для народу, знайомлячись 
із тим, що пережило, вивірило на терезах добра і зла людство, готу
вати себе до майбутніх діянь. По-третє, набратися знань для того, 
щоб нести їх потім поневоленому народові.

Тому жадібно перечитував усе, що попадало під руку,— україн
ською, російською, польською, німецькою мовами. Від політичної 
до пригодницької літератури, від А. Чайківського до Р. Кіплінга, а ча
сописи й газети буквально не випускав з рук. Особливо цікавився 
різними науковими й колонауковими теоріями, які масово виплоди
лися у 20-ті роки.

Так, прочитавши декілька праць Дарвіна, я почав виступати з до
повідями про інстинкти тварин, а в дискусіях із семінаристами нама
гався коментувати його вчення про еволюцію людини й тварини, по
ходження людини і статевий підбір, про рудименти і різну всячину.

Полюбив пригодницьку літературу, фантастику... Хто цим у моло
дості не захоплювався!

З великими труднощами роздобув і за одним махом прочитав твір 
Е. Ренана «Ісус» (автор — чернець за фахом — був, мабуть, атеїстом, 
написав свою книгу на основі історичних джерел, його перу нале
жить також «Історія Палестини»). Ця книга ближче познайомила 
мене з історією християнства й постаттю Ісуса Христа — великого 
Вчителя і проповідника, провидця, але, мабуть, історичної особи, 
яка прославилась благородними земними ділами. Найближче до 
розуміння суті релігії, здається, підійшов Л. Фейербах у своїх тво
рах «Суть релігії» і «Суть християнства», котрі я теж прочитав, а най
цікавіші місця занотував.

Щоб краще орієнтуватись у морі книг, я вів список усього про
читаного. В ньому значились твори російських авторів Богданова 
і Добролюбова, Герцена й Огарьова, Гоголя, Толстого, Чернишев- 
ського, Достоєвського, українських Драгоманова й Павлика, Шев
ченка і Франка, Чайківського і Маковея, Коцюбинського і Стефаника, 
а також всесвітньовідомих Діккенса й Джека Лондона, Майн Ріда 
й Шекспіра, Ренана, Міцкевича та інших. А ще масу часу забирала 
періодика, наукова й політична література.

Заборонені твори не знайти у державних публічних бібліотеках. 
Але в буржуазній Польщі існував ще закон, який дозволяв кожному 
громадянинові мати один примірник будь-якого друкованого твору 
кожною мовою світу. Тільки заборонялося деякі твори розповсюд
жувати чи популяризувати. Такими творами обмінювались, їх діста
вали нелегальними шляхами й читали всі-бажаючі, доки не втрутилась 
охранка.

З читанням книжок, особливо заборонених, у мене доходило 
іноді до фанатизму. Якщо позичену книжку треба було прочитати 
за один вечір, я засвічував у кутку біля ліжка свічку (що суворо за
боронялось) і читав аж до ранку, доки не йшов на уроки. Іноді вдава
лося прочитати й за партою, під невсипущим оком учи?еля. Щоправда,
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після безсонних ночей траплялося, що й засинав у парті. Сусіди 
не завжди встигали вчасно розбудити — і викладач міг підняти на 
сміх, дати запотиличника чи повести на розправу до директора.

Деякий час мав на мене вплив викладач німецької мови Воло-? 
димир Калинович, який спочатку допомагав мені студіювати «Капі
тал» Маркса, а потім -став регулярно повідомляти новини про Радян
ський Союз і світову політику, давав читати нові книжки, знайомив 
з робітничим і комуністичним рухом у Галичині. Жаль, що після 
семінарії я з ним більше не бачився, а в часі війни він загинув... 
Могли б подискутувати про шовінізм, нацизм та націоналізм.

Часто мені доводилось відвідувати москвофільске товариство 
«Муза», яке примістилося у великій кімнаті по вулиці Краківській, 
недалеко від бурси. Там збирались не тільки москвофіли, а й воле- 
народовці, а пізніше — сельробівці для політичних диспутів, орга
нізовуючи з метою конспірації танцювальні та літературні вечори. 
До москвофілів польський уряд не мав жодних претензій, але в «Му
зі» кипіли різні політичні, в тому числі й антидержавні, пристрасті. 
Найчастіше з доповідями виступав адвокат д-р Михайло Заяць, 
член ЦК організацій воленародовців і Сель-Робу. Маючи оратор
ський хнсї, він притягував до «Музи» молодь, особливо шкільну. 
На одному з таких вечорів я декламував Франкового «Вічного рево
люціонера», заслуживши бурхливі оплески присутніх.

Помітивши вже на четветому курсі мої декламаторські здібності, 
викладач української літератури де Андрохович порадив мені підготу
вати до святкування дня народження Т. Г. Шевченка щось із творів 
великого Кобзаря. Я вивчив уривок з «Гайдамаків», де йшлося про 
любов Яреми з Оксаною.

Концерт відбувся у великому залі Народного дому при напливі 
публіки. Коли моє читання наблизилось до моменту зустрічі зако
ханих, дівчата-семінаргістки аж повставали з місць. Після концерту 
директор семінарії Юліан Дзерович відкликав мене в куток і в при
сутності де Андроховича заборонив декламувати публічно подібні 
рядки, на його думку, еротичні й деморалізуючі. Викладач літератури 
був обурений з цієї заборони, а я ледь не плакав...

Особливу насолоду мав з читання історичної, пригодницької, 
військової літератури. З англійським сером Баден-Поуеллом по
знайомився ще на першому курсі, читаючи книжки про нього та його 
власні спогади. Цей генерал, шеф англійської й об'єднаної розвідки 
аліантів (членів Анганти) в Першу світову війну, відзначився ще 
в бурській кампанії в Африці у 1899 році. Використовуючи скаутів 
для розвідки, він сприяв успіхам колонізаторів.

Згідно із спогадами генерала, у 1916 році він з документами 
іспанського зоолога блукав у прифронтовій зоні на території Німеч
чини, розшукуючи знамениту «Грубу Берту». Це була найбільша в сві
ті гармата, що з віддалі понад сто кілометрів обстрілювала Париж. 
Захована в глухому лісі в бетонному підземеллі, вона пильно охоро-
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нялась. Та він вислідив її, накреслив план місцезнаходження гарма
ти на крильцях великого метелика-махаона і відправив його з пошто
вим голубом алі антам. Відтак французька авіація знищила чудо-гар- 
мату. Цікаво було читати, як цей сугіеррозвідник попав на обід до 
самого кайзера Вільгельма Другого, або як ловила його німецька 
контррозвідка на одному з вокзалів, і не зловила...

Цей Баден-Поуелл створив на стику століть молодіжні органі
зації з хлопців та дівчат (бойскаутінг, герлскаутінг), що мали наслі
дувати спартанські звичаї. Вправляючись у спорті, туризмі, молодь 
загартовувалась, набувала здоров’я, але в той же час не була аполі
тичною.

У ці організації могли вступити ті, хто склав певні нормативи. 
Треба було вміти долати природні перепони на шляху, варити їсти, 
знати прийоми вільної боротьби, ретельно виконувати спортивні 
вправи, бути слухняним, правдивим, завжди по-спортивному підтягну
тим, сповідувати закони скаутінгу, не вживати алкоголю, не курити, 
і взагалі — здобувати добру славу своїми вчинками. А найголовні
ше — добре справлятися із розвідувальними завданнями.

Скаутінг дуже розповсюдився по світу, прийшов і до Львова, 
захопив мене. На відміну від польських скаутів-харцежів (пошу- 
кувачів), ми називались «пластунами». Пластунські організації під 
керівництвом колишніх зунрівських офіцерів, учителів з’являлися по 
всій Галичині, Буковині, на Волині і Закарпатті. На мій погляд, це 
був шлях до збереження молодого резерву нації.

Звідки ж походить назва «Пласт»? Як відомо, пластуни-розвідники 
існували ще в часи Запорізької Січі, були поширені серед кубанських, 
донських, терських козаків. Без них не існувало жодного війська. 
Мене ж приваблювало те, що тут віяло духом козаччини.

Хочу більш детально описати «Пласт», бо пізніше він стане прибу- 
дівкою підпільних У ВО та ОУ Н, а також легальної КАУМ (Католиць
кої акиії української молоді). Після заборони «Пласту» польською 
дефензивою він діятиме під назвою «Орли» й під іншими назвами, 
розвиваючи всіма засобами діяльність по військовому та розвіду
вальному вишколу молоді в околицях Карпат.

Головним організатором «Пласту» в Галичині вважався учитель 
однієї з гімназій у Львові д-р Олександр Тисовський, що в ділових 
пластівських паперах (вони були зеленого кольору) підписувався 
скорочено «ДрОТ». Будучи начальником головної пластунської 
управи, він часто виступав на зборах, супроводжував нас у прогулян
ках і екскурсіях. «Пласт» ділився на полки, згодом — на курені. 
Керівником чоловічого полку ім. Б. Хмельницького нашої семінарії 
був викладач німецької м<̂ ви Северин Левицький. А жіночим пол
ком ім. Ганни Барвінок опікувалась вчителька Савина Сидорович.

Полк (курінь) ділився на ланки, в котрі входили учні одного класу 
чи курсу. Ми носили з собою спеціальні табелі, у яких відмічали 
плюсами свої добрі вчинки, а мінусами — погані. В кінці тижня зві-
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тувалися на зборах організації. Звичайно, кожен хотів вийти в лі
дери, передовики, тому щосили, де тільки міг, заробляв плюси.

При зустрічах на віддалі «пластуни» вітались піднятою вгору 
правою рукою, повернутою долонею вперед. На пальцях мало красу
ватися слово «СКОБ». Його складали початкові букви програмно- 
символічних слів «Пласту»: сильно, красно, обережно, бистро. 
Зблизька ми вітались рукостисканням лівиць. «Пластуни» скрізь 
зобов’язані були носити при собі певні лаштунки. Насамперед, гладко 
обстругану довгу палицю, яка служила для спорудження наметів, 
містків, а в разі потреби — й для захисту. Треба було мати ножа- 
стилета в піхвах, досить товстий, гнучкий і сильний шнур, вміти зав'я
зувати на ньому оригінальні вузли.

Спеціальну пластівську форму одягали переважно на зібрання, 
свята, паради. Брунатного кольору капелюх із широкими крисами 
й чотирикутним увігнутим верхом з фронту був прикрашений лілією 
в тризубці й мав ремінець, який припасовувався під бороду, щоб 
капелюха не зірвав з голови вітер. Одяг: сорочка-гімнастерка ко
льору «хакі» і штани того ж кольору. На шию пов’язувався галстук 
такої барви, яка визначена для даного полку, наприклад, у мене — 
зеленого. Короткі, до колін, штани підперезані широким поясом, 
на якому почеплено стилет. На ногах — довгі панчохи й черевики, 
за плечима — рюкзак з необхідними в дорозі речами.

«Пласт» у той час відіграв значну роль, дбаючи про здорове тіло 
і здоровий дух молодих патріотів України. Ось слова з його гімну:

Сонце по небу колу є, знають і хмари свій іилях,
Вітер невпинно мандрує по України полях.
Ми —  діти ясного сонця, вільного вітру брати —

Мали б бездільно марніти, світла життя не знайти.
Треба нам, браття, ставати 
Сміливо в ряд,
Пластовий стяг піднімати,
Славу Вкраїні придбати!

Знаю багатьох інтелігентів, колишніх членів «Пласту», вчителів 
та вчених. Серед «пластунів» нашої семінарії, деяких робітничих то
вариств було багато комуністично настроєних молодих людей — 
таких, як мої знайомі Сахман, Кащук, Яблонський. Програма «Плас
ту», маючи патріотичне забарвлення, в той же час не була надто полі- 
тизованою, бо наближала нас більше до природи. Хто прагнув заспо
коєння, активного відпочинку, той ставав членом цієї організації. 
Майже всі майбутні провідники ОУН (Степан Бандера, Роман Шу- 
хевич, Ярослав Рак, Осип Карачевський та інші) були в свій час 
«пластунами». Деякі навики, набуті в цій молодіжній організації, 
знадобляться майбутнім бойовикам ОУН.
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УНДО І «РАДИКАЛЬНІ ДУБИ»

Ранньої весни 1926 року в неділю я з кількома семінаристами 
чогось крутився біля Народного дому між вулицями Вірменською, 
Театральною, Корнякта і Краківською. Цей квартал був зруйнова
ний австрійською артилерією під час повстання поляків у 1848 році 
й заново відбудований львів’янами.

На Театральній нашу увагу привернув рухливий натовп людей. 
«Хлопці,— сказав я,— у Народному домі щось діється незвичайне, 
раз народ пре туда, як бджоли до вулика. Гайда за мною!» Вхід 
у великий зал був відкритий. Ми увійшли, і з обережності стали 
позаду більше тисячі присутніх, переважно чоловіків. Люди все 
прибували й прибували. Серед цієї строкатої, гамірливої публіки 
виділялись мантії греко-католицьких священиків та селянські вуяші 
й кацабайки.

На підвищення піднявся якийсь панок, і навкруги зашептали: 
«Целевич. Адвокат Целевич. О, цей скаже, його комуністи бояться 
як вогню!» Зал притих. Розстебнувши сюртук, добродій вибрав 
картинну позу й почав свою промову, рясно пересипаючи її погроза
ми на адресу всіх «гнобителів українського народу» — польських 
шовіністів, румунських бояр, московських більшовиків і жидів.

— Нашій неньці-Україні впродовж віків діється велика націо
нальна кривда. Український організм пошматований аж на чотири 
часті, не говорячи про тих земляків наших, котрі тут не знайшли 
праці й мусять поневірятись за далекими океанами. Боротьбу нашу 
згортати не пристало, ще більше треба її нам розпалювати. Тільки 
хто нас поведе до великої мети?!

Його останні слова шкребли мені душу. Мабуть, багатьох у залі 
вони брали за живе.

— Оце сьогодні група ініціативних людей вирішила організувати 
політичну партію з осередком у Львові, партію нового типу для 
об’єднання всіх верств українського населення на терені Східної 
Галичини. Нашу партію пропонується назвати УНДО — Україн
ське національно-демократичне об’єднання.

Одні насуплено мовчали, інші схвально загомоніли. Чомусь 
патріот-адвокат ні словом не обмовився про те, як покращити долю 
бідних, зрівняти їх у правах із багатими.

Це мала бути легальна партія, що збиралась завойовувати вла
ду й національний суверенітет дозволеними в державі Пілсудського 
методами.

Виступали різні оратори, з котрих запам’ятався ще один адво
кат — Дмитро Левицький, бо він говорив довго й плутано. Його 
вибрали головою цієї прогресивної партії, а Целевича — секретарем. 
УНДО все-таки мала прихильників і з їх допо'могою збиралась впли
вати на політичне й економічне життя краю. Та мої початкові надії 
на неї швидко розвіялись.
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Існували в Галичині ще дві партії з національним ухилом: соціал- 
радикальна (УСРП) і соціал-демократична (УСДП). Через свсю 
політичну метушливість я вивчав і їхні програми. Були вони ніби 
на одне копито шиті, але УСРП чомусь заслужила собі зневажливу 
кличку партії «радикальних дубів» серед верховодів майбутньої ОУН. 
Мабуть тому, що раз ніби хотіла співпрацювати з націоналістами, 
а іншого разу загравала з КПЗУ. В майбутньому ОУН, УСРП та 
УСДП намагатимуться навіть створити єдиний фронт, аби мати біль- 
шив вплив на народ, але чогось відчутного не доб'ються.

Вкінці минулого й на початку теперішнього століття радикаль
на партія була дуже популярною в Галичині й на Буковині. У Львові 
до неї пристав І. Франко, на Покутті діяв енергійний радикал Кирило 
Трильовський, що був ініціатором створення спортивної організації 
«Січ», а згодом виколисував легіон усусусів на Прикарпатті. Була ще 
тоді така національна організація, як «Сокіл-батько», на противагу 
польській спортивній організації «Сокіл-мати». З того всього тепер 
поставали партії, і радикальна мене трохи цікавила.

Керівні органи й газета УСРП «Громадський голос» мали приту
лок у будинку «Просвіти» по вулиці Руській. Щонеділі в пообідню 
пору там відбувалися дискусії, виступали доповідачі та їх опоненти. 
Якщо був цікавий виступ чи диспут, я їх слухав, тому дещо запам’я
тав. Один з провідників УСРП Матвій Стахів якось доказував, що 
Карл Маркс, Плеханов та ще деякі значні теоретики соціалізму 
й комунізму були проти диктатури пролетаріату, вважаючи її шкід
ливою, такою, що могла привести до непередбачуваних наслідків, не
потрібного кровопролиття. На початку тридцятих років саме тут 
я почув уперше про вождизм і репресивні замашки Сталіна та його 
оточення. Диктатура пролетаріату переходила в диктатуру його 
вождя — Стахів як у воду дивився разом з теоретиками.

ПОЛІТИЧНИЙ ФРОНТ. ІСПИТИ

Початковими та середніми учбовими закладами керувала шкіль
на кураторія у Львові. Куратором був Станіслав Собінський, кот
рий енергійно добивався ліквідації українського шкільництва, запро
ваджуючи повсюдно польське.

У травні 1926 року всі урядові газети у Львові вийшли з траурним 
портретом Собінського. Вони повідомляли, що увечері по дорозі 
до бурси Абрагамовичів, де була квартира куратора, його вбив неві
домий атентатчик виєтрілом з пістолета, що ведеться слідство, аби 
очевидці зголошувались у поліцію. Цей випадок дуже сколихнув 
обивателів Львова і Галичини, на що й розраховували українські 
націоналісти, члени У ВО. На жаль, це вбивство не привело до яко
гось покращення в запущеній справі шкільництва, тільки ще більше 
розізлило польське панство, посилило шовіністичні настрої серед 
поляків.
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Собінського з великими почестями поховали, а пропаганда 
висвітлила цю подію так, що навіть деякі жалісливі українці пла
кали за «невинно убієнним батьком шкіл». Разом із семінаристським 
хором змушений був і я приймати участь у панахиді в Латинському 
соборі.

Через деякий час газети повідомили про арешт вбивника кура
тора й суд над ним. Засудили до п’ятнадцяти років ув’язнення Івана 
Вербицького, думаю, що невинного. Пізніше, з початком Другої сві
тової війни, у Кракові, де зібрались головні провідники ОУН, це 
вбивство взяв на себе тодішній військовий референт головного про
воду Роман Шухевич. Була випущена спеціальна листівка, яка 
роз’яснювала, що на Вербицького тільки навели сліди, аби збити 
поліцію з пантелику.

Політичні вбивства не припинялися. Став жертвою ще один ко
місар польської поліції, великий спец у справах українських пан 
Чехович. Хтось у Стрийському парку Львова з пістолета малого 
калібру нишком відправив його на той світ. І його записали в марти
ролог ОУН — лаври за цей акт належать рідному братові дружини 
Р. Шухевича Юрію Березинеькому.

Не обходилось і без акцій протилежного спрямування. Паци
фікації колонізаторів — це загальновідоме явище. Заповнювались 
неблагонадійними й непокірними тюрми та концтабори, будувались 
нові катівні. Революційний запал трудових мас, в основному україн
ців, ще не погас, не заржавіла й зброя, а гноблення наростало. Най
довше бунтували селяни Волині. Галичанам фактично забороняли 
тоді бунтувати ті, хто називав себе проводирем народу,— комуністи, 
бо така в них була тактика. Інша справа — страйки, це всіма проводи
рями заохочувалось, це не така вже й небезпечна і політична справа. 
Зате У ВО не тільки закликала до збройного спротйву, а й своїм при
кладом запалювала до боротьби, навіювала чужинцям страх.

Народ важко було тримати в узді, коли Пілсудський проголосив 
у травні 1926 року санацію (оздоровлення), а фактично фашизацію 
Польщі. Гнобителі не так боялися терору, як масових заворушень, 
селянських і робітничих повстань (а їх згодом було багато). Не 
одному з них ще пам’ятні були такі Заворушення в Польші у другій 
половині минулого століття. Після їх придушення деякі поміщики за
мовляли собі плювальниці з намальованими чи вирізьбленими на 
них портретами керівників цих повстань.

Можна тут навести чимало прикладів заворушень, страйків, 
експропріацій,--котрі теж організовувала У ВО (в 1925 році було 
захоплено 7000 злотих з каси повітової адміністрації в Долині), 
але все це не давало вже великих надій на близький масовий рево
люційний здвиг, якого я ждав з нетерпінням. Ситуація відповідна була, 
та маси із їх провідниками ще не були готові, ще надто болючими 
були згадки про всі ті жертви, яких зазнав український народ у ми
нулих боях. А загроза повної полонізації була реальною, вже так
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звана конституційна демократія перетворювалась на очах у теро
ристичну диктатуру пілсудчиків. Обіцяні свободи, парламентаризм, 
толерантність до опозиції поєднувались із знищенням раніше прого
лошених прав національних меншостей. Настали часи, які сприяли 
наростанню національно-патріотичного руху. Сповідувались ідеї Дон
цова, зокрема культ вождизму і військової сили, спершу під крилом 
Коновальця, а згодом — Бандери.

27 травня 1926 року, йдучи містом, я побачив натовп людей на 
Францісканській вулиці біля входу до православної церкви. Серед 
поважного чоловіцтва у чорному примітив викладача семінарії 
Северина Левицького. Від нього дізнався, що якийсь Шварцбарт 
вчора у Парижі вбив колишнього головного отамана Директорії 
Симона Петлюру.

Шварцбарт був заарештований і на судовому процесі виправдо
вувався тим, що петлюрівці нібито знищували євреїв на Україні 
в 1918—1920 роках. Він спокійно покинув залу суду, його покарали 
чисто символічно — штрафом на один франк. Власне, після суду той 
наклеп на У HP та її головного отамана пішов по світу.

У Львові портрети Симона Петлюри довго висіли на видних 
місцях, часопис «Червона Калина» друкував статті й спогади на 
його честь, деякі художники захопились малюванням портретів ко
лишнього військового отамана. Не всі однаково ставились до Пет
люри у нашому краї, хоча і заслуги його в першій українській Рево
люції применшувати не можна.

Більшість студентів-українців Львова проживали в Академічно
му Домі, що мав у напівпідвалах велику їдальню, де обіди коштували 
майже вдвічі дешевше, ніж у їдальнях більш фешенебельних. Там 
і я часто віктувався, коли вилетів з бурси, спійманий на розповсюд
женні забороненої літератури. Вийшло на краще, бо познайомився 
ближче з такими майбутніми провідниками ОУН, як Степан Бандера, 
Гриць Барабаш, Олекса Гасин. З останнім я подружив, багато диску
тував на політичні теми. А з Бандерою їздив одним і тим же поїздом 
у рідне село. В Тяпчі була залізнична зупинка, звідки Степан ще 
довго мусив іти пішки в свій Тростянець, куди його батько з дітьми 
переїхав із Калуського повіту.

Молоді гарячі голови поступово заполонювались ідеями націо
нального відродження України, і я спостерігав, як це відбувалось. 
Найчастіше в дискусіях і суперечках між мешканцями таких гурто
житків, як Академічний дім. Великий вплив мали публічні виступи 
теоретиків націоналізму, серед яких виділялись Донцов і Конова- 
лець.

Дивне враження справляли кімнати студентів. Здавалось, це не 
гуртожиток, а поганеньке казіно, де можна годинами дискутувати 
про політику, приймати гостей, співати. Скрізь верх брали націона
лісти — якщо не логікою доказів, то кількістю голосів. Наймолодші 
висловлювали погорду до здорового глузду, доказів розуму, не заста-
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новлялися над тим, що про них думає поважне громадянство Львова. 
Називали себе «лицарями, абсурду», холи хтось у дискусії доказу
вав неможливість звільнення від польського гніту без допомоги Ра
дянського Союзу. Вони якраз звідти допомоги не очікували — па
м’ять про усусусів, У HP, ЗУ HP ще була свіжою. Не знаю, чого 
в цьому «лицарстві» було більше: пошукування якоїсь політичної 
Дульцінеї, чогось легендарного, чи зневаги над простими смертними, 
які жили за законами логіки й велінням шлунка, прагнули якогось 
порядку...

Дмитро Донцов, що вважав себе українцем, застряв і прижився 
у Львові після навчання у Відні в часі Першої світової війни. Згурту
вав навколо себе багатьох літераторів та публіцистів, що спеціалізу
вались у національному питанні, таких, наприклад, як поет Мала- 
нюк, історик Мухін та інші. Спочатку проявив себе у студентському 
товаристві «Друг», а з початком війни — він уже знаний по яскравих 
публіцистичних виступах. Був одним з натхненників створення зброй
них сил України на базі формувань усусусів.

Донцов, безперечно, вірив у перемогу Австро-Угорщини у цій 
війні, вірив, що під її егідою, завдяки заслугам «тірольців Сходу», 
вдасться добитися більшої незалежності для України. Він, згодом 
завзятий український націоналіст, був навіть послом у Берліні не 
дуже шанованого українськими патріотами колишнього царського 
ад’ютанта — гетьмана П. Скоропадського. Проте часто заявляв, що 
до жодних політичних партій та організацій не належить, а є неза
лежним публіцистом.

У Львові, на вул. Чарнецького, 24, за Австро-Угорщини процві
тало Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка — це була ніби українська 
наукова Академія. Там же містилась і редакція «Літературно-науко
вого вісника», редакторами котрого в свій час були Іван Франко та 
Михайло Грушевський, а у 20-х роках — Д. Донцов. Він виступав 
у «Віснику» регулярно, присвячуючи свої статті переважно головним 
націоналістам світу. Звертався і до нашої історії та письменства. 
Почавши з Івана Мазепи, він не поминув жодного значного україн
ського політичного діяча, письменника, художника, композитора 
у своїх творах та виступах. Лесю Українку назвав (і заслужено) 
«поеткою нашого відродження». Проповідував український П’ємонт. 
Як відомо, з П’ємонтського володіння колись почалося об’єднання 
та відродження Італії. Роль нового гс’ємонту тепер відводилась Гали
чині.

У часи студентства й пізніше, вже будучи вчителем на Радехів- 
щині, я намагався не пропустити жодного виступу Донцова, що 
відбувались переважно в залах Народного дому та в їдальні Акаде
мічного дому. Маючи ораторські здібності, добрий голос, відмінно 
орієнтуючись у політиці та будучи обізнаним з усім, що діялось на 
радянському Сході, він перемагав своїх опонентів як не аргументами, 
то цитуванням Макіавеллі, Шопенгауера й Ніцше, Демокріта й Кон-
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фуція, умінням спиратись на конкретні факти. Я був свідком оратор
ського двобою Донцова з головним редактором «Нашої культури» 
Рудиком. Не можна сказати, що тому бракувало доказів, логіки, гли
бини світогляду, але не він представника націоналістів, а його, пред
ставника поступової інтелігенції, розніс Донцов по всіх параграфах.

На тлі воєнного комунізму в СРСР і непу, що його замінив, але 
був придушений, на тлі посилення знущань польської шляхти над 
українським населенням Галичини аргументи Донцова ставали все 
переконливішими. На виступи Д. Донцова сходилися і з’їжджалися 
слухачі з цілого Львова, з навколишніх міст і сіл. Про державний 
устрій, соціальні перетворення в майбутній незалежній соборній 
Україні я майже не чув. Для теоретиків націоналізму це було спра
вою майбутнього, а на перший план висувались питання боротьби 
за суверенність.

12 листопада 1925 року в Празі відбувся з'їзд українських на
ціоналістів, що дав поштовх об’єднанню розпорошених сил і партій. 
Виникла Українська військова організація (УВО). А в лютому 
1929 року була створена ОУН на чолі з Євгеном Коновальцем. Якщо 
Донцов — духовний батько українського націоналізму, то Конова- 
лець — перший практичний організатор і найвищий провідник. 
Попавши у минулу війну в російський полон, він у Білій Церкві після 
1917 року організував корпус січових стрільців, який повів проти 
більшовицької армії. Були на шляху київський «Арсенал», бої під 
Мотовилівкою та біля Василькова, на боці Петлюри, була вірність 
отаманові, коли чимало петлюрівців порозходились або перейшли 
до більшовиків... Був перехід за кордон після остаточного розгрому. 
Андрій Мельник був тоді начальником штабу в його корпусі.

Але появлялись нові лідери УВО—ОУН, більш заповзяті й рі
шучі. Розбіжності між молодшими й старшими в поглядах на минуле, 
на методи боротьби, на заслуги і прорахунки спочатку не мали вирі
шального значення, але вони вже намічались. Націоналістична мо
лодь гуртувалась навколо С. Бандерй. Після несподіваного вбивства 
Коновальця у Роттердамі в 1936 році до верховної влади в ОУН 
прийшов Мельник.

У кінці п’ятого курсу від політичних справ довелось відійти. 
Наступала важка пора підготовки до випускнйх іспитів, пора зрі
лості. Колишні дітваки, майбутні трудівники на ниві народної освіти, 
помітно виросли, змужніли. Та одної фізичної сили замало, щоб 
орати цю занедбану ниву. Потрібна ще й сила духовна.

Підготовка до матури, тобто випускних екзаменів, нарешті 
заполонила все. Спочатку настрій був піднесений — адже стільки 
праці, митарств позаду! Згодом багатьох, і мене в тому числі, охо
пила тривога: а що як «зріжуть»?.. Недаремно нас попереджували 
про замашки пана Коссовського та інших польських шовіністів. 
У попередньому випуску з польської мови й літератури половині ма- 
туристів поставили незадовільні оцінки.
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У вільні години викладачі допомагали нам готуватись до екза
менів. Я пильно все вивчав і повторював з Володимиром Островським, 
своїм однокурсником, переважно у нього вдома. Нашим обраним 
предметом (за спеціалізацією) стала фізика з хімією, і викладач 
Роман Цегельський не тільки займався з нами додатково, а й давав 
ключі від спеціалізованих кабінетів, лабораторій. Там, серед наочного 
приладдя, приладів і хімікатів, учбовий матеріал засвоювався легше.

Та мало визубрити все. Треба ще до початку екзаменів очисти
тись від гріхів земних. Тому дирекція організувала нам екскурсію 
(їх у попередні роки було багато) в святе місце — у старовинний 
Крехівський монастир.

За студентським звичаєм, у останні дні перед екзаменами ніхто 
не брав до рук підручників і конспектів, щоб не перевантажувати мо
зок. Я влаштував собі декілька вилазок у навколишні ліси й урочи
ща, на Чортову Скалу, просвітлюючи голову мріями про майбутнє. 
А майбутнє було непевне і тривожне, особливо непокоїли думки про 
посаду вчителя — з попередніх випусків багато моїх земляків- 
українців залишились безробітними...

У червні 1928 року, екзамени почались. Найперше — письмовий 
твір з польської мови. Одна тема була вільна, а дві інші звучали 
так: «Значення твору Ю. Крашевського «Стара казка» і «Хворі 
діти в польській літературі». Я добре знав «Стару казку», де в ле
гендарній формі описується початок існування Польської держави, 
тому й зупинився на ній. Незважаючи на ретельний контроль зі 
сторони вчителів, умудрився написати чорновики ще й трьом своїм 
сусідам. Свою працю ледве встиг переписати на чистовик, бо час 
був лімітований.

Прикро стало після екзамену, коли оголосили оцінки: одержав 
трійку, а ті, кому допомагав,— чотири і п’ять. Врятувало мене від 
незадовільної оцінки те, що у чорновику було менше помилок, на що 
перевіряючі звернули увагу.

Письмову працю з рідної мови й літератури виконав уже на п’ять, 
і був допущений до усних іспитів, котрі склав успішно. З  останнього 
іспиту не йшов, а, здавалось, летів на крилах. Радість розпирала 
груди — все ж таки став, і я вартісним чоловіком! Тепер би тільки 
одержати посаду вчителя.

Але в куратори порадили шукати собі роботу самому, хоч і запи
сали до якогось зошита як безробітного.

ПОВЕРНЕННЯ «БЛУДНОГО СИНА»

Початок літа 1928 року. Після довгих (аж п’ять років!) і виснаж
ливих студій у Львівській вчительській семінарії, ніде не знайшовши 
роботи, я повертався в рідне село, щоб якось перебитися.

Зіскочив з поїзда на Болехівському вокзалі, вийшов на брукова- 
ний гостинець.
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Був гучний ярмарковий день — понеділок. Сонце стояло в зені
ті. Люди йшли, їхали, більше, правда, йшли вже додому з бесагами за 
плечима у свої підгірські та гірські села. Ледве впросився на попутну 
підводу гірських бойків. Дорогою, трясучись між драбинятами та 
притримуючи на колінах свою безцінну плетену валізу з книгами, 
дізнався, що мої попу-і ники — старий і молодий з молодицею — всі 
з села Витвиці. Возили продавати поросят — це їх головний зарібок 
і засіб до існування. Вигвиця завжди славилась добрими поросними 
льохами. Батьки мої в кращі часи купували тільки витвицьких по
росят.

Розмова не клеїлась. Витвичани були роздратовані тим, що «зги- 
рили», тобто продали за безцінь живий товар. Люд навколо зубожів. 
Моїм батькам, певно, не легше. Це засмучувало, хоч настрій ще 
в поїзді був піднесений.

У Гошеві, під Ясною горою, дороги наші розійшлися. Бойки 
гірські поїхали в свої гори, а я, бойко з долини, рушив пішки на схід. 
Ось перший міст. За двома річками, за двома мостами, за лугами 
й садами було рідне село. Не втримався, щоб не глянути на гори 
зблизька, стоячи над річкою Лужанкою на виході з давнього та слав
ного своїм монастирем села Гошева. Лівий бік Ясногори нависав гріз
ними скелями, а правий — пишним буковим лісом полого спускався 
до гостинця. На вершині дрімав василіанський монастир з великою 
головою-банею. Гори тяглися синявою смугою на південний захід.

Карпати, Карпати!.. Куда б не закидала доля горян і прикарпатців, 
усюди мерехтять їм ваші верхи.

Пройшовши з кілометр цісарського тракту, я знову опинився 
на дерев’яному мості, але вже над бурхливою Свічею. З нього від
крилась чудова панорама гір, що огинали велику долину з багатьма 
селами й містом Болеховом...

Моє село Тяпче трохи виросло, забудувалось у напрямку го
ловної вулиці й цісарської дороги. Я його запам’ятав ще з-перед 
Першої світової війни, коли в селі нараховувалось не більше сотні 
хат. Виросло, мабуть, на п’ятдесят жител, багато молодих людей 
появилось, котрих я навіть не впізнавав.

Частину села, розміщену в низині біля Свічі, у повінь ріка затоплю
вала й продовжує затоплювати. Сліди недавньої спустошливої повені 
ще видніються: там, де були посіви, у свіжих вирвах берегів, на зні- 
зечених подвір’ях жител, що мали таку неспокійну сусідку. Не 
страждали тільки оселі, збудовані на узвишші, біля дороги, що 
бігла в Наддністрянщину.

Знову привітно* стрічали мене гомінливі річечки Млинівка й Теп
лиця і дзюркітливі потоки, що химерно вплелись поміж хат. Вода, 
як і повітря, кришталево-чиста у погідну пору, мов дівоча сльоза. 
Алё й холодна, ніби народилась у краї холоду й мерзлоти, а не на 
околицях села на порозі літа. Дев’ять джерел-криничок^біля берега 
край дороги переливалися в струмочки, згодом — у потоки, річечки,
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ріку. Здавалось, то не річки й потічки, а струни цимбалів озивались, 
зачеплені моїми ногами. Привітно й легко у рідному краї. Та одвічно 
мріяли селяни мати хліба вдосталь, як води й повітря. Про волю 
мріяли...

Пам’ятаю себе, відколи став пішки під стіл ходити. Розмови про 
війну, а потім і сама війна змалку ввійшли в плоть і кров мою, а на
ступна війна захоче позбавити всього, що мав найдорожчого. Істо
рія мого краю — це історія кровопролитних воєн, гноблення, бо
ротьби народу за існування.

Після організованої польським королем Казимиром III Великим 
змови зрадливі галицькі бояри спочатку отруїли у Львові останнього 
галицького князя Болеслава з роду Тройденовичів. Згодом, у 1340 
році, віддали у вотчину хитрому Казимиру всю Галичину. Той ню
хом чув непокору «бидла» на «всходніх кресах», тому з азартом буду
вав і укріплював замки, зводив костьоли. Потомки t o f o  Казимира 
«огнем і мечем» хотіли знищити коріння, що пов’язувало Галичину 
з матір’ю-Україною, ополячити, знівечити, звести до становища 
послушних рабів місцеве населення. Галич із культурного й адміні
стративного центру краю перетворився в занедбане містечко. А непо
далік розбудовувався Станіслав — дітище ^агнатів Жолкевських.

Буйною, всеоновлюючою хвилею дійшов до Західної України 
національно-визвольний рух 1648—1654 років під проводом Богда
на Хмельницького. Спалахували бунти. Запорізькі козаки восені 
1648 року з’явились у Рогатині, Долині, Надвірній. Пізніше на чолі 
з Максимом Кривоносом здобували Львів. А скільки ляку завдав 
ляхам Іван Богун! У Отинії підняв повстання із 15-тисячним загоном 
Семен Височан. 12 травйя 1658 року зі зброєю в руках виступили 
проти ненависної шляхти селяни Долинеького староства. У XVII сто
літті Прикарпаття — арена опришківського руху...

Здається, осередком сільського життя була не канцелярія писа
ря, а його хата. Молодиці й газди, бабусі й діди — всі довіряли 
Степану Павлишину свої думки й біди. Вустами сивоголових дідів, 
що пережили не одне лихоліття, іноді промовляла сама історія. 
Це від них у дитинстві я дізнався багато дечого про історію краю, 
про опришків та їх безстрашного ватажка Олексу Довбуша. Знав, 
що Олексу куля й шабля не брали, бо «чарівник йому подарував та
кий волос, який давав силу й оберігав, доки Дзвінка той волос не поба
чила і не вирвала з голови». За те він мав «бідних боронити, панам 
кривду робити». Жаль, що вже нема його, нема кому підняти знедо
лений люд проти гнобителів.

Пізно розходились газди, накурившись та наговорившись. Пізно 
засинав я з братами в бамбетлі*, зачарований оповідками й легенда
ми, а вдосвіта треба було вставати, худобину гнати на пасовище, по-

* Дерев’яне розкладне ліжко (діал.).
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ратись по господарству. Затурканий селянин, робучий хлоп — ось 
що готувала мені доля, якби не навчаьня в семінарії...

Дитинство, хоч і важке, але згадувати його приємно завжди, 
коли зазнаєш хоч крихту батьківської, материнської ласки, а я нею 
не був обділений. Вертаюся селом у дитинство, а не тільки додому. 
Несу радість і смуток. Радість — від документа про освіту, смуток — 
через відсутність роботи вчителя.

Село моє не настільки давнє, як сусідні Гошів, Княжолука, 
Витвиця, Гериня, міста Долина й Болехів. Але знайдена в землі 
глиняна люлька чи крива турецька шабля дають уявлення про його 
вік. Тут знайшли навіть кам’яну сокиру доби міді, котру вимила рі
ка,— вона зберігається десь у музеї. В ту первісну добу люди ще 
жили стадами, не знали кровопролитних воєн, але сокира, мабуть, 
служила не тільки для полювання на звірів...

Ймення селові дали, ймовірно, мітки-кіпці, якими селянські 
наділи були колись відгороджені або якими село від села відмежову
валось. Назву Кіпці завойовники наші перегнули на свій копил — 
в Кипче, а згодом вона трансформувалася в Іяпче. Старі люди ще 
кажуть — Кипча. А може, це назва племені кочівників?..

Хата батьків розміщена в долішньому кінці села. Йшов, ні, на 
крилах летів я до неї через усе село то понад Свічею, то дорогою, 
уявляючи, якою радісною буде зустріч з крезними.

Біля хати Панька ІІитлика мене хтось окликнув. На подвір’ї 
з вилами в руках стояв син москвофіла Олекса. Ми з ним товаришу
вали в молодших класах школи.

— Пане Павлишин, чого так біжите, як на вогень?
— А, це ти, Олексо! Який я тобі пан? Здоров!
Ми поручкались, як добрі колеги.
— Пан професор, аякже. Юж по штудіях?
— Та вже... А ти як ся маєш?
— Як та корова по отелю: прибуток забрали, запрягли в ярмо 

та ще й доять. Панства різних гатунків, від куркуля до гендляра, 
у нас вистачає.

— Ще й мене туди ж. А я з того ж тіста, що й ти.
— Наука, Луцю, робить пана і з простого хлопа. Он, бач, ти 

вже валізою везеш додому капітали...
— Справді, глянь.
Я відкрив свою валізу перед ним, як перед митником на кордоні. 

Добре, що ніхто, крім Олекси, не бачив тих «капіталів», накритих 
драними портками* й картузом. А в нього очі полізли на лоба, губи 
заворушились: «Вісник», «Держава і революція», «Ісус»...

— Дай прочитати!
— «Просвіта» хіба не дає?

* Штанами.
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— Ти знаєш, які в мене стосунки з «Просвітою» — там самі 
баламути.

— Добре, дам, приходь увечері. А тепер бувай, поспішаю. Так 
чомусь тягне додому, ніби з того світу вертаюсь. Як вони?

— Побачиш. Бувай!
Недовгою була радість зустрічі. Вдома непереливки. Сім'ї — 

восьмеро душ, а їсти майже нічого. За ті п'ять років мого навчання 
двоє дітей померло.

Батько одержував мізерну писарську платню, не дозволяючи 
собі брати з людей плату за свої писарські послуги, які завжди на
давав охоче, навіть після роботи в канцелярії. Вернувся з чехів 
Юрко (там справи не ладились) і теж пошукував роботу вчителя. 
Він став надто серйозним і діловитим. Заснував торік селянський 
пайовий кооператив у Тяпчі й «погорів», збанкрутував через повінь, 
матеріальні нестатки селян. Каже, що піде знову світ за очі, аби 
тільки знайти застосування своїм рукам та знанням. (Піде, і вже 
його бачитиму не часто, стане вкініц відомим православним священи
ком у Росії).

Два морги пісної землі на мокрищах і в Кам'янці (люди розорю
вали й це кам’яне поле) не могли прогодувати велику сім’ю, хоч 
були безмежним джерелом каторжної пращ. Мама жалілись, що 
муки ледве вистачає, аби заправити ріденьку зупку. Появилась нова 
картопля, дрібна, як лісові горішки,— й це вже добре, бо є чим заду
рити дітей. У стайні — ані поросяти, ні бичка — одна виснажена 
Коровина, котра з великою нехіттю припускає молоко. їй би сокови
тої травички, а на громадському пасовищі одна тверда «псячка», 
як люди називають оту траву.

Старенька одинока сусідка Магда, в котрої недавно померла не
вістка (син, єдиний газда біля хати, не повернувся з світової бойні, 
а вона все жде, не вірить, що загинув), давно вже не має що їсти, 
то підживляється у нас.

По церквах і монастирях люди все моляться, моляться — просять 
Божого змилування... Треба боротись!

ВЧИТЕЛЮВАННЯ. СТИХІЯ ОУН

Позаду — не вельми результативна праця сельробівського агіта
тора, батракування і безробіття, тимчасова робота контрактового 
вчителя у далекому гірському селі Соколиках, школа підхорунжих 
і служба та практика в польській армії, діяльність на ниві «Просвіти». 
Позаду — передчасна смерть батька, а згодом і молодшого брата 
Теодозія.

Нарешті прийшло довгождане направлення з кураторії. Це ще 
не означало, що посада у моїх руках. Від цієї жар-птиці могло зали
шитись тільки пір'я між пальцями. Все залежало від рішення шкільної
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ради Кам’янки Струмилової, до котрої входили три найголовніші 
кити: інспектор Мандичевський (ополячений українець) і два пре
лати: польський парох Чир^к і греко-католицький шамбелян Цегель- 
ський. Інші не мали великого впливу в раді. Добре, що в мене уже 
розвинувся тонкий нюх на «першу скрипку в оркестрі». Роль цієї 
скрипки у шкільній раді грала ота трійця, а кожному з них зокрема 
після співбесіди я сподобався, бо грав роль поміркованого, аполітич
ного і слухняного хлопця. «Скачи, враже, як пан каже». Дехто, 
мабуть, думав, що я пристав на польське і згідний виховувати мо
лодих яничарів свого народу, але він помилявся: життя навчило 
обережності, і ніхто не мав знати — хто я і що я.

Мене призначили в п’ятикласну школу с. Стрептів, розташовано
го при дорозі на Буськ побіля великого лісу. Лютий 1932 року ви
дався й справді лютим, як на мою благеньку одежину. Знову вітер 
в кишенях і та ж плетена валіза з необхідними книжками. Останні 
гроші віддав фірманові, який доставив мене у незнайоме село, до 
незнайомих людей. Але скоро у Стрептові я перестав бути чужим, 
вирваним з рідного грунту деревом, бо звик приживатися навіть 
там, де й трава не росте. А люди — скрізь люди, розумітимеш їх — 
зрозуміють тебе.

Найперше було знайомство зі школою, потім — з учителями, 
відтак — з учнями. Стрептівсьь ий парох, навчитель закону Божого 
у школі отець Постригач, одразу ж незлюбив мене. Я часто висмію
вав отця, який полюбляв заглядати в чарку. Авторитет пароха ка
тастрофічно падав, але не настільки, щоб його швидко забрали з па
рафії. Доводилось терпіти нам один одного.

Більша частина добре оплачуваних тоді вчителів була надійною 
опорою панської Польщі. Вони готували з дітей податливий мате
ріал. На майбутнє. Учителі, в переважній більшості, підтримували 
тісні зв’язки з духовенством, аби цим підвищити свій авторитет. 
Але багато греко-католицьких священиків були прихильниками 
українського націоналізму, і з ними мені було приємно мати справу.

Вільний час я спочатку проводив у вчительському товаристві. 
Управитель школи — старий педагог Микола Гриньох та дві вчитель
ки — його дружина Ганна і Михайлина Павлюх — зраділи, що 
я українець, що не доведеться їм ламати язика по-польськи. Бо якби 
прислали поляка, то у всьому був би його верх. Згодом почав заво
дити нові знайомства.

Багач Марусин, у якого я заквартирував, повдовів і мав на утри
манні тільки свою стару тещу. Будучи найзаможнішим у всій окрузі, 
нашпарувавши пару тисяч доларів, котрі теща носила зашитими 
в хустці на голові, Марусин багатів не тільки з ланів родючої землі, 
з експлуатації батраків та найманих робітників, а й із дивідендів од 
позичок. Багато років по тому я дізнався, що його пограбували якісь 
злодюги, і від жалю за втраченими грішми спочатку померла теща, 
а потім — і сам Марусин. -
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Найбільш приємними, з нетерпінням очікуваними були святкові 
бали й новорічні карнавали, котрі організовувались різними това
риствами й установами — вчительськими, поліцейськими, військо
вими, медичними. Щороку свій репрезентаційний бал давав староста 
повіту. Іноді запрошували й нас, учителів, і ми росли у власних 
очах, уявляючи себе ледь не вершками суспільства, додаючи собі 
гонору.

Мало хто з нових знайомих думав тоді про боротьбу з неспра
ведливістю, за волю України — одні впадали в нігілізм, інші дерлись 
по драбині кар’єризму. Та не багатьом судилось видряпатись із 
низів, стати помітним серед гонорного панства. Навіть на дансінги, 
тобто вечори танців, будучи при грошах, не кожен міг попасти, бо 
запрошення одержували тільки вибрані, люди з певними знайомства
ми й репутацією. Такі, як я,— діти селян, відкинуті іноді після 
титанічних зусиль вищим світом, впадали в апатію, зневіру. Завдяки 
певному поводженню, набутим знайомствам у вищих сферах, я не 
був відштовхнутий панами — своїми й чужими.

У селі Спасові, що за сосновим лісом, учителював мій товариш 
по семінарії Володимир Островський. Він у вільний час монтував 
радіоприймачі, отже можна було послухати вісті з світу. З Володею 
ми політикували, не остерігаючись зради.

, Влітку ми з ним часто загоряли біля річки, а вечорами читали 
книжки, слухали радіо або грали в шахи. Іноді виїжджали на вело
сипедах аж у Кам’янку чи в Радехів, де зустрічалися з дівчатами, 
інтелігентами-українцями різних професій, дискутували з ними, 
обговорювали останні новини. Раз або два на місяць бували у Льво
ві, де в ресторані «Атлас» на Ринку пили добру горілочку, їли делі
катесні закуски, особливо рибні, відвідували літературно-мистецькі 
зечорг , Академічний дім, кіно й театри. Крім трьох польських, тоді 
почали функціонувати український театр Стадника й декілька менш 
відомих театриків. Переночувавши в готелі, на ранок ми приїжджа
ли поїздом у Кам’янку, де вже нас очікувала наперед замовлена 
й оплачена підвода. Бували ми з Островським на прийомах і заба
вах у таких великих панів графського походження, як Дзєдушин- 
ські й Костецькі, де нас привітно, як своїх, зустрічали.

Але черв’як невдоволення таким легковажним життям точив 
мозок, я все більше влазив у політику. Думки схилялися вже не до 
соціалізму й комунізму (КПЗУ втрачала тоді свої позиції, її лідери 
зазнавали страшних репресій), а до більш войовничого й певного 
своєї ролі націоналізму.

Чутки з СРСР про репресії Сталіна стосовно воєначальників, полі
тичних діячів, визначних літераторів і митців, україножерство його 
прибічників здавались неймовірними, але знаходились очевидці, 
відкривались усе нові й нові факти політичного вандалізму, злочинів 
проти українського народу — не вірити їм було неможливо. Коли 
ж деякі втікачі з Галичини, в тому числі й один мій родич, зазнали
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в Радянському Союзі великих знущань, коли вістками про страшний 
голод на Україні запістрявіли сторінки газет і часописів, коли не 
тільки радіо, а й люди по селах загули про несправедливості та 
репресії, котрі творять більшовики, мені голова пішла обертом.

Одного разу на уроці географії, ретельно підготувавшись, я роз
повідав дітям про Країну Рад, її економіку й культуру, колективізацію 
та електрифікацію, про народовладдя й щасливе, вільне життя радян
ських людей. Яким же було моє здивування, коли один з кращих 
учнів наприкінці уроку казав: «Навіщо ви нас обманюєте? Адже там 
люди голодують, а до колгоспів їх зганяють силою. Україну руси
фікують, розумних кидають за грати. Хіба для того робили рево
люцію?!»

Ось так: не я дітям, а зони мені розкривали очі. Зрештою, і в моєму 
селі люди говорили те ж саме, тому-то скрізь авторитет КПЗ У 
падав, а націоналізм, навпаки — здобував прихильників. Кожен-бо 
думав над тим, що нема на кого надіятись, бо сталінські посіпаки 
нам волю не принесуть. Отже, самі себе боронім, берімось до зброї, 
вступаймо в боївки ОУН. Дай Бог, щоб німець розпочав війну та 
всипав перцю гонорній Польщі! Як було не згадати припущення, 
висловлене якось у школі підхорунжих Гасиним, про майбутню ве
лику війну?! Де ж моє тоді місце?

У 1934 році я став пренумератором донцовського «Віскчка». 
Буваючи у Львові, часто заходив до його редакції, зустрічав там Дмит
ра Донцова — й кільчилась у душі приязнь до нього, захотілось 
вірити у непомильність, щасливу зірку цього політичного діяча. 
Націоналізм був надто сильним чаром, щоб йому можна було проти
витись у тих умовах, прагнучи стати до справжньої боротьби за свої 
права, за волю народу.

Політична обстановка у Львові, як і в цілому краї, ставала все 
більш напруженою. Поліція розстрілювала демонстрації трудящих, 
заганяла непокірних на тортури в концтабори, дефензива люту
вала —г народ страйкував, бунтував, відповідав терором на терор.

Політика знаходила мене скрізь. Приходила то з якоюсь газе
тою, то з листівкою, листом, то з розмовами сільських дядьків, які 
чули щось по радіо. У всьому світі тривожно. Газети й журнали дава
ли інформаційні матеріали про діяльність Адольфа Гітлера, про суд 
над палієм рейхстагу, розправи над комуністами в Німеччині, спів
робітництво гітлерівців з польськими реакціонерами. Найбільше 
гомонів народ після вбивства міністра внутрішніх справ Польщі 
Пєрацького. Про маловідомого досі Степана Бан, еру заговорили, 
здається, всі, українська молодь — з неприкритим захопленням. 
Це ж мій земляк, добрий знайомий. Не злякався, бач, арешту, тор
тур, можливої смерті. Не треба йому польської ласки, польської ро
боти, польських срібняків — став до боротьби за свій народ. І не 
один. Багато їх посудили, кого до смертної кари, кого до тривалих 
строків ув'язнення. Але їх лави не поріділи — встають нові борці.
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Чи виправданий терор? А що з нами роблять полячки на постерун
ках та в Березі Картузькій? Коли нема інших засобів до оборони, 
коли поодинокі посли до сейму від українців не мають жодного голо
су, то будь-які засоби самозахисту треба використовувати — це 
набагато краще, ніж очікувати чуда.

Степанові смертну кару замінили довічним ув'язненням (у 1939 
році йому вдалося втекти з тюрми). Проте багато націоналістів 
гинуло, іноді невиправдано. Людське життя ставало все дешевшим.

Акція ОУН у Городку буквально сколихнула всю Галичину. Гру
па молодих оунівців напала на Городоцьку пошту з метою вилучення 
грошей, але, вже маючи мішок з ними у руках, викрила себе. Від 
поліцейської кулі загинув Березинський — убивник комісара поліції 
Чеховича, а Жураківського взяли живим. Білас і Данилишин — меш
канці Трускавця — уникаючи арешту, вовчими стежками пробирались 
до гір. Вони несли той мішок з грішми, і це обтяжувало. Перевдягнуті 
шпики, поліцаї з собаками нишпорили по лісах і селах і таки натра
пили на слід. Кажуть, допоміг їм у цьому хтось із жителів села Ве
рина Миколаївського повіту, сподіваючись на велику винагороду, 
яку було обіцяно.

' Екстрене засідання Львівського окружного суду винесло Жу- 
раківському, Біласу й Данилишину смертний вирок. За добу, що за
лишилась для просьби про помилування, президент Польщі пом'як
шив кару тільки Жураківському, замінивши її довічним ув’язненням. 
Біласа й-Данилишина удосвіта повісили на подвір'ї Бригідок.

Письменники, поети, піснярі довго описували й оспівували цю 
подію. Греко-католицькі священики проводили молебні й богослу
жіння, називаючи у своїх проповідях оунівських бойовиків героя
ми, що пішли на муки й смерть за Україну. Капелан Липський, кот
рий сповідав приречених перед стратою, оповідав, що вони мужньо 
і гідно зустріли смерть. У день страти гули дзвони по всіх україн
ських церквах Львова й доокіл. Українські газети й часописи по
містили на перших сторінках портрети бойовиків, репортажі про 
суд над ними та про страту.

А польська преса гнівно шельмувала націоналістів, закликала 
уряд до ще більшої жорстокості та репресій. Серед української мо
лоді я не чув осуду. Невідомо достеменно, що думав пересічний 
селянин чи міщанин, але їхні діти захоплювались мужністю та 
відвагою українських націоналістів. Рюкзак Біласа, що його той по
дарував був одному вчителеві, став національною реліквією.

Організовувались політичні акції й проти СРСР. Мабуть, щоб 
викликати ворожнечу між Польщею й СРСР, 23 жовтня 1933 року 
було вчинено замах на радянського консула у Львові. Виконавцеві за
маху Миколі Лемику перешкодили працівники й охорона консуль
ства. Все ж він застрелив завідуючого канцелярією А. Майлова і пора
нив співробітника консульства. Вічна пам’ять і слава полеглим, 
слава і дальша боротьба живим. Лемик, Бандера, Шухевич, Ле-
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бедь (теж організатор убивства Пєрацького), маючи солідний авто
ритет, підкріплений ділами, ставали, після Коновальця, першими 
людьми в ОУН, ніби затінюючи собою Мельника. Я вже знав, за 
ким повинен іти.

1933 року судили й мене. Судили за те, що хтось вибив вікно 
війтові у моєму селі, де я відбував відпустку, за підбурювання селян 
до непослуху владі. Порятував тоді не добрий хабар, а добрий адво
кат — колишній президент Стрийського окружного суду пан Обмін- 
ський, який захищав мене за звичайний тоді гонорар у п’ять злотих. 
Це був приємний виняток із правила. Ще двічі у тридцятих роках 
мав я нагоду пізнати «справедливість» панського правосуддя, коли 
бушували пацифікації, але виручали вже хабарі.

На Західній Україні повнились тюрми. Кому вдалося вирватись 
із Берези — цього табору смерті на поліських болотах — оповідали, 
як мученикам з народу ламали кінцівки, забивали голки під нігті, 
вливали гас у легені, підвішували за ноги й били по п’ятах, рвали 
розпеченим залізом тіло, відбирали здоров’я і життя.

Страждали від пацифікацій і націоналісти, й комуністи, хоч ті 
терактів і не проводили, українську армію будувати не збирались. 
Після вбивства Пєрацького пройшла серія арештів, коли брали тільки 
за те, що ти українець, патріот своєї землі. Найбільше патріотично 
настроєних молодих людей було серед студентів, особливо політех
ніків.

Народ творив своїх кумирів та нові патріотичні пісні. Добре зву
чала пісня «Ми гайдамаки». «Просвіта» мала свій гімн, який почи
нався так:

Під низькі селянські й робітничі стріхи 
Несімо книжку —  хай вона навчить,
Щоб ми всі знали,
Від кого страждали 
І за що народ наш 
Нині так терпйть.

Як ті прокляті панськії улани 
Нищили по селах бідних селян,
Били иагаями,
Копали ногами  —

Коли ж, коли їх  
Поженуть за Сян?!

У шкільному 1936/37 році я працював управителем початкової 
школи в селі Завидче Радехівського повіту, був добре забезпечений 
з матеріального боку. Захотілося продовжити свою освіту, тому 
написав листа до знайомих у Прагу. Незабаром одержав вичерпну 
інформацію про тамтешній український університет. Останні дні 
канікул пішли на оформлення необхідних документів та поїздку 
в Прагу.

В університеті без зайвих формальностей, оглянувши мої до
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кументи і взявши плату за навчання, вще-ректор зарахував мене 
студентом-екстерністом_ відділу української мови й літератури. 
Поінформував, що спеціалізуватимусь також і з польської та старо
слов'янської мов і літератур. Нелегкі мої закордонні студії поча
лись. Всі учбові завдання виконував письмово і надсилав поштою 
в університет. Відповідь звідти ніколи не затримувалась. Дуже ко
рисними були методичні вказівки й поради моїх доброзичливих 
навчителів. А найбільше підтягували й підганяли екзамени, котрі 
вимагали доброї підготовки, бо викладачі ганяли не по білетах, 
а по всьому курсу свого предмета. Закішгував університет уже в роки 
війни, будучи на нелегальному становищі.

1938 рік став тим роком, коли я одружився і з симпатика став 
повноправним членом ОУН. Я вже майже рік підтримував зв'язок 
з націоналістичним підпіллям Радехівщини, виконував дрібні доручен
ня, проходив перевірку. Як управитель школи, я міг добре законспі
руватись, збирати потрібну інформацію серед великих діячів та уря
довців повіту, без будь-яких обмежень пересуватись по Західній 
Україні, знаходити спільників серед населення, проводити агіта
ційну роботу. А поповнення було вкрай необхідне, бо після повальних 
арештів порвалися зв'язки між багатьма оунівськими ланками.

Чому багато оуиівців було заарештовано? Як пізніше вияви
лось, оунівський (мельниківського проводу) канцлер Омелян Се- 
ник начебто загубив на території Чехословаччини архів ОУН*. Цей 
архів чомусь попав саме на стіл польської дефензиви. Видавав полі
ції невгодних йому членів ОУН і особистий секретар спочатку Коно- 
вальця, а згодом Мельника — Барановський, Це згодом засвідчать ма
теріали, знайдені на початку Другої світової війни у Самбірському 
повітовому старостві та в Міністерстві внутрішніх справ Польщі. 
Але тоді я ще цього всього не гнав. І мої провідники, що дошукува
лись зрадників серед своїх знайомих, теж не знали.

Даючи клятву повітовим провідникам, продекламував напам'ять 
націоналістичний декалог: «Я дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від 
татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове жит
тя...» Після цього моє життя мені вже не належало. Це розуміла 
і моя дівчина, котра була свідомою українкою.

Спочатку мої функції полягали у налагодженні зв’язків між низо
вими ланками організації, розповсюдженні бефонів та збиранні 
членських внесків на терені Лоиатинського районного проводу ОУН. 
Займався також створенням запасів зброї та її випробуванням.

Районним провідником був Іван Війтович, родом із Завидча, де 
він організував досить сильний націоналістичний осередок. Після 
декількох нападів на банки та поштові філії наш провідник разом

* Сьогодні можна з певністю стверджувати, що до цього приклали своїх 
рух і чекісти.
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з Миколою Л Исаком та Володимиром Білостоцьким змушений був піти 
в підпілля — їх розшукувала поліція. Тому штаб районного прово- 

чду перекочував з обителі священика села Щуровичі на просторе 
піддашшя моєї школи. Його місцеперебування мінялося майже що
місяця.

Часто справи підпілля вимагали моєї присутності на зустрічах 
з іншими членами ОУН — десь у лісі чи в полі. Тоді я брав під руку 
добре знану дівчину, з котрою незабаром одружився, і йшов ніби на 
спацер. У такий спосіб передавав гроші, літературу, секретні грипси. 
Через декілька місяців одержав перше підвищення в ранзі — став 
заступником районного провідника.

На околицях Завидча того року попав у лапи поліції оунівець із 
Золочівщини Андрій Майба. Він якось виплутався з біди, і ще не раз 
зустрічатиметься мені на шляху. Попався у Виткові і надрайонний 
провідник Микола Свистун, який почав відстрілюватись, коли був 
виявлений, але замовк, одержавши у відповідь аж 22 кулі. Одна з них 
пройшла через шию, та він жив. У тюремній лічничці одужав, але 
був німий. Яке ж було здивування всіх, коли після падіння Польщі 
Свистун не лише заговорив, а й заспівав на радощах. Це він команду
ватиме батальйоном в УПА «Північ» у 1944 році, а після війни, як мені 
оповідали, наганятиме страх на радянську владу,— будучи в підпіллі.

Недовго діяли керівники підпілля Радехівщини. Якимсь чином 
повітова поліція довідалась, що Іван Війтович, Микола Лисак і Воло
димир Білостоцький знаходяться у напівзруйнованій клуні біля 
села, Батиєва. На пропозицію здатися, захоплені зненацька, вони 
почали відстрілюватись. Мабуть, хотіли протриматись до ночі. 
Але лоліціянти обстріляли клуню запальними кулями, і вона спалах
нула, немов смолоскип. Ніхто з неї не вибіг, тільки деякий час оче
видці чули звуки гімну «Ще не вмерла Україна». Незабаром про 
них поети й композитори складали вірші, пісні, балади, одну з яких 
люди співали по селах. Жаль було цих героїчних оунівців.

Мухи стають найбільш кусючими тоді, коли мають здихати. Так 
було і з польськими магнатами. Після смерті Пілсудського його не
вдалі послідовники відмовились од усіх попередніх зобов’язань перед 
урядами інших країн, в тому числі й від Версальського трактату, 
кидались від одних політичних крайнощів та помилок до інших. 
В один час преса аж кишіла карикатурами на Гітлера й Герінга, 
іншого разу Мосціцький задоволено з ними фотографувався. Газети 
писали про те, як гітлерівці вітали й тепло приймали тенора Кепуру 
і хор Дана, а «стшельци» тим часом гасали^по містах і селах, спа
люючи солом’яні просмолені чучела Гітлера на пострах (а швидше — 
на сміх) можливим агресорам. Настали дивні часи для панської 
Польщі.
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ТРАГЕДІЯ НА ПОЛЬСЬКОМУ ФРОНТІ. «ВИЗВОЛИТЕЛІ»

Здавалось, після договору (а радше змови) Гітлера зі Сталіним, 
перший не посміє піти на «сибірського ведмедя». Зате Польща була 
в небезпеці. Ось уже розчленована Гітлером Чехословаччина. Не
довго проіснувала Карпатська Україна — її зі згоди німців захо
пили угорці. Українські націоналісти з боями відступали в Карпати. 
Михайла Колодзінського, що недавно воював на боці фашистів 
у Абіссінії та Іспанії (мав чин полковника й був автором пінного для 
ОУН твору «Партизанка») нові господарі Закарпаття розстріляли. 
Така ж доля чекала й командира Свалявської військової округи 
Осипа Карачевського, якби він не говорив по-німецьки та не зіграв 
роль чистокровного арійця перед мадярами. Пощастило уникнути 
розправи і членові проводу ОУН Барановєькому.

Гітлерівцям легко вдавалися всі провокації й завойовницькі 
акції у Європі. Терпіти Польшу, яка закривала їм шлях у Прибалтику 
і на Схід, у себе під боком вони більше не могли. Розсудливі політики 
у Варшаві, хоч і запізно, вдарили у дзвони.

До війни мене приготували давно — ще після закінчення військо
вого вишколу. Дали необхідні кошти, і я тримав у шафі як похідну, 
так і парадну форми підпоручника, шаблю й пістолет. В кінці травня 
1939 року призвали в полк, який згодом був розгорнутий до бойового 
стану: 4 тисячі багнетів, легка артилерія, мінометний підрозділ, 
саперний, зв’язковий, протигазовий і медичний відділи. З розпові
дей військових пропагандистів виходило, що боятись нічого, бо ні
мець, хоч зухвалий, але надто безпечний, у тактиці та військових 
хитрощах нас не перевершить. Добра частина танків і літаків, мовляв, 
у них зроблені з дикти. Офіцери не вірили цим дурницям, чого не 
скажеш про солдатів. Ворога краще переоцінити, ніж недооцінити, 
а в Польщі вийшло навпаки. Мабуть, велосипед — єдиний вид техніки, 
котрої воякам не бракувало.

Першого вересня галаслива польська пропаганда притихла: 
гітлерівська потвора почала підминати під себе Великопольщу. Біля 
містечка Бялослав’є, при шосе Бидгощ—Познань, наш 61-й полк 
окопався. Там і зустріли свою смерть майже 4 тисячі галичан і поля
ків. Коли затих бій і вже ніхто не рухався на переораній гусеницями 
танків, заюшеній кров’ю землі, з броньованих чудовиськ повилази
ли новітні завойовники і почали задоволено оглядати наслідки 
своєї роботи. Нас чотирьох, що лишилися в живих — двох офіцерів 
і двох солдатів західноукраїнців, гітлерівці не добивали, а вивели на 
дорогу, де зупинились два генерачьські лімузини.

До того ми, офіцери, вже встигли повідривати свої офіцерські 
відзнаки (форма у нас була подібна до солдатської). Полонених, 
мов піддослідних жахливого експерименту, розглядали генерал 
і фельдмаршал в оточенні офіцерів рейху. Дивувались, як це ми 
стоїмо перед ними, а не розтерзані, не змішані з землею. Шоковані
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пережитим, ми навіть забули, що все ще є вояками Польщі, бо три
маємо в руках зброю. Так у повній амуніції відправили нас по шосе 
на захід без конвою, наказавши йти у табір цдя військовополонених.

З табору мені й ще одному офіцеру вдалося незабаром втекти. 
Я, подолавши величезні відстані пішки, прибився додому, а мій това
риш утопився, коли перепливали вночі Віслу.

17 вересня 1939 року Червона Армія, перейшовши Збруч, заполо
нила всю Західну Україну. Не буду описувати, як відбувалось оте ста
лінське «визволення», возз’єднання двох частин розтерзаної за віки 
злими сусідами України, підтверджу тільки, що народ від цього 
чекав дуже багато. Але не так вийшло.

Мов на крилах, летів я у Завидче, встигнувши тільки один день 
побувати у матері в Тяпче,— до дружини і двох маленьких дочок. 
Поспішав, маючи якесь тривожне передчуття. Вдома застав тільки 
дітей та хатню робітницю. Трапилось велике нещастя: на Бродів- 
ський шпиталь, де лежала після операції на карбункул моя дружина, 
впала німецька авіабомба. Загинули пацієнти, обслуговуючий персо
нал і головний лікар, що саме оперував пораненого польського ге
нерала. Тільки двох жінок витягли з-під руїн живими. Одйою з них 
була моя дружина. У тяжкому стані її одвезли спочатку в Радехів, 
а відтак у львівську лікарню, що на вулиці Пирогова. Там через 
погане лікування у хворої двічі починалось зараження крові. Тільки 
через місяць мені пообіцяли, що вона житиме. Мусить жити, твердив 
я собі, раз ми обоє, з Божої ласки, пережили такі потрясіння, верну
лися з-над краю гіропасті.

Маючи такий великий клопіт, я все ж пам’ятав про свій обов’я
зок перед ОУН. А становище було непевне, і ніхто не знав, що робити. 
Одні провідники радили заритися глибше в підпілля, інші — захоп
лювати владу до приходу червоних, вживатися у нові ролі, але з під
пілля не виходити, не видавати себе.

Знайшовши у Завидчі однодумців, поїхав з ними підводою в Раде
хів. Там звернувся до єдиного представника влади Дяківа, начальника 
так званої «білої міліції», що виникла для наведення порядку в пе
ріод безвладдя і безладдя. Представившись радянським комісаром, 
Дяківу я наказав змінити білу пов’язку на червону, а народові, що 
зібрався на площі, об’явив про створення тимчасовою повітового 
управління. Згодом було щось подібне до віча з обранням Ради і її 
голови, тобто мене.

Не скажу, що багато вдалося зробити до приходу справжніх 
комісарів, але охорона народною добра і порядку в місті велась, 
розвинули кипучу діяльність відділи народної освіти та охорони 
здоров’я, працював суд, виходила газета, діяв повітовий союз коопе
ратив та інше. Колишніх незначних польських функціонерів ІГзабо- 
ронив арештовувати й допитувати, а крупніші «риби» повтікали. Жаль 
мені було, що не розправився з одним — начальником поліції, тою 
кровожадною особою, з чиєї вини загинуло стільки оунівців, того
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невсипущого ока, що виявляється, і за мною пильно стежило, Про 
це свідчили товстий зошит його (щось ніби записник) і папка з секрет
ними документами повітового інспекторату поліції, котрі я негайно 
знищив. Дивно було: чому ж дефензива дозволяла мені розгулювати 
на волі?!

Незабаром об’їхав усі села, багато довелось виступати перед на
родом, багатьох потрібно було вислухати. Найцікавіша зустріч 
вийшла з греко-католицьким священиком Павлосюком, який дав 
мені заяву, де чорним по білсму писалося, що він став служителем 
культу не з переконання, віри в Бога, а через обставини — бідність, 
бажанця вчитися. У свій час він приїхав з Волині до Львова, де йому, 
православному, зраділи греко-католики, вихрестили на свого і прийня
ли на навчання до духовної академії. А він... ще з дитинства атеїст! 
Через те хоче тепер поміняти свій фах на вчительський, знаючи, 
що радянська влада не прихильна до релігії. Це дуже мене розсмішило, 
довелось допомогти атеїсту Павлосюку стати народним вчителем. Зго
дом виявилося, що сподіватись добра від павлосюків — марна спра
ва. У 1946 році я зустрів цього антихриста знову в сутані у Свя- 
тоонуфріївському монастирі, а опісля читав його словоблуды ста
тейки у православному віснику. Дивні метаморфози ставалися 
з людьми.

Комісари позбавили мене влади це відразу і не назовсім. Спочатку 
зробили заступником голови в питаннях освіти. Згодом я відчув, що 
мною займається НКВД. Мушу признатись, що у душі я вже вино
шував думку присвятити себе шкільництву — нова влада, НКВД 
спочатку не були такими репресивними, як згодом. Але обережність 
не зашкодила.

Як їх люди стрічали — ніби справжніх братів-визволителів! 
У всіх селах, крім польських, були вітальні брами, святково прикра
шені. Майоріли на них прапори: з одного боку — червоний, з дру
гого — блакитно-жовтий з тризубцем. Це комісарів дивувало:

— Хто їх навчив нас, радянських людей, вітати ворожим націо
налістичним прапором, петлюрівськими символами?!

Я пояснював:
— Бачте, людям і в гадку не прийшло, що блакитно-жовтий 

прапор з тризубцем — для вас ворожі символи. Адже то символи 
наших князів Володимира Великого і Данила Галицького.

— Краще б зняли. Може, їм червоного полотна дати?
Я поговорив на цю тему з селянами, але вони не хотіли знімати. 

Пика в комісара надулася.
— Буржуазними націоналістами треба буде зайнятись — це 

їхня пропаганда.
— Але ж народ вам радий...— сказав я й осікся, згадавши, ким 

насправді являюсь.
Незабаром у Радехів приїхали представники НКВД, прикордон

ники, почалась генеральна перевірка й чистка. А згодом — арешти,
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катування, вбивства, вивезення в Сибір ні в чому не винних людей... 
Цього вже я не дочекався.

Начальник НКВД часто бував на засіданнях повітового управлін
ня. Нарешті він при всіх заявив, що я — колишній оунівець, допи
сувач до націоналістичної преси. Крім кількох пожовтілих газет 
з моїми дописами і доносів заздрісників, інших доказів у нього ще 
не було. Але мене тут же звільнили з усіх постів. Видали направлен
ня на посаду директора тої ж таки Завидчанської школи. Передавши 
комісарові і голові Ради Ярмолі справи, а також службовий пістолет 
«вальтер», я поїхав у село.

А вже заарештували голову міста Селезінку й начальника пошти 
Панасюка (перший колись був начальником служби постачання 
в УГА).

У Завидчі мене відвідав оунівець Тимчишин, який до того був 
секретарем Радехівської ради. Він повідомив таке. Один з коміса
рів, на прізвище Козлов, завітав до хати греко-католицького свяще
ника Иосифа Яворського, завзятого москвофіла, колишнього депута
та до сейму від партії Пілсудського (різні у нас були священики — 
не всім же бути патріотами). А сини Яворського у 1926 році про
живали у бурсі Народного дому, знали, мене. Вони й розповіли Коз
лову, що я ще тоді займався націоналізмом. Отже, треба нам обом 
втікати!

Своїх дітей і дружину, що вже одужувала, я віддав під опіку її 
батьків. Розлука була тяжкою — може, найтяжчою з усіх дотепе
рішніх розлук. Чи побачу ще своїх, таких милих донечок, усіх близь
ких і рідних, свою поневолену знову землю?!

Уночі на початку листопада 1939 року біля села Паториці на 
Сокальщині ми з Тимчишиним благополучно перепливли Буг.

ВТІКАЧІ ГОТУЮТЬСЯ ВИСТУПАТИ

Про нас пам’ятали. Колишній повітовий провідник Радехівщини 
Богдан Казанівський, з котрим зустрівся Тимчишин, зобов’язав нас 
прозвітуватись за минулу діяльність перед крайовим ґіроводом ОУН 
на Холмщині. Подібних втікачів осідало багато на Холмщині, Засян- 
ні, Лемківщині. Вже — ізгої, хоч і не вороги свого народу. Це був доб
рий матеріал для розбудови формувань ОУН. Другий великий ре
зерв — серед місцевого українського населення, що тільки на нас 
мало надію, пов’язувало з ОУН плани національного визволення, 
встановлення історичної справедливості на споконвічних українських 
землях. Воно так і не піддалось полонізації за всі віки національ
ного гніту. Тепер відбувалась «українізація» загарбаних чужинцями 
земель. Створювались українські допомогові комітети ~(УДК), свої
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школи, церкви. Поляків, москвофілів скрізь витісняли, іноді си
ломіць.

Звітувались у Кракові перед організаційним референтом Василем 
Куком (Коваль, Ведмідь). Наприкінці тривалої розмови він сказав 
мені:

— Віднині ваша організаційна кличка — Вовк. Ми ще подумаємо, 
як'івас використати. У Лащеві бракує управителя української школи, 
їдьте туди, влаштовуйтесь на роботу, ждіть нового призначення по 
мережі ОУН.

Після мене звітувався Казанівський. Очікуючи його на вулиці, 
я несподівано почув за спиною:

— Слава Україні, земляче!
Обернувшись, побачив Бойдуника, котрого знав ще у Львові 

як головного редактора газети «Голос нації».
— Вождеві слава!
Коли почув, що я їду в Лащів на управителя школи/ сказав:
— Основна праця для кожного справжнього українця тепер — 

то є служба нації ділом, не забувай! Школи, діти підождуть.
Після того я одразу ж подався до місця призначення. Містечко 

Лащів належало до Томашів-Люблінського повіту, а сам повіт (бе- 
цірк) німці зарахували до Замостської округи (крайсу) Люблінського 
воєводства (дистрикту). Це воєводство з давніх-давен серед україн
ців мало популярну назву Холмщина, бо Холм, що був тепер повітовим 
осередком, заснував ще Данило Галицький і часто бував тут. Це 
дуже гарна місцевість з урожайними землями, мальовничими озе
рами й залишками колишніх дрімучих лісів. Сам Лащів числився маєт
ністю поміщика Старовєйського, що оженився на дочці Льва Шеп- 
тицького, брата Львівського владики. Біля нового поміщицького 
палацу збереглися руїни замку сумнозвісного Самуїла Лаща — наче 
доказ вічної спадкоємності панської власності. Довкруж, скільки око 
сягне,— ставища й болота з греблями.

Зорганізувавши у місті школу, я не забував, що освітянську 
ниву вже не мені обробляти, що треба займатись націоналістичною 
діяльністю. Зв’язок від проводу не забарився. Ранньої весни 1940 ро
ку в одному з сіл біля Лащева відбулась моя зустріч з учителем 
і одночасно провідником ОУН Томашів-Люблінського повіту Михай
лом Грициною (Хозаром). Він призначив мене провідником на Ла- 
щівський район, проінструктував. Це був амбітний чоловік, який не 
дуже знався на націоналістичному підпіллі. Зрештою, у цій місцевості 
підпілля було не пара підпіллю на Радехівщині, та й небезпеки такої 
не існувало.

Провід з Кракова (крайовий та головний) добивався встановлення 
зв’язків з усіма своїми членами і симпатиками. Цим переважно зай
мався провідник за кличкою Юрко. Периферійні відділення ОУН мали 
наказ гуртувати, організовувати їх, вишколювати військово та ідео
логічно, озброювати. Для кожної ланки це було основною роботою,
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кожна нижча мусила підтримувати зв’язок з вищою ланкою проводу 
й чекати дальших вказівок, які мали випливати із розвитку подій 
у світі.

На той час Тимчинь і по моїй просьбі організував з боївкарів 
естафету, й таким чином у Лащів з того боку перевезли частину моїх 
речей і дружину з дітьми. Для особистого життя, хоч якоїсь душев
ної рівноваги це мало велике значення. А вже важкі хмари Другої 
світової війни загрозливо висіли над Європою, сунули на Схід. Йшов 
мені тоді 33-й рік — вік Ісуса Христа в період його легендарних 
діянь...

Тої весни, будучи по справах своєї організації в Томашеві-Люб- 
лінському, я зустрів на вулиці професора Львівської греко-католиць- 
кої духовної академії Володимира Залозецького. Знайомий мені по 
Львову, професор був громадянином Австрії, а в академії мав виклади 
про мистецтво стародавнього світу. Його брати займали високі 
пости у гітлерівському вермахті й гестапо. Не дивно, що Залозець- 
кий вибрався із Львова. У перших словах після привітання він по
скаржився, що виникли великі труднощі з його поверненням до 
Відня.

— Знаєте, пане Павлишин, ми наче стоїмо перед якоюсь ката
строфою. Хотілося б її зустріти вдома, та не пускають, ніби й до 
Австрії, як до Польщі, ота біда докотилась.

Я поспівчував йому, сказавши по-німецьки якусь приказку, але не 
спішив допитуватись, про яку саме катастрофу мова, викликаючи 
професора на відвертість. Проте він різко змінив тему розмови.

— Чую, ви непогано володієте німецькою. Знайшли e:ve ро
боту?

— Так, я влаштувався.
— Де — в гестапо, вермахті чи в поліції?
— Ні там, ні там, ні там. Працюю управителем школи в Ла- 

щеві.
— Це похвально. А я — перекладачем у одній з військових частин. 

Професор... і перекладач. Смішно, правда?
— Чого б вам не вдатись до братів за підтримкою?
Він розпачливо махнув рукою, і лице його зневажливо скриви

лося.
— Щоб посісти вищий пост у вермахті? Мабуть, не слід... І вам не 

раджу пов’язувати свою долю з гітлеризмом.
Це настільки мене здивувало, що я дивився на нього вибалуше

ними очима. Професор зрозумів моє німе запитання. Сказав на 
вухо пошепки:

— Війна на Сході неминуча. І програє, напевне, той, хто нападе. 
Гітлер — не Цезар.

Роздивившись на всі боки й не уздрівши осіб в уніформі вій
ськових чи поліції, Залозецький уже звичним своїм професорським 
дискантом продовжував:
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— Згадаєте мої слова. Треба добре розумітися в політиці, як 
сучасній, так і минулій, щоб зробити правильні висновки. Сталін 
воювати не хоче, а Гітлер, мов той скажений пес на ланцюгу, рветься. 
За ким сьогодні світ? Тільки не за Гітлером! Вже наперед можна ві
щувати перемогу його противникам. Бережіться!..

В кінці травня повітовий провідник прислав грипе, згідно з яким 
мені належало з’явитись у певному місці в Томашеві-Люблінському 
на збори повітової екзекутйви ОУН. Там мене було вже поіменовано 
військовим референтом і познайомлено з членами екзекутиви. Не
забаром прийшов наказ терміново організувати військовий пере- 
вишкіл оунівців повіту.

Щоб якось дати собі раду з тою спішною роботою, я створив 
групу військових інструкторів, з котрими найперше провів короткий 
курс по вивченню бойового уставу піхоти, уставу впоряду (стройо
вої служби) та стрільби. Згодом ці інструктори вже проводили свої 
перші заняття з майбутніми воїнами. Робота ця розширювалась 
і ускладнювалась, для чого я писав і розмножував устави, готував 
нових інструкторів, налагоджував створення запасів військового 
спорядження. Десь через місяць мене призначили обласним військо
вим референтом на Холмщину.

Далась мені взнаки ця обласна референтура. Серед членів ОУН 
рідко хто мав військовий вишкіл, отже треба було починати з азів 
військової справи, а не перевишколювати, як намічалось. Але чо
мусь деякі провідники ігнорували справу ретельної військової під
готовки бойовиків ОУН. Такі ковзали по поверхні, знаючи лиш вершки 
ремесла, призначаючи військовими референтами й командирами 
іноді справжніх анальфабетів. При цьому намагались доказати, що 
війну за самостійну Україну вони виграють при допомозі націона
лістичної ідеї та «революційного пориву загітованих мас». Небез
печність таких настроїв розуміли ті, хто вже нюхав пороху на фронті, 
більш завзяті прихильники Степана Бандери — вони уповали перш 
за все на силу, яку ще необхідно було зібрати.

На 1940/41 навчальний рік мене перевели управителем школи 
в с. Городиславичі, що поблизу Лащева. Не маючи змоги навчати 
як слід дітей, на початку вересня 1940 року я сам став слухачем офі
церської націоналістичної школи в Турковичах Грубешівського пові
ту. Наш табір (офіцерська школа ОУН) був розміщений у мальовни
чому кутку за селом над річкою Гучною, біля реззалин відомого 
з історії міста Черлена (згадаймо Червону Русь). Він був на особливо
му рахунку в Кракові. Одною з наставниць жіночого відділу явля
лась дружина Бандери Ірина Опарівська. Інспектувати його та з лек
ціями на військово-політичні теми приїжджали такі відомі керівники 
ОУН, як Роман Шухевич (Щука), Юрко Лопатинський (Калина), 
Ярослав Рак (Мортко) та інші. Керівником школи був уже згаду
ваний мною Осип Карачевський (Свобода). Скрізь відчувався завзя
тий дух мого земляка Степана Бандери.
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Незважаючи на невисокий чин — поручник у польській армії,— 
Свобода був відважним, хитрим, вигадливим і педантичним офіцером. 
Зважаючи на пройдені польські тюрми, військові пригоди, авторитет 
мав уже немалий. Саме йому вдалося роздобути політичний архів 
Самбірського староства, що слугував доказом ненадійності деяких 
високопоставлених членів мельниківського проводу ОУН. Саме ці 
документи стануть незабаром основним звинуваченням проти мельни- 
ківців у книзі «Чому була потрібна чистка в ОУН».

Свобода часто використовував мене як помічника у бойових 
виправах, пам'ятаючи, мабуть, по офіцерській піхотинській школі 
запасу № 5а в Цешині. Знадобились припасені під моїм керівництвом 
у Томашівському повіті арсенали зброї. .

По сусідству з нашим ташувався концтабір для євреїв, котрих 
використовували на роботах по поглибленню Гучви й осушенню 
навколишніх боліт. Ми з тривогою слухали спів приречених, коли 
вони йшли під конвоєм до роботи. Часто там лунали постріли...

Після екзаменів Шухевич серед інших відзначив мене, поздоро
вивши із званням четаря (підпоручника), й сказав, що провід ОУН 
покладає на мене велику надію. У душі я був невдоволений з такого 
звання, адже на польсько-німецькому фронті мене вже було поіме- 
новано поручником (лейтенантом), але змовчав.

Невдовзі від Свободи я одержав телеграму терміново з’яви
тись у Краків на вулицю Баторія для проходження військової 
служби.

Краків — одне з кращих міст Європи — мені полюбився давно. 
Одразу ж по приїзді, прошкуючи на вулицю Баторія, на один з опор
них пунктів ОУН, я примічав ті зміни, що сталися в останній час. Те
пер місто аж кишіло від німців у мундирах і без. Для них звільнено 
цілі квартали, їх Вавель і Плянти, їх Сукенніци й старовинний замок 
Барбакан, їхні кращі кінотеатри й ресторани. Для людей ниж
чої якості — брудні околиці, гетто, тюрми, підневільна виснажлива 
праця.

Не чути опівдні чотириразового гейналу трубача з вежі Маріацько- 
го костьолу — це суворо заборонено. А до приходу загарбників його, 
по традиції, урочисто виконували двічі на добу (опівдні й опівночі) 
впродовж багатьох років і століть, що минули від часу руйнівницько- 
го нападу монголів. Легенда пов’язувала його з тим, що давній трубач, 
уже поцілений ворожою стрілою, встиг іще дати городянам урив
частий сигнал тривоги. Трубач замовк, але полякам, мабуть, вчу
вався той надтужний клич непокори і вдень і вночі. Торкнеться рука 
вандалів і костьолу — зникнуть незабаром з його олтаря дванадцять 
апостолів висотою у півтори людського зросту кожен, вирізьблених 
з дерева в XVI столітті Бітом Ствошем (його німці намагались пере
творити з поляка в німця, перейменувавши на Файта Штоса). Ніхто 
поки що не міг протидіяти онімеченню Кракова, на який зазіхали ще 
хрестоносці.
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Генерал-губернатор Ганс Франк заснував свою резиденцію на 
високій горі — у приміщенні королівського палацу замку Вавель. По 
зубчастій стіні замку походжав вартовий у касці з наїжаченим багне
том на крісі — як той пес-рицар.

У опорному пункті мене зустрів Євген Пришляк і одразу ж повів 
на Зелену, де розмістились відділи й проводи ОУН у п’ятиповерхо
вих будинках №№ 20, 22, 26. Партер дому № 26 належав мельників- 
ському проводові ОУН, а вищі поверхи — Українському Централь
ному Комітету (УЦК). Спочатку УЦК очолював Володимир Горбовий 
(мій земляк з Долини, ми з ним часто зустрічались), але його згодом, 
за протекцією члена головного проводу ОУН Миколи Климишина 
(Недобитого), заступив професор Краківського університету Воло
димир Кубійович. У будинку № 22 проживали високопоставлені 
чини з УЦК зі своїми сім’ями.

Ми зайшли у знайомий мені будинок № 20, де на першому по
версі містився крайовий бандерівський провід ОУН, а на вищих були 
квартири таких діячів, як Шухевич, Рак та інші. З’явились перед 
своїм крайовим провідником Ярославом Раком. Той найперше потур
бувався про моє розквартирування — прийняв до свого житла. На 
другий день Рак передав мене в. розпорядження крайового військового 
референта Осипа Карачевського. ^ой одразу ж похвалився:

— Це я постарався, щоб тебе до мене призначили. Знай, хто твій
Вельми вдячний. У чому полягатиме моя робота?

— Нині запишу тебе на вищі військові курси. Одержиш хорошу 
теоретичну базу. Там викладає добрий знавець справи, колишній поль
ський кадровий офіцер Кузьмінський.

— Знаю його як автора підручників «Стрілець у полі» і «Впоряд».
— Похвально. Вчись і готуйся до великих справ...
Ці Ісурси дали мені багато. Там я, крім Кузьмінського, добре 

познайомився з Євгеном Пришляком, Миколою Лемиком, Степаном 
Новицьким та іншими діячами бандерівського крила ОУН. Поза 
навчанням мені доручали інспектувати військовий вишкіл оунівців на 
терені генерал-губернаторства, діяльність низових референтур, шиф
рувати й дешифрувати звіти і повідомлення, виготовляти посібники 
для військового навчання та іншу роботу.

У Кракові саме вийшла друком книжка Дмитра Мирона (Мак
сима Орлика) «Ідея і чин», де, крім правил поводження, проповіду
вались послух, тверда дисципліна, самозречення всіх членів органі
зації. її всі читали й вивчали. У всіх організаційних структурах 
ОУН наводився порядок.

Перебуваючи в самому центрі організації, увійшовши з головою 
в її справи, я все ж переживав щодо зустрічі з колишнім студентом, 
курсантом військової школи в Цешині Олексою Гасиним. І хотілось 
побачити його, й лячно було за минулі суперечки з ним. Але все 
обійшлось якнайкраще — Олекса нічого поганого про мене не думав,

45



а наші колишні ідейні розходження витлумачив для себе правильно — 
що це наслідок умов життя, виховання, політичних впливів того часу. 
На його думку, тепер війна Німеччини з СРСР неминуча. Отже, тре
ба готуватись!

Ми з Гасиним довго балакали. Я висловив деякі сумніви, припу
щення, задав йому декілька непростих питань, які мучили мене, 
особливо щодо майбутнього нашого союзу з ненависними мені гіт
лерівцями. Він ні в чому не сумнівався, або вдавав, що не сумнівається.

— Таким, як ти, відповідь на всі питання виробив наш Великий 
збір*. Його рішення треба втілювати задля незалежності, самостій
ності нашого народу в майбутньому. А сумніви облиш для вищого 
керівництва.

— Все ж таки спільників у боротьбі треба шукати обережно. 
Як би не обпектись знову. Історія любить повторюватись.

— Принаймні в одному я абсолютно впевнений: світову кон’юнк
туру треба використовувати, де два б’ються — користати. І в сильних 
цього світу є слабості. Ка них й зіграємо. Ми повинні молитися, щоб 
оте чудовище посунуло на Схід — сьогодні або ніколи. Більше та
кої нагоди для нашого визволення може не трапитись. Два чудо
виська гризтимуть одне одному горло, а ми в той час гуртуватимем 
народ для вирішальної битви. Duobus certantibus tertius gaudet**. 
He забув латині?

— Tertius gaudens***... Чи не випаде нам доля Мазепи?
— Ні, бо сприятливіші обставини. А Мазепа — наша гордість, 

слава!
Олекса був другом Степана Бандери ще від студентських років, 

авторитет в ОУН мав великий.

В кінці 1940 року Карачевський повів зі мною бесіду на тему 
розвідувальної й диверсійної роботи на території західноукраїн
ських земель, саме в тих районах, котрі я добре знав. Але такої 
діяльності я прагнув за всяку ціну уникнути, тому навідріз відмо
вився. Тут ризик зазнати покарання був мінімальний, адже Баидера, 
сумніваючись у порядності гітлерівців (сам Гітлер на прямі перего
вори не йшов), хотів створити власні, ні від кого не залежні збройні 
сили ОУН. Для таких сил я більше надавався, грати в піжмурки зі 
своїми лютими ворогами не збирався. Проте Карачевський не відсту
пав — його агітаційні атаки тривали, з погрозами, тиждень. Якби це 
був наказ, мене змусили б, а так... Довелось Карачевському самому 
очолити диверсійні групи.

Саме в той час почалось вербування перевірених членів ОУН 
до українського легіону «Нахтігаль» («Соловейко»). Це був один із

* Перший Великий збір ОУН у 1938 році.
** К оли  двоє  б’ються, радіє (дістає вигоду) третій (лат.).

*** Третій радіючий (лат.).
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способів роздобути зброю» Покликали на медичну комісію й мене. 
Пішов з нехіттю, не вірячи, що легіон цей не буде кинутий на Схід 
при першій же нагоді — воювати за інтереси Гітлера. Коли вже 
наступила моя черга заходити на огляд, прибіг захеканий Василь 
Чижевський (четар Новик) і повідомив, що маю негайно з’явитись 
до Рака. А крайовий провідник поздоровив мене з призначенням на 
пост крайового військового референта, сказав, що мене хоче бачити 
Степан Бандера.

Знаючи, що той приймає у себе вдома, на Алеї Словацького, я по
дзвонив по телефону ввечері й тут же одержав запрошення прийти. 
Кабінет головного провідника ОУН (з Мельником у нього виникли 
тактичні розбіжності щодо майбутньої боротьби за долю України, 
тому в ОУН появились два крила: мельниківське й бандерівське) 
виказував військові, дещо навіть спартанські, звички господаря. 
В ньому не було килимів, тільки доріжки й оленяча шкура на підлозі, 
пару картин на стінах, а з меблів — книжкова шафа, дубовий стіл, ба
гато крісел. Як я помітив, книжки в шафі були на військову тематику.

Степан мало змінився. Хіба залисини стали більшими, а волосся, 
колись русяве, набрало попеля того кольору. Такий же незавидний, 
щуплий, з дрібним ластовинням на обличчі.

Коротко згадавши про наше давне знайомство, головний провід
ник тут же зробив екскурс в історію воєн, користуючись при цьому 
рядками з гвору К. Клаузевіца «Про війну» і навіть посилаючись на 
деякі висловлювання Ф. Енгельса. Я уважно слухав, сидячи, мов 
на голках, у м’якому кріслі.

— Так, так, війна — це теж політика, тільки іншими середниками. 
Без чисельних, добре забезпечених усім необхідним збройних сил 
самостійна Україна якщо й народиться, то виявиться нежиттєздат
ною. Усі революційні завоювання потребують сильного захисту... 
Кому ж, як не тобі, Лука, займатись тепер підготовкою збройних на
ших сил, вишколом наших військових кадрів?!

— Зроблю все, що у моїх силах!
— Ти, певно, здогадуєшся, у чиїх ми руках... Але глузду не 

втратили, маємо надію як на свій народ, так і на світову кон’юнктуру. 
Щоб виграти у цій небезпечній грі, потрібен збіг багатьох сприятли
вих обставин. Думаю, що вони появляться.

— Досі обставини нам не дуже сприяли.
— Мусимо пам’ятати і про це. Вступивши у війну з москалями, 

котрі ще надіються на підтримку Англії, німці виснажаться. Ослаб
нуть і росіяни, якщо не матимуть значної помочі. Отже потрібна 
сильна організація і сильна армія.

У цей час появився охоронець і щось шепнув йому на вухо. Бандера 
ствердно кивнув головою. Охоронець відкрив двері, і до кімнати 
увійшов по-військовому підтягнутий чоловік у цивільному одязі. 
Головний провідник гостинно запросив його сісти. Гість чемно відмо
вився:
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— При вожді я не можу сидіти.
Це'я вперше почув, що Бандеру, як і Мельника, величають вождем, 

тому зірвався на ноги. Господар посміхнувся і промовив:
— Сиди, Лука, сиди, Ріко жартує. Познайомтесь.
Так я спізнав Ріхарда Ярого. Він у мене особливого довір’я не 

викликав, але був чомусь прихильний до мене, багато і з пафосом 
говорив на тему націоналізму. Говорив, що треба створювати сильну 
й дисципліновану нацорганізацію, котра б «тримала в своїх руках 
Україну». Мовляв, ми, українці,— анархісти за природою, схильні 
до вольниці козацької, з такими самостійної держави не збудуєш. 
Потрібні «авторитетний вождь» і самовіддані «виконавці вождевої 
волі». Він цю волю виконував, мабуть, добре, хоч і був гітлерівським 
офіцером, бо український батальйон «Роланд» ріс у німців на очах.

Так я став своєю людиною при головному бандерівському проводі 
ОУН. Повний розлам в ОУН стався у лютому 1940 року. Основним 
пунктом звинувачення, яке висунув Бандера проти Мельника, був 
«пасивний опортунізм». Я це розумів як бажання мельниківського 
проводу беззастережно слідувати за гітлерівцями з надією, що ті 
подарують українцям омріяну державність. Бандеру проголосили 
головним провідником, а Мельника виключили з ОУН на Другому 
Великому зборі в квітні 1941 року. Тоді фактично постали дві орга
нізації: ОУН (Б) і ОУН(М). Єдності нам бракувало у всі віки, у всі 
поворотні моменти історії.

У Томашів приїхав Роман Шухевич. Провів нараду з найголовні
шими оунівцями повіту, де виголосив таку промову:

«...Розкол був неминучий саме тому, що Мельник зледащів, 
як старий пес. Треба стерегтися політичних помилок. А він на
діється лиш на німців, що вони розправляться з москалями і нам 
все наше повернуть. Ні, вони не заберуться з України і сил ніяких 
у тих націоналістів, котрі не кували залізо, доки воно гаряче було, не 
виявиться. Степан Бандера вирішив інакше. Він говорить, що всяка 
революційна організація є лиш доти революційною, доки веде практич
ну боротьбу. Досвід і гарт боротьби знадобляться при встановленні 
нашої влади, особливо при захисті її — се найважче. Хто зна, чи не 
доведеться воювати в близькому часі й із гітлерівцями... Це велика 
таємниця, за розголошення котрої будемо карати на горло. Мель
ник і слухати не хоче про можливий розрив з теперішніми хазяями 
становища. Він не бачить дальше свого носа, тому ми на з’їзді обрали 
нового, справжнього лідера. З ним усі розумніші й молодші оунівці, 
такі, як Степан Ленкавський, Ярослав Стецько, Олекса Гасин, Ми
хайло Арсенич-Березовський, Ярослав Рак, Ріхард Ярий, Микола 
Лебедь, Володимир Горбовий, Іван Климів, Дмитро Мирон, Микола 
Климишин і багато інших.

А хто з Мельником? Одні старі недобитки: Сеник, Сціборський, 
Сушко, Кап>стянський, Бойду ник. Та з цими нездарами загал україн
ської нації навіть не буде числитись! Треба продовжувати чистку на—
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ших рядів. А тепер про гасла, затверджені на з’їзді. «Слава Україні» 
залишається, а у відповідь слід говорити не «вождеві», а «героям 
слава». Слава тим, хто жертвенно віддав або готовий віддати життя за 
нашу неньку-У країну».

Шухевичу вдалося переконати майже всю ОУН Холмщини, залу
чити її до бандерівського проводу. Коли з контраргументами висту
пив відомий оунівець Іван Онуфер (Коник) у Томашеві, його так 
відлупцювали, що ледве живим лишився і втік до Мельника. Діста
лося й кооператору Івану Богачевському, котрий дав притулок Ко
никові. Гризня з кулуарів, зі сторінок преси вихлюпнула на вулиці 
міст і сіл генерал-губернаторства. Поки що все закінчувалось «мор- 
добитієм». Мельниківці видали «Білу книгу ОУН», бандерівці — 
«Чому була потрібна чистка в ОУН». Автором першої був Микола 
Сціборський, другої — Ярослав Стецько (Карбович).

Ще нас зібрали 20 травня у великому кабінеті крайового про
відника послухати інформацію Карбовича «Про завдання боротьби 
з більшовизмом». Почав він хриплуватим голосом (добрим оратором 
не вважався) з наболілого питання — розколу й ворожнечі в ОУН. 
Це ми вже знали, й слухали неуважно. Зацікавили приобіцяні ним 
«надзвичайні осяги», котрі ждуть нас на Україні, якщо зуміємо 
розумно використати політичну кон’юнктуру в часі близької вже 
«німецько-совіцької війни». Повідомлено про похідні групи, котрі 
необхідно творити і пустити вслід за завойовниками для встанов
лення української влади, ідеологічної підготовки населення захопле
них областей до нового життя й боротьби за вільну Україну. Говори
лось і про конспірацію на випадок непередбачених обставин, хоча з 
німцями всі формальності буде полагоджено. Невідомо тільки, як на
род поставиться до нас, чи не прийме за п’яту колону гітлеризму, за 
його прислужників. Хоч ми і не поділяємо його методів ведення війни, 
розправ з мирним населенням, неминучого мародерства, але звідки 
простим людям про це знати? Отже, важка й відповідальна місія 
стоятиме перед похідними групами. Для них головний провід на 
чолі з Бандерою вже закінчував складати спеціальну інструкцію.

На Зелені свята ми справляли поминки по всіх своїх попередни
ках, полеглих і знищених,— від усусів, зунрівців, унрівців до заму
чених польською дефензивою українців. Скрізь, як і у Львові за 
панської Польщі, відбувались хресні ходи на цвинтарі й окремі мо
гили. Йшли ми на Краківський цвинтар, де було поховано багато на
ших соплемінників, окремими купами — бандерівці й мельниківці 
Але про примирення не могло бути й мови — надто тривожні часи 
наступали, надто підганяли нас події в світі, не можна було спини
тись і спокійно подумати над усім, що сталося, розібратись, об гово
рити на спільній раді. Надто затялись вожді. Йшли ніби разом, але 
так, як ідуть на похоронах своїх батьків уперті діти, які встигли пе
ресваритись за спадщину. В той день, завдяки Миколі Климишину, 
я мав можливість познайомитись із багатьма визначними бандерів
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цями. А рвечері — побачити, як бились українці з українцями на вули
цях славного польського міста.

Готувались три бандерівських похідних групи по трьох основних 
напрямках—  Північ, Схід, Південь. Мене зарахували до Північної 
похідної групи, у котру входило 3500 чоловік. Вона мала загніздитись 
у Києві, а я — продовжувати свій шлях до Харкова з Середньою, 
тобто тією, що прямувала просто на Схід. Останньою командував 
Микола Лемик (Синишин). Мене у Харкові, при запланованому роз
виткові подій, чекав пост обласного або крайового військового рефе
рента краю «Схід», бо скрізь мали створюватись оунівські збройні 
сили. Це, на думку Шухевича, прирівнювалась до поста командуючого 
корпусом або армією. Південна похідна група скеровувалась до 
Одеси, де намічалося створити край «Південь» із своєю армією. 
Цей загін чисельністю 2500 чоловік очолив Зенон Матла (Річка). 
Таким чином, до походу готувалось не ійенше 9000 бандерівців і пев
на кількість прихильників "А. Мельника.

З якимсь дорученням я прийшов до Кузьмінського (Єнер, Горн), 
котрий закінчував укладати черговий підручник для війська. Він 
здавався мені приємною, щирою людиною, був хорошим теоретиком 
військової справи, що мені імпонувало. Ми з ним поділились мірку
ваннями щодо розстановки військових сил у світі, про можливі коалі
ції, якщо німець піде на Схід, пробували вгадати, коли ж почнеться очі
кувана нами і проклята всіма народами війна. Він сказав:

— Те, що має статися, висить над нами, як велика перестигла 
грушка. Чуть подує вітер, і... Не знаю, що буде — з нами всіма, 
з народами. Я, хоч і військовик, але боюсь крові, мук, страхіть, а най
більше — смерті.

— Хто того не боїться?!
Його аж перекривило — мабуть, уявив собі поле бою. Поділились 

ми з ним востаннє потаємними думками і розійшлись — а дороги 
наші в майбутньому не раз переплітатимуться.

Дізнавшись від керівників про місце збору своєї групи (вирушали 
в дорогу одразу ж після того, як рушить гітлерівський вал), я ще стиг 
поїхати до Городиславич, де була сім'я, де належало остаточно роз
рахуватись із школою, попрощатися з рідними, може, й навіки.

Війна почалась точно у намічений Гітлером час. Ми вирушили 
в дорогу через тиждень, коли гітлерівці просунулись уперед. Ще перед 
відходом Городиславицький священик Сегеда, котрий утаїв перед 
новою владою радіоприймача і нишком слухав його, сказав мені, що 
чув по Львівському радіо промову Ярослава Стецька, коли у Львові 
було проголошено Україну. Уже пізніше я розвідав подробиці тої 
події. Тепер це ні для кого не секрет. А наслідки були відчутними 
й у похідній групі — гестапо ставилось до нас все більш підозріливо. 
У 1941 році гітлерівці нікому не дозволяли навіть мріяти про якісь 
незалежні держави на завойованій ними території — адже військова
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фортуна була на їхньому боці, ворог відступав аж до Дніпра й Волги. 
Це перед початком можна було щось непевно обіцяти, аби забезпе
чити собі підтримку пригноблених народів Союзу на випадок провалу 
«бліцкрігу». «Генеральний план Ост», розроблений у Берліні, перед
бачав повну анексію Західної України та Криму (вони мали стати 
складовими провінціями рейху), а решту територій чекала доля ні
мецьких колоній. Місцеве населення передбачалося розділити на три 
частини. Перша підлягала знищенню, друга — вигнанню до Сибіру, 
третя мала залишитись на місці як дешева робоча сила для німець
ких переселенців.

Андрій Мельник міг торжествувати: Бандера й Стецько були після 
львівської події заарештовані й доставлені в Берлін, згодом — у конц
табір. ОУН(Б) залишилась фактично обезглавленою, якщо не 
рахувати Лебедя, Шухевича та інших чолових провідників, що пе
рейшли у підпілля.

ШЛЯХ НА СХІД. АКЦІЇ В ЖИТОМИРІ

Наша підгрупа чисельністю 50 чоловік пробиралась через колиш
ній кордон у Рава-Руський, Немирівський та Магерівський райони. 
По ходу відновлювали мережу ОУН(Б), висували своїх людей в уря
дові установи, вели пропаганду за створення військових одиниць, за 
самостійну Україну. Відзначались у цій роботі брати Петро та Ми
кола Дужі, Володимир Гафткович, Михайло Медвідь та інші. У Рава- 
Руській створили навіть повітове управління на чолі з учителем Олек- 
синим, котре розмістилося у будинку адвоката Карпевича. Великий 
підвал цього будинку гітлерівці незабаром перетворили в тюрму, 
де мучили й допитували не тільки радянських активістів, а й усіх 
підозрілих громадян, поляків, євреїв.

Чим далі на схід, тим більше дорогою зустрічали змучених, по
кривавлених військовополонених і радянських активістів, котрих 
супроводжували не тільки німці, а й українські поліцаї. Служити в по
ліцію охоче йшли мельниківці. Спочатку й бандерівцям рекоменду
валось проникати у відділи поліції, аби одержати зброю й мати хоч 
якусь владу, але згодом, коли почалось на них гоніння, це стало 
неможливим.

Трохи затримались у Карові в хаті Дужих. Після цього роздо
були справну німецьку півторатонку, завантажили її продуктами, про
візією, запаслись необхідними документами і вже швидше почали 
проминати населені пункти. Націоналістичну владу на Радехівщині 
тримав Мандрика (Чорноморець), що за відсутності німців навіть 
хизувався цією владою, нехтуючи правилами конспірації. А гітлерівці 
вже зайняли Житомир. Наша дорога до нього пролягала через Стоя- 
нів, Горохів, Луцьк, Рівне, Корець, Новоград-Волинський, переймено
ваний німцями в Звягель. Агітувати населення за Україну ставало все 
важче.
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Керував нашою групою Арсен, тобто Петро Дужий, який знав 
дорогу й зв’язки з осередками ОУН в дорозі. Було багато цікавих 
розмов з простими сільськими людьми, створювались нові осередки. 
А вже біля Житомира люди були інші, зовсім приручені чи залякані 
більшовиками...

В одному із сіл, де не було жодного німця, мені з Арсеном вдало
ся зібрати у школі з десяток юнаків та дівчат, котрим так і не дове
лось закінчити школу. Вони нас прийняли за партизанів і тільки зго
дом вирозумілися, що це не ті партизани. Але ідея самостійної 
(без будь-яких чужинців) України їх привабила, дехто хвалився, 
що має гвинтівку з набоями, гранати, а один хлопець бачив, як у яру 
сусід закопував справжнього кулемета, залишеного червоноармійця- 
ми. З таким контингентом слухачів я, колишній учитель, швидко зна
ходив спільну мову, а фактів проти більшовизму та колгоспів було 
хоч відбавляй. Говоркв і про русифікацію, нищення віри наших бать
ків. А почав з далеких історичних подій на Україні та козацьких 
воєн. Може, ця молодь і пішла б в ОУН, якби несподівано до класу 
не зайшов старенький вчитель, як згодом виявилоь, істерик. Він 
уважно слухав, мабуть, погоджуючись з моїм (що базувалось на 
історичних джерелах) трактуванням давнішої історії України. Роз
повідь про усусів, ЗУ HP та У HP, аналіз причин їхніх невдач у 1919 ро
ці були справжнім одкровенням для присутніх. Але вчитель, не маючи 
інших контраргументів, як возз’єднання України з Росією 1654 року, 
не витримав, почав щось образливе, про «західників» кричати, став 
між мною й молодими людьми, ніби захищаючи їх від якогось гріха.

— Чи знаєте, хто перед вами, ціти? Петлюрівський недобиток, 
німецький агент. Били їх, та, видно, не добили наші будьоннівці. 
Геть звідси!

Отака вийшла халепа в колишній радянській школі. Настрій геть 
підупав.

У Житомир наша група прибула благополучно. Зупинились на 
подвір’ї колишньої міськради. Там між багатьма оунівцями я уздрів 
Климишина, Дмитра Мирона й Климіва, привітався з кожним. Разом 
з Арсеном склав звіт перед Климишиним, як керівником усієї групи 
«Північ», про організаційну роботу в дорозі. У будинку міськради 
був наш перший пристанівок до переходу на нелегальне становище — 
там відіспались з дороги. Пізніше Климишин запросиз мене і ще 
кількох значніших оунівців на свою квартиру, де призначив мене 
своїм заступником.

На постій мій начальник прийняв мене до себе, що вирішувало 
й проблему з вікіуванням. Варила їжу (скупо, але смачно), приби
рала в кімнаті одинока жіночка, що проживала з дитиною у тому 
ж домі.

Незабаром Климкшин познайомив кількох нас із обстановкою на 
теренах майбутніх дій, а також на фронті. Наш будинок знаходився 
неподалік Тетерева по вулиці Лєрмонтова. Завдяки знайомствам
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у комендатурі міста, нам видали посвідчення — без печаток і фото
графій, котрі, як згодом виявилось, задовольняли всіх гітлерівців 
та поліцаїв.

Спочатку ми повинні були збирати і передавати вищим керівни
кам розвідувальні матеріали. Серед іншого, цікавили нас і червоні 
партизани та підпільники, котрі називали всіх оунівців ворогами 
у своїх листівках.

Плани Климишина і головного проводу ОУН(Б) не співпадали 
з планами гітлерівців, особливо після трагічно пам’ятної події у Льво
ві. Зібравши нас на таємну нараду, він наставляв: «Кому цікаво 
ослаблювати одного ворога, аби другий ставав сильнішим? Нам ви
гідно, аби вони ослаблювали себе самі, обоюдно. А інформацію 
треба збирати і про одних, і про других разом з їх партизанами. У на
шому розпорядженні є полонені солдати й офіцери, балакучі тіточ
ки... й наші кмітливі голови. А гітлерівцям — висмоктувати інфор
мацію з пальця і підносити, щоб повірили, через поліцію, як першо
сортну. Доки перевірять, спливе багато води. Головне завдання — 
організувати на Житомирщині нашу мережу з місцевих патріотів 
України, щоб передати їм естафету боротьби. Практично це вигляда
тиме так. Усі, хто має добрі документи, взявши з собою помічників 
без таких документів, їдуть хто в село, хто в місто. Ознайомившись 
там із настроями населення, виявивши колишніх репресованих і во
рогів Москви, нестійкий для більшовизму елемент, беріть їх під свій 
вплив і виховуйте, доки не стануть нашими...»

Так ми і робили. Іноді послуговувались транспортними засобами, 
котрі були в розпорядженні Климишина. До речі, «Оппель» нашого ке
рівника належав колись Євгенові Коновальцю, що було предметом 
гордощів Недобитого. Мав він також стилет, подарований Ріхардом 
Ярим. У критичний час пізніше він дасть його мені на зберігання, 
а в мене той стилет пропаде.

При вербуванні прихильників особливими успіхами похвалитися 
ми не могли. А розвідданих було хоч відбавляй. Нас допускали 
з документами скрізь, навіть до поранених у лікарню, де майже весь 
медперсонал — житомиряни. Траплялися серед поранених партизани 
й підпільники. Зі мною всі вони охоче балакали, хоч розуміли, з ким 
мають справу,— не шкодували своїх секретів. Особливо тоді, коли ми 
їх чим-небудь пригощали. За достовірність розвідданих не ручаюсь. 
Час від часу Климишин, аби не попасти в халепу, змушений був осо
бисто перевіряти подібну інформацію, підтверджувати, або відкида
ти її.

Не мали особливих успіхів серед населення й члени ОУН(М), хоч 
діяли більш відкрито. Вони навіть проводили велелюдні мітинги. 
Вийшов на арену як хороший агітатор оунівець Заблоцький, котро
го мої зверхники пізніше перевербували й призначили обласним 
референтом на Вінниччину. Інший їх вожак на прізвище Кравчук 
поширював друковані на машинці відозви, ходив у мазепинці з три
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зубцем по місту і разом з помічниками записував бажаючих до 
якоїсь військової частини, що була на службі в німців. Це був пра
вославний батюшка з Холмщини, котрий поміняв рясу на оунівський 
стрій. Члени ОУН (М) тим і відрізнялися від нас, що спочатку слугу
вали гітлерівцям, добре їли і вдягалися, допікали червоним партиза
нам і створювали багато галасу. Та деякі нижчі чини вже починали 
розуміти, що з такою «тактикою» самостійну Україну не завоюєш.

У Житньому провулку в одноповерховому будиночку розмістились 
головні діячі ОУН(М) — полковники (з петлюрівської армії) Сеник 
і Сціборський. Вплив їх на підлеглих був такий великий, що навіть 
Мельник почувався наче в тіні. Зрештою, він їм довіряв найбільше. 
В тому будиночку вже працював наш розвідник, повідомляючи про 
все, що творилося в «штабі» ОУН(М). Незабаром я вже знав їх біо
графії та основні факти з націоналістичної діяльності. Маючи зв’язки 
в США, наприкінці тридцятих років Сенйк і Сціборський закупили 
там два літаки (один з них мав назву «Україна»), про що в Галичині 
писали націоналістичні видання. А тут всі члени нашої групи одержа
ли повідомлення згори, що ці два нерозлучні полковники — агенти 
гестапо...

Микола Климишин познайомив мене з головою Житомирського 
обласного управління Яценюком. ОУН він влаштовував, а мені, як 
людина, не сподобався, може тому, що надто запобігав перед полі
цією. Це дратувало й Климишина.

Кипучу діяльність по залученню в ОУН жіноцтва розвинула дру
жина майбутнього нашого генерала Івана Климіва (Легенди) — Га
лина Чуйко. Вона була дочкою петлюрівського полковника, який 
уник долі членів диверсійної групи Юрка Тютюнника під Базаром 
у 1921 році. Прославився також диригент Чаус, котрий організував 
у місті хор української пісні.

Проживаючи в одній кімнаті, ми з Климишиним затоваришували. 
Розмови наші були відвертими, секретів ніби не існувало. Микола 
мені довго розповідав про свою участь у вбивстві Пєрацького, про 
Варшавський судовий процес, про втечу Бандери з тюрми та інше. 
З таким очевидцем далеких уже подій було цікаво.

Якось увечері, стоячи біля відкритого вікна й задумано спогля
даючи за будинком абвергрупи, він сказав:

— Невже вони й справді мають нас за сліпих котят?.. Не думаю, 
щоб Степан їм піддався. Знаєш, куди його перевели з Равенсбрюка? 
В берлінську тюрму «Старий Моабіт»*. Це вже не концтабір. Як не 
батогом, то пряником хочуть присилувати. А брата його, Василя, му
чать у концтаборі**.

— Ти — як на прямому проводі, все знаєш. Які ще новини?
— Багато хочеш знати...

* Пізніше був у концтаборі Заксенхаузен.
** Знищений гестапо.
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Климишин деякий час помовчав, щось думаючи.
— Видам тобі ще один секрет. Знаєш, хто може тепер заступити 

Бандеру в проводі? Дмитро Донцов.
— З нього добрий ідеолог, фільозоф, та не вождь.
Розмірковуючи над свіжими новинами, я довго не міг заснути.

А чи знає Бандера, схиляючись перед Донцовим, як той насправді 
оцінює його. А головний ідеолог колись називав теперішнього голов
ного провідника шибайголовою, розкритикував вироблену ним так
тику. Хоч і для Мельника не кращі епітети підбирав. І це відкрито. 
Може тому, що почував себе незалежним політиком, мав великий 
авторитет в ОУН...

Була вже друга половина серпня 1941 року. Смертельний вал 
фронту перекочувався все далі на схід. Але бої ще тривали й під 
Коростенем, бо фронт пролягав ламаною лінією — моторизованими 
колонами німці врізалися в територію СРСР досить глибоко, зали
шаючи позаду оточенців-радянців. Здається, червоні вже зовсім 
знесилились, хоч і опору особливого ще не влаштували, а чи не 
чекає це і гітлерівців, які прибирали до рук все нові простори й ба
гатства?

Чи скоро будуть у нас боєздатні, моторизовані збройні сили, 
щоб становити комусь загрозу, домагатись самостійної України? 
Не віриться, що це колись буде.

За Житомиром у напрямку Коростеня й Чернихівець я неоднора
зово зустрічав «Оппель» командуючого групи німецьких військ 
«Середина». Райхенау їздив прифронтовими дорогами безпечно — 
тільки в супроводі водія й офіцера охорони. Бачив його і в Коростені 
на подвір’ї школи, коли він у самій сорочці й рейтузах сидів за сто
лом і обідав. Без вартових. Трохи пізніше картина разюче зміни
лася завдяки діяльності підпільників та червоних партизанів. Тоді 
фельдмаршала вже оточували не менше десяти автоматників, а його 
помешкання — колючий дріт і чисельні охоронці в уніформі та в ци
вільному.

Діла так званої «української поліції» відомі. Її прибирали до рук 
прихильники Мельника, а саме — припроваджений гестапо аж із 
Франції діяч ОУН(М) Захвалинський. Вони дуже заважали нам 
у заснуванні своєї мережі. Це пригнічувало рядових учасників похід
ної групи.

Коли гітлерівці зайняли Васильків, туди ринула група з 360 бан
дерівців, серед яких були Арсен і Орлик. їздили й ми з Климиши- 
ним для вивчення тамтешньої обстановки. По зв’язку, який працю
вав справно, вийшли на організацію ОУН (Б), котру складали не так 
місцеві, як приїжджі люди. Арсен і Сак уже випускали свою газету. 
Орлик готувався до вступу в Київ, попередивши, щоб я довго не 
затримувався у Житомирі. Сак, що мав багато знайомих у столиці, 
повинен був прийняти пост провідника на Київ. Там його і вб’ють 
незабаром.
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Мене часто запрошували на секретні, навіть з участю есбістів, 
наради, котрі відбувались у глухому кутку над Тетеревом. Там я ба
чив, що неприязнь до членів ОУН(М) не зменшується, а навіть збіль
шується. Тривала зовсім непотрібна конкуренція, котра послабилась 
тільки на кінець війни. Тривала ворожнеча, котра приводила іноді 
до трагічних наслідків. Перед тим невідомими було знищено кількох 
членів ОУН(Б), і, ясна річ, підозрівались прихильники Мельника.

Як і більшість учасників тих нарад, я відмовчувався, слухаючи, 
що говорять більш досвідчені люди, котрі ближче до проводу. В основ
ному вирішувалась проблема: як збільшити вплив на заляканий, сте
роризований народ? Прихильників назбирується мало (більш охоче 
йдуть в поліцію служити), а треба ж думати про майбутні військові 
підрозділи на цих землях...

Ще дальше від місця нарад, у глибзкому яру, зарослому густим 
чагарником, я випробовував заготовлену зброю, вчив стріляти мо
лодняк ОУН. Звуки пострілів глушили чагарники і обривисті схили 
яру. Все одно, ми часто міняли місце стрільби — слава Богу, ярів 
біля Тетерева вистачало.

Погода трималась гарна, було сонячно весь тиждень, і в неділю 
я вибрався на річку загоряти й купатись, як тільки почало пригрівати 
зранку. Згадав собі Свічу й хату батьків над нею... Тетерів — теж 
близько, тому йшов тільки в трусах, з древнім годинником «Докса» 
на лівій руці й портфелем у правій. Ніс у портфелі рушник та мило. 
По дорозі зустрівся з Миколою Скибою — оунівцем, котрий служив 
перекладачем у німців.

— Які новини, що на фронті чувати? — запитав його.
— Німці застряли під Києвом. А в нас, тобто в Житомирі, 

теж стріляють. Чув, що сталося вчора?
— Нічогісінько не чув. А що сталося? — Я аж зупинився 

стривожено, але намагався тримати себе в руках, тамуючи погані 
передчуття. — Подвійне вбивство. Якийсь атентатчик * у Житньому 
провулку підбіг із тилу до двох цивільних, вихопив з кишені пісто
лет і тричі вистрілив. Одному — в потилицю, другому в шию й 
обличчя попав. Сам бачив.

— Ти диви! І що з ним? — прохопилося.— Тобто, що з тим 
агентатчиком і потерпілими?

— Гітлерівці надбігли з усіх сторін, ніби того й сподівалися. 
Терорист утікав, відстрілювався, шмигнув у якесь подвір’я — 
а там теж німці. Вони стріляли спеціально по ногах. Поранили. 
Він упав. Але живим не здався. Ще встиг вистрілити собі у висок. 
А тих обох забив на місці.

— Хто б то міг бути?
— Біля комендатури у всезнаючих людей я дізнався, що стрі

* Терорист.
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ляв якийсь Козій Степан з Галичини. F/цім у його кишені знайшли 
довідку, видану ще в Кракові окупантами.

— Я про забитих ним мужчин питаю.
— Вони теж українці. Члени мельниківського проводу ОУН Оме

лян Сеник і Микола Сціборський *.
— Ти диви!
— Отак-то! Ходити без охорони по Житомиру високим чинам 

небезпечно. Тепер почнеться...
Скиба пішов своєю дорогою, я, міцно задумавшись,— своєю. 

Що робити? З ким порадитись? Климишин поїхав у Львів. До його 
повернення за всіх членів ОУН (Б) відповідав я.

Вирішив продовжити свій шлях до річки — там після купелі 
голова стане свіжішою, може, щось придумаю. По містку пере
правився на протилежний берег, де вже хтось хлюпався, стоячи по 
коліна у воді. Впізнав ще одного знайомого — колишнього облас
ного провідника ОУН Холмщини, учасника нашої похідної групи 
Ярослава Дударя (Чавуна, Вереса, Чугайстра). Підійшов до нього, 
питаю:

— Чув, що сталося вчора на Житньому?
— Там, кажуть, стріляли, а хто в кого — не знаю.
— Вбито Сеника й Сціборського.
— То неможливо! Дикі жарти.
— Правда!
Він дивився на мене виряченими очищами, все ще не вірячи. 

Нарешті спитав:
— За що?
— Я так знаю, як і ти.
— Давай, покупаємось, а то щось гарячка вдарила.
— Давай.
Мене страшенно тягло до води, ніби знав, що не скоро вже 

матиму таку, як до війни, купіль.
Поталапавшись у річці й охолонувши, ми вийшли на берег, поля

гали до сонця грітись. Час від часу я поглядав на будинок нашої 
резиденції, на місток через Тетерів. Раптом побачив, що будинок 
оточує поліція. Протер очі, глянув ще раз... і одразу ж поповз у ку
ші ховатись. Дудар — за мною.

На місток вбігло мале хлопченя. Я впізнав дитину тої жінки, 
котра слугувала мені з Климишиним. Помітивши мене, малий під
біг і шепнув на вухо:

— Дядечку, не йдіть додому. Мама казали, що поліція вас роз
шукує.

* Дехто вважає, що це вбивство, як і багато інших, було організо
ване сталінськими чекістами, котрі проникли в мережу ОУН. Ворожнечу 
між ОУН(М ) і ОУН (Б) роздмухували як вони, так і гестапо.
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— Добре, добре, дякую, А ти вертайся до мами. Тільки непоміт
но, й нікому не кажи, що нас бачив.

Хлопченя побігло нагад. Мені подумалось: є й між німецькими 
слугами та прислужниками чудові люди. Проста жінка під загро
зою концтабору, а то й смерті, вирішила порятувати чужу їй лю
дину. Добра, щира душа.

Ми не встигли навіть оговтатись, прийняти якесь рішення, як 
побачили поліцаїв уже на містку. Поза кущами поповзли у проти
лежний бік, але й там уздріли іх. Дрож пішов по тілу. Здалося, ніби 
сама смерть уже близько. Хоч як не напружуй думки, всі сили, 
нічого не порадиш, невидимкою не станеш. О, казкові чародії, де ви? 
Ярослав з одежею в руках поліз у великий, та не дуже густий кущ 
верболозу. Там же примостився і я з портфелем. Тремтіли обидва, 
сподіваючись найстрашнішого.

Поліцаї йшли шеренгою трохи осторонь, ближче до річки, але 
один з них наближався до нашого куща. Ми затаїли дихання, при
тиснулись один до одного щільніше, відчуваючи, як шалено кала
тають наші серця.

— Тут нікого! — гукнув і пішов далі уздовж берега поліцай.
Я був майже певний, що він нас бачив. Чому ж він нас не викрив?

Може, це один з тих колишніх військовополонених, кого мені дово
дилось розпитувати про військові секрети... А може, замаскований 
бандерівець... Смерть удруге, обдавши холодом, відступила.

У тому тісному кущику, що здавався вже раєм, у кропиві про
сиділи ми до темної ночі. Дудар мав штани, сорочку, взуття, а я тільки 
труси, нікому не потрібний портфель з рушником і милом та годин
ник «Докса». Мій товариш по нещастю мав з чого жартувати.

Уночі почали пробиратися між кущами, садами й хатинами до 
шосе Житомир—Попільня. Ніким не помічені, мов зайці, чкурнули 
через шосе, опинившись вже у густіших зарослях і чагарниках. 
Я знав, що це місце теж небезпечне, бо поруч містився військовий 
аеродром, котрий добре охоронявся. Прожектори висвічували небо, 
літаки, які час від часу пролітали над головами, нас. Змучені й го
лодні, ми навіть не рухались, віддавши себе на Божу волю.

Незважаючи на денну спеку, ніч кінця літа не була настільки 
тепла, аби не дошкулити голому. Щоб не заков’язнути, ми по черзі 
надівали Дудареву сорочку. НііДо біля нас не шелеснуло до ранку. 
Поопівночі й літаки, наче комарі, втихомирились, і прожектори по
гасли. Так, майже не спавши, боючись навіть свого шепоту, ми до
чекалися досвітку.

З Попільні у понеділок цією дорогою побинєн вертати мій зв’яз
ковий Лис (Срібний), котрий вирушив на грузовику з Житомира 
в суботу. Це давало якусь надію. Ярослав поривався йти в най
ближче село. Я його стримував, радячи ждати біля дороги.

— А якщо Лис поїде іншою дорогою? Чи попадеться німцям, не 
приведи господи?..
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— Ждем до обіду. Тоді я пристану на твій план. Згода?
— Рискуємо, тут нас будь-який пес занюхає вдень. Але сам 

я не піду.
Ще сонце не зійшло, як, почувся гуркіт нашої півторатонки. 

Я його міг би розрізнити і серед шуму десятьох машин. Зрештою, 
руху на шосе не було — отже, повертався з Попільні не хто інший, 
як Лис. Коли півторатонка наблизилась, Дудар вибіг їй навперейми. 
Повернувся до мене з плащем, котрого дав Лис. Одягнувшись, я 
пішов до машини, сів у кабіну. Ярослав забрався в кузов. Ми роз
вернулись і на всій швидкості помчали до Попільні.

КІНЕЦЬ ПІВНІЧНОЇ ПОХІДНОЇ ГРУПИ

Це було невеличке провінційне містечко, яке наче обійшла 
війна. З Попільні походив водій нашої півторатонки Василь. У ха
ті його батьків ми й зупинились. Для мене знайшли якесь дрантя, 
в котрому я став подібний до нещасного жебрака з Гошівського 
братства. У лахмітті почував себе майже небезпечно. Воно мені 
навіяло спогади про дитинство, обідране і босе, про життя в рід
ному селі...

Та все ж непокоїв Житомир. Обов’язок вимагав негайно по
передити всіх, кого не заарештували, і в першу чергу — Климишина, 
який незабаром мав повернутися із Львова. З цим завданням по
їхав Лис, а мені залишилось нетерпляче очікувати його повернення 
і новин.

Через дві доби мій зв’язковий приплентався пішки. Він був 
страшенно роздратований, бо Климишин його вислухав, але нічого 
собі з того не робив.

— Уявіть, друже Вовк, що за телепень, пробачте на слові, наш 
керівник! Дві доби, як той камінь, бовванів я на шосе, не спав, 
не їв, аби його врятувати, а він добровільно здався на їх ласку...

Я заспокоював Лиса:
— Думаю, нічого поганого не станеться. Так, напевне, йому 

порадили зробити зверхники. Треба ж якось німців заспокоїти, від
вести підозри і звинувачення від нашої організації. Які ще новини?

— Чув від людей, що Сеника й Сціборського з великими почестя
ми поховали на території собору. Всі промовці сипали громи й 
прокляття на наші голови. ОУН(М) видала великим тиражем лис
тівку «Кров на руках Бандер». Кількох заарештованих з нашої 
похідної групи гітлерівці в день похорону розстріляли.

— Відсалютували смертями наших друзів...
— Усі члени ОУН(М) дременули на захід. Мало хто залишився 

в Житомирі.
— Від цього ні нам, ні Україні легше не стане... Хоч і не го

диться критикувати дії начальства, винні всі наші керівники, хто
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не шукав шляхів до примирення во ім’я вищої мети. Я не схвалю
вав ворожнечу в ОУН від самого початку, не раз висловлював це.
І все-таки не вірю, що наша організація причетна до цього вбивства. 
Комусь це вигідно — зіткнути нас лобами у смертному двобої. Страж
дає наша загальна справа. Що ми — пішаки на шаховій дошці полі
тиків! Давно це почалося, й не через нас...

— Що ж робити далі?
— Перечекати, доки вляжуться хвилі, а відтак шукати зв’язків 

з тими, хто залишився, й діяти. Найперше треба змінити зов
нішність, клички, паролі, документи. Я ось почав запускати вуса 
й бороду...

— То, значить, почнемо з Попільні? Вивчимо обстановку, на
лагодимо зв’язки... Йду влаштовуватись із житлом.

— Добре. Просись до сусідів. Це старі, добродушні люди. 
А що з машиною, ти мені не сказав? *

— Довелось покинути десять кілометрів звідси — не вистачило 
бензину.

— Машина, як той кінь,— вимагає їсти, а ми погані господарі. 
Тепер менше буде клопоту, зате більше роботи ногам.

Він засміявся на мої слова і пішов. Мене облягли тяжкі думи. 
Треба було діяти рішуче і не піддаватися страхові, сумнівам. По
більше б людей залучити...

Мусимо попрощатися з Климишиним, котрий перестав існувати 
для ОУН. Майор Йост із розвідгрупи абверу заарештував мого то- 
вариша-керівника. Як оповідали згодом націоналістичні діячі, його 
забрало гестапо, а до того допитували й били люди Йоста.

У Львові мій зверхник проживав на приватній квартирі, одер
жував військовий пайок від окупантів і вирощував помідори на 
грядках якогось шпиталю. Вже не викликав до себе прихильності 
ні в кого з членів ОУН. Зламався, не оправдав високого довір’я... Зго
дом підшукали йому іншу роботу. Опинився Климишин аж у Ос- 
венцімі на посту начальника концтабірних кухонь. Жаль, що не 
доведеться більше зустрітись і поговорити з ним відверто.

Неприпустиму помилку допустили оунівці, розсварившись, під
давшись емоціям, амбіціям, ворожим провокаціям. Але, як бачимо, 
різні то були люди і націоналісти. Гітлерівці, гестапо не тільки всту
пилися за мельниківців, а й радо роздували конфлікт в ОУН, щоб 
остаточно послабити її. Вони хотіли мати слухняних слуг, а не рів
ноправних партнерів. Вони визнавали тільки силу зброї. Дехто 
з наших провідників, як Степан Бандера, Роман Шухевич, перед
бачав це, уповаючи на власні збройні сили. Але чи встигнемо відчу
ти свої сили швидше, ніж нас переведуть на той світ? Хто* зіб’є 
пиху окупантам, загарбникам, спинить їх?..

Щукаючи зв’язку з членами ОУН (Б), я подався у Вінницю. Там 
несподівано наткнувся на Лебедя, котрий прибув зі Львова інспек
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тувати Північну похідну групу. Розповів йому все, що знав. Уважно 
вислухавши, він раптом заметушився.

— їдем у Васильків, негайно! Ви з нами, друже Вовк, будете за 
проводиря.

— Це досить небезпечно. Чи варто ризикувати?
— Небезпека — наша доля. їдемо!
— Раз наказуєте, я готовий.
З нами в «Оппель», крім водія, сів ще й охоронник Лебедя Ту

пиця (Виговський), озброєний з ніг до голови. Доїхали благопо
лучно. Я залишив супутників з машиною у вузькому провулку міс
течка, а сам подався до явочної квартири, що містилася в хаті пра
цівника шкірзаводу Горбача. Її ще недавно відвідував з Клими- 
шиним.

Господиня (більше нікого в хаті не було) дуже здивувалася з 
мого візиту. Заторохтіла, поспішаючи викласти новини.

— Ви попали в саме пекло, чоловіче. У неділю ваші націо
налісти проводили свої збори, і їх усіх заарештувало гестапо. На 
кількох машинах вивезли з міста. Вони й до нас приходили, ті чорти 
в чорному. Питали, чи не навідуються чужі люди. «Воронь, Боже! — 
я їм сказала.— Ми нікого не знаємо». Пригрозили, що повісять, 
якщо не даватиму їм знати про таких, як ви. їсти будете? *

— Я голодний як вовк. Сьогодні ще й ріски не мав у роті.
Жінка насипала миску каші.
— їжте на здоров’я.
Спішно ковтаючи їжу, я злодійкувато поглядав у вікно зі сто

рони воріт за звичкою, що виробилась у підпіллі. Раптом побачив 
двох гестапівців з автоматами, що перебіжками, крадучись, на
ближались до хати. Рвонувся до вікна з протилежної сторони.

— Йдуть по мою душу... Заховайте миску. Мене у вас не було!
Вискочив через вікно за хату й верболозами побіг понад річкою.

Уздрівши, що я втікаю, водій завів машину й одразу ж рушив з міс
ця, як тільки я плюхнувся на сидіння.

Поїхали в напрямку Білої Церкви. Перед Бердичевом заночу
вали в хаті знайомого мені колгоспника, а на другий день, очуняв
ши від переляку, повернулись у Вінницю.

Нашу Васильківську групу видав гестапо якийсь Полішвайко, 
одержавши за це керівну посаду в Києві, а допомагав йому прово
катор Довгань, якого нагородили посадою директора трамваи- 
тресту в Вінниці (там я його часто бачив у товаристві гестапівських 
чинів).

Більшість заарештованих членів похідної групи з Василькова на 
відкритих машинах повезли у Львів. Змовившись, уночі багато на
ціоналістів повтікали з машин, порозбігалися по всій Житомир
щині та Вінниччині. Це їх врятувало. Але багатьох завезли у львів
ські тюрми. Був серед них і Арсен, Його довго мордували в застінках 
гестапо, все йшло до розстрілу... Але він таки врятувався.
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Маївський уник арешту, бо гаме поїхав до Вінницького облас
ного провідника Бойка. Не заарештували тоді й Климіва (Легенду). 
Його я зустрів восени у Василькові, точніше — він їхав легковим 
автомобілем і зупинився біля мене. Я аж злякався: одна за одною 
:пинились три автомашини, в котрих сиділи словацькі вояки. З ne-s 
редньої вискочили підофіцер та офіцер, першим з котрих був саме 
Легенда, а другим — відомий оунівець Барабаш. Непогано при
строїлись. Розповіли в дружній розмові, що під прикриттям словаків 
вирішують завдання ОУН(Б). Кмітливі, активні військовики. Якби 
всі були такими!.. Згодом я Легенду бачив там же, у компанії Орлика.

І все ж прихильників Бандери знищували повсюдно. Вбивали, 
вішали, кидали в тюрми й концтабори. Створювалось підпілля, але 
його іноді розкривало гестапо. Хтось видавав, продавав, зраджував... 
А хто? Гітлерівці пересівали саме тих, хто збирався виступити проти 
них на смертний бій. Од їх рук на Лівобережжі загинув керівник 
Середньої похідної групи Микола Лемик (Сйнишин). Пізніше в Киє
ві заступника провідника краю «Північ» німці на вулиці долучили 
до конвойованих військовополонених, і його не стало.

До листопада я підтрим>ю зв’язок із житомирським обласним 
провідником ОУН(Б) Василем Хомою, і його німці не розстріляли. 
Але багато наших людей загинуло і через недосвідченість деяких 
керівників, ігнорування чи незнання ними правил конспірації в під
піллі До речі, місцеве підпілля не мало глибоких коренів, не мало 
того досвіду, що в Галичині. Такі, як я, були стріляними горобцями 
і даватись ворогу в руки так просто не збирались. Крім того, я дорожив 
людьми, бо знав, що поганий той керівник, котрий без потреби на
ражає підлеглих на явну небезпеку, на смерть.

Під кінець 1941 року число членів Північної похідної групи знач
но зменшилось. Деякі оунівці з розгромлених ланок просто поверта
лися в рідні краї, де надіялись принести більшу користь справі. За
лишки головний провід наказав розосередити по всій окупованій гіт
лерівцями території. Ми все ще мали надію на підтримку селянських 
мас. Не краще склалася доля й інших похідних груп.

Того року бабине літо хіба тільки тим відрізнялось од серпне
вого літа, що ночі були холодніші, дні коротші, частіше зривався 
вітер, розносячи сморід пожарищ і трупів.

Кожен день приносив тривожні вістки для населення (ворог 
ішов невпинно вперед), кожен день гинули наші люди. Пересуватись 
по дорогах ставало все небезпечніше, бо окупанти нишпорили всю
ди, а їм допомагала поліція. Зовнішність свою я змінив, тепер 
шукав можливості, щоб виробити надійний документ. Одяг теж мав 
уже добротний, справлений на оунівські гроші.

За місяць часу я обходив та об’їздив майже всі ближні райони 
Житомирської, Вінницької та Київської областей, виконуючи завдан
ня по налагодженню зв’язків і вербуванню нових членів ОУН. У спра
ві вербування переслідували невдачі.
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Використовуючи зовнішню благопристойність, вміння перевті
люватись, добре підвішений язик, знання кількох мов, я вів агі
тацію і заодно вивчав настрої населення. Переконавшись у тому, що 
більшість людей на окупованій території залишаються прихиль
никами більшовизму (чи бояться нових репресій), я, на всяк випадок, 
заводив з ними розмови, знайомства, видаючи себе то за інженера, 
то за спеціаліста по виробництву гумової сировини (німці її заго
товляли), то за вчителя, то за артиста. Іноді, в разі потреби, ство
рював про себе думку як про перевдітого агента гестапо. Це допо
могло вижити у важкі часи.

Найбільше зрадів зустрічі з одним оунівцем, котрий працював 
перекладачем у комендатурі м. Коростишева. Він сам напросився 
допомогти мені з виробленням доброго німецького документа, бо 
комендант, молодий австрійський офіцер, не дуже прихильно ста
вився до гітлерівців. Був я у того коменданта й одержав щонайкра
щу німецьку довідку на вигадане прізвище. Відтоді став почувати 
себе трохи безпечніше.

МАЙЖЕ НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ

Документ виявився настільки ефективним, шо з ним я без пере
шкод зумів опинитись аж у Білій Церкві. Мав намір налагодити 
зв’язок з місцевими націоналістами, адреси котрих мені передали 
з проводу. Один з їх провідників, знайомий мені, був учасником 
нашої похідної групи.

Господар квартири мого знайомого сказав, що його квартирант 
пішов на спектакль, який давали місцеві артисти в клубі. Вирішив 
шукати його там. Тихо увійшовши в затемнений зал, я аж обмер 
від несподіванки. Всі передні ряди займали німецькі офіцери. Деякі 
з них мали біля себе добре вдітих білоцерківських панн. Мені зна
йшлося місце посередині залу, біля молодцюватого високого офіце
ра СС. Тільки-но сів, як відчув на собі його допитливий погляд. 
Глипнувши краєчком о:;а, зрозумів, що есесівець дуже незадово- 
лений, навіть здивований моєю нахальністю — зайняти місце, котре, 
мабуть, призначалося для його мадам, не питавши на те згоди... Аби 
ще арієць, а то якийсь «нацмен»...

Я рвонувся, було, звільняти місце, та він випередив мене, взя
вши міцно під ліву руку. Ламаною російською мовою тихо попросив 
мене вийти з ним і не робити жодних дурниць.

За ті пару секунд, що ми йшли між рядами до виходу, яких 
тільки блискавичних планів утечі не запропонував розгарячілий 
мозок. Останнім зусиллям волі я стримував праву руку, що тягнулась 
до кишені за пістолетом. Так влипнути!

У порожньому коридорі німець сказав:
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— Не гарячкуйт. Я знай вас. Об’яви гестапо читайт. Удірайт 
і більше не попадайт.

— Danke schon*!
Я побіг задвірками Білої Церкви, не відчуваючи під собою ніг. 

Добре, що всіх собак німці винищили, нема кому гавкати мені вслід.
Не знаючи місцевості, доріг, вийшов на центральне шосе і, хоч 

із великим риском, негайно виїхати з Білої Церкви. Подорожуючи, 
я мав звичку зупиняти військові грузовики, показувати німцям 
свою знамениту довідку й просити по-німецьки, щоб підвезли. Вони 
не сподівалися на таке нахабство і підвозили мене. Тепер, у тем
ряві, не кожен міг упізнати бандерівця Вовка, що мав солідні вуса 
й бороду.

Машини проїжджали рідко й не зупинялись на мої знаки рукою — 
уночі німці всього боялися. Зробив ще один відчайдушний крок — 
вийшов на перехрестя доріг, освітлене висячим на телефонному 
стовпі світильником.

Незабаром зупинився критий брезентом грузовик. Я підбіг до 
водія, показав йому довідку, сказав, що хочу під’їхати у Вінницю. 
Водій довго розглядав документ, відтак дав його в руки сусідові по 
кабіні, мабуть, старшому за чином, і нарешті, віддаючи документ, 
промовив: «Bitte, bitte!»

Я забрався в кузов, заповнений гестапівцями та якоюсь ману
фактурою. Машина рушила. Гестапівці загелготіли, зробили мені міс
це на боковій лаві скраю. Я подякував по-німецьки. Коли очі звикли 
до темряви, почав роздивлятись. Підпилі гестапівці їли консерви й 
попивали коньяк. їх було одинадцять. Почали частувати мене, пи
таючи, як смакує такий напиток. «Міцний»,— відповів їм по-ні
мецьки, щоб думали, ніби я фольксдойче або їх собрат. Повинен 
був справити певне враження й мій, німецького крою, костюм...

Спочатку, побачивши гестапівців, я відчув слабість у всьому ті
лі, але згодом, причастившись коньяком, оволодів собою і спокійно 
відповідав на їх запитання. Один з гестапівців вийняв з великої 
пачки, котрих багато було в кузові, якусь листівку й простягнув 
мені. Глянувши на неї, я ледь не знепритомнів. На досить вели
кому форматі красувались три фотографії: моя, Маївського і Заб- 
лоцького. Трьома мовами — німецькою, російською та українською — 
писалося, що це запеклі вороги рейху, злочинці, котрих розшукує 
гестапо. За кожного, живого чи мертвого, обіцяно винагороду в 
10 000 рейхсмарок і натурою — в горілці, продуктах, шкірі.

Гестапівці навперебій радили зайнятись пошуками злочинців, 
щоб. заробити винагороду. Вони сміялись і жартували, а я стискав 
у кишенях лівою рукою гранату-лимонку, а правою — пістолет. 
На щастя, все обійшлося.

У Вінниці біля міського базару німаки зі мною галантно роз-
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прощалися. Був світлий день. Все ще побоюючись викриття, я пі
шов бічними вуличками розшукувати одну з явочних квартир. Біля 
відділення поліції, котрою тут командував петлюрівський генерал 
Омельянович-Павленко, знову побачив розклеєні на стінах будинків 
та загорожах листівки із своїм зображенням. Не міг вийти з дива: 
чого це за мою голову так багато обіцяють?

Знайшовши більш-менш безпечний притулок, ще довго потім при
ходив до .тями. Перетворився, нічого лихого не зробивши німцям, 
із бандерівця Вовка у справжнього загнаного вовка. Хто хоч раз 
відчув, що то значить не мати місця на землі, бути переслідуваним, 
той зрозуміє мій тодішній стан.

Пізньої осені мав я ще одну пригоду, коли ледве не позбувся 
життя. Біля Василькова йшов собі мирно дорогою й зустрів роту 
угорців. Коли порівнявся з ними, офіцер скомандував підлеглим 
зупинитися, покликав мене до себе. На мою довідку не захотів диви
тись. «Ти єврей,— каже,— тебе треба розстріляти». Як я не просив
ся, не клявся і по-німецьки, й по-українськи, й по-польськи, ніщо не 
допомагало. Два здоровила взяли мене попід руки й поволокли на 
узбіччя до ями з водою. Ще три вояки стали навпроти, готуючись 
до стрільби. Тої ж хвилини до офіцера підбіг молодий солдат і щось 
по-угорськи почав йому доказувати. Офіцер трохи охолов, але все ж 
вояки стояли з націленими в мої груди гверами. Тоді солдат підбіг 
до мене.

— Я закарпатець. Знаю, що ти не єврей. Звідки родом, земляче?
— З Прикарпаття. Болехів, Гошів, Долина — моя сторона.
— Чув-єм про Гошівський монастир... Не бійся, тебе не вб’ють.
Він знову підійшов до офіцера, щось пояснюючи. Той нарешті

наказав мене відпустити.
Як мало коштувало людське життя не тільки на фронті, а й у 

тилу! Не врятував би мене жоден документ, якби не кмітливий, доб
росердечний закарпатець. Я довго не міг заспокоїтись.

Цей випадок був історичною паралеллю минулого. Двічі прихо
дили вбивці-мадяри в моє життя. У першу світову війну, коли фронт 
пересунувся через Тяпче на схід, спеціальні австро-угорські ти
лові команди знищували моїх земляків.

Одного нещасливого ранку прийшли вішати мою маму, як дружи
ну затятого москвофіла, що пішов з відступаючими військами ро
сіян на Схід. Вивели її з трьома дрібчимц дітьми до воріт, де росла 
стара верба. Закинули через найбільшу гілляку тонкий шнурок. Мамі 
вже, мабуть, бракувало сліз для плачу. Вона поводилась мужньо, 
стояла перед ворогами твердо, свідома свого обов’язку все винести, 
витерпіти. Віддала найменшого братика мені на руки, поцілувала 
кожного з нас у чоло й очі. Зросила наші личк? сльозами, гіркими 
й пекучими, бо таки не втримала їх. Дуже зблідла, обіперлась на 
цямрини криниці. Солдати швидко взяли її під руки й повели до 
верби.
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Плакали ми, плакала наша сусідка Петриха, жалісливо пригово
рюючи: «Ой Магдо, Магдо, за що вони тебе-е-е? Прости нас 
усіх, сусідонько добра. Господи милосердний, спаси і помилуй! Ма
тір Божа Гошівська, заступися!»

І тут сталося чудо, яке монахи з Гошівського монастиря могли б 
записати до свого старовинного літопису, де вже було зареєстровано 
(а згодом і розрекламовано) кілька сотень «чуд», содіяних Гошів- 
ською Богоматір’ю. Тільки тут Божа сила втілилась у особу корч- 
маря-єврея Лейби Броцака з Підбережа. Коли вже петля обвила 
мамину шию, а нас, мов кошенят, мадяри відривали від неньки й 
кидали на землю, прибіг цей корчмар, схопив за руку унтер-офіцера 
й почав з ним щось по-німецьки шварготіти. Довго вагався унтер, 
а він шварготів і шварготів, не даючи тому опам’ятатись. Нарешті, 
почувши команду, солдати відпустили маму й пішли на чолі з унте
ром шукати інших «зрадників монархії». Тільки Лейба залишився 
й пояснив, що він напустив туману на мадярів, буцім Парлишин 
Магда являється дружиною заслуженого сина монархії, котрого ро
сіяни вивезли в Сибір. Ті повірили. Так єврей, що добре знав батька, 
врятував мою маму.

Тепер мене через бороду прийняли за єврея, і знову знайшлась 
хороша людина, що зуміла сотворити чудо. Гіркі ці паралелі життя 
і смерті. Вони стають рубцями на серці.

ДАЛЬШІ ПОНЕВІРЯННЯ Й НЕВДАЧІ

Після розгрому й розвалу нашої похідної групи дехто й у голов
ному проводі, мабуть, зневірився в можливості підтримки україн
ського націоналізму населенням великого простору од Карпат до 
Волги. Почали надходити більш локальні завдання, робилися вперті 
спроби шляхом масової агітації навернути до націоналізму людей 
у захоплених німцями областях.

Крайовим провідником був Дмитро Мирон (Максим Орлик), 
а його заступником — Маївський. Будучи справжнім фанатиком 
у націоналістичній справі, нехтуючи іноді правилами конспірації, 
Орлик ставив майже неймовірні завдання.

Нам належало, ризикуючи попасти в руки гестапо, організувати 
оунівське підпілля в Житомирській, Вінницькій та Київській облас
тях, гасаючи по містах і селах, налагоджувати зв’язки й вербувати 
нових людей. Хоч із того нічого не виходило, хоч за вказаними адре
сами проживали вороже настроєні до німців та їх «прислужників» 
люди, наказ Орлика необхідно було виконувати. .

Безплідно подорожуючи, найдовше після Житомира затримав
ся я у Вінниці, де примістився в дитячому будинку. Зважаючи на 
величезні труднощі з продуктами (в обігу ще були радянські гро
ші, їх ми виносили оберемками з покинутих квартир, але продуктів
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не було де купити), там годували непогано. Нещасні сироти вдо
вольнилися скупими порціями лемішки з житньої муки, звареної на 
самій воді. Ні жиру, ні хліба, ні цукру, ні чаю. І все ж нам дещо пере
падало.

Голодні, як вовченята, дітиська потай розкладали вогнище над 
Бугом і пекли в ньому випорпану з людських грядок картоплю, 
задурюючи голодні шлунки.

На шляху од Вінниці до Бердичева я познайомився з цікавою 
сім’єю колгоспника. До батьків повернулися з німецького полону 
два сини. Як їм вдалося втекти із табору для військовополонених, не 
знаю, тільки знаю, що ледь не померли там з голоду. Батько з ма
тір’ю їх виходжували й відгодовували. І хоч як вони перечили, сини 
не покидали думки про помсту окупантам. Спочатку я пробував 
агітувати всіх за ОУН, та невдовзі, коли познайомився ближче з 
цією сім’єю, зрозумів, що це марна справа. І старі, й молоді любили 
зі мною політикувати. Ненависть їх до фашизму була безмежною. 
А до ОУН ставилися з підозрою. Це не заважало мені декілька 
разів зупинятись у їхній хаті, знаходити в ній притулок і домашнє 
тепло.

Київ уже захопили німці. Орлик настійливо домагався від мене 
виконання наміченого плану щодо походу в Київ, а відтак — у Хар
ків. Він першим подався в столицю України з кількома охоронцями 
й зв’язковими.

Мій від’їзд прискорила ось яка подія. Йдучи з Ковалишиним 
(Білим) по шосе у напрямку Проскурова ♦, ми побачили гарну під
воду, запряжену парою добрих коней, котрими правив молодий чоло
вік у цивільному. Одітий по-галичанськи, він, як я здогадався, пря
мував додому, в Галичину. Виникла підозра, що це дезертир-оунівець.

— Стій, козаче! — Білий вибіг на середину дороги, розмахуючи 
пістолетом.

Підвода зупинилась. Я взяв коней за вуздечки.
— Руки вгору! Злазь! — скомандував Білий.
Переляканий парубок мовчки зійшов на асфальт, став перед 

нами з піднятими руками. Обшукавши його, я вилучив пістолет 
і німецький багнет. Дозволив йому опустити руки,

— Хто такий, звідки й куди правиш? — почав допитувати.
— Вінницький я. їду в село за самогоном.
— Для кого?
— Начальник поліції послав.
— То ти, виходить, поліцай?
— Ви вгадали, я на службі.
— По одягу щось не видно...
— Це для маскування.
— Для маскування, кажеш?! — Білий узяв його за барки. *

* м. Хмельницький.
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— Правду кажу, бігме Боже!
Білий — з одного боку, я — з другого — дали йому по морді.
— Брещеш, сучий сину, по вимові бачу, що ти нетутешній. Хто 

такий, куди ідеш? Питаю останній раз, бо ніколи панькатись.
Зрозумівши, що пістолет Ковалишина готовий вистрілити, по

дорожній упав на коліна.
— Все скажу, тільки не вбивайте! З «Роланду» *, я галичанин, 

додому вертаюсь.
— Так би й зразу. Де твій відділ, хто тебе відпустив додому?
—- Не знаю, бо вже тиждень у дорозі. Нас заставляли присяга

ти Гітлеру, а я вже присягав Україні, Бандері, тільки їм можу знову 
присягати й служити. Ніхто мені не дозволяв, бо втік. Підводу взяв 
у одному, колгоспі...

Нічого толком він не міг пояснити. На закінчення ми його ще 
раз почастували зуботичинами, копняками, й бідному воякові ні
чого не залишилось робити, як дременути від нас по шосе, а відтак — 
у поле.

Ми з Білим повернулися в дитбудинок на реквізованому транс
порті з кінною тягою. Сховати підводу ніде, годувати коней нічим — 
довелось нам чимшвидше вибиратись у Київ. Це, мабуть, і врятувало. 
Коли я взимку під конвоєм повертався цією дорогою у Львів, то від 
завідуючої дитбудинку дізнався, що через годину після нашого 
від’їзду кільканадцять гестапівців, оточивши будинок, когось шукали.

їхало нас четверо, а саме: зв’язкові Ковалишин та Оля (Вовчик), 
фірман, він же й охоронець мій, та ще один оунівець — Василь 
Часник, родом із Галичини. Цікавою була ця подорож. Мали ми 
в декілька разів більше грошей, ніж дозволялося, а дозволяли німці 
мати до двох тисяч карбованців на людину. Хто мав більше, вва
жався- червоним партизаном. Таких іноді розстрілювали на місці, 
або брали на допити. Проте купувати не було що ні на міських база
рах, ні по селах. Пощастило аж у містечку Схвирі. Там окупанти 
саме запровадили великий грошовий податок. Люди не мали чим 
платити й змушені були нести на базар усе, що було біля хати. Нам 
вдалося придбати 100 обпатраних курей та 50 буханців житнього 
хліба.

їхали без перешкод, зупиняючись на ночівлю то в селі, то в по
лі, де ще можна було знайти який-небудь стіжок. Скрізь нам по
падались не поховані трупи червоноармійців і цивільних людей, 
переважно євреїв. Убиті гітлерівці спали у впорядкованих могилах, 
на хрестах висіли каски й були прикріплені таблички з необхідними 
написами. Так колись поводились і австро-угорці, хоронячи своїх тру- *

* На початку війни гітлерівці змушені були розпустити військові фор
мування «Роланд» і «Нахгігаль» — .оунівці не хотіли вмирати за Німеччину. 
Декого з них було включено до поліцейського батальйону 201.
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щв на спеціальних кладовищах, а чужих лишаючи на розтерзання 
воронам і хижакам.

Населення було залякане, хоча опір його поступово наростав у 
підпіллі й партизанських загонах. Убитих червоноармійців та інших 
радянських людей ніхто не поспішав хоронити, бо за це суворо ка
рали. Тільки згодом хтось і за цю роботу взявся, не дав осквернити 
людські останки.

При в’їзді у Васильків побачили звалище з кількасот знищених 
собак — це окупанти завойовували собі життєвий простір.

Тої ясної днини ще здалеку відкрився нам чудовий вид на позо
лочену дзвіницю Печерської лаври. Я перший раз у житті наближав
ся до руйнованої і грабованої фашистами золотоверхої «матері горо
дів руських».

Підводу з кіньми залишили у Борщагівці у якогось селянина, 
пообіцявши її незабаром забрати, й пішли далі пішки.

Зв’язковий Марко, що зустрів нас, поселив усіх на вулиці Вели- 
ко-Васильківській, 54 * у будинку, що належав колись графові Тере- 
щенку. Кожен вибрав собі кімнату до вподоби. Моя була хоч і за
смічена, понура, зате простора. Я найперше побіг рятуватися від 
спраги — шукати крана з водою. Коли напився, порадив супут
никам іти скуштувати смачної київської водиці, а сам завалився 
спати. Коли ліг на застелене брудним шматтям ліжко, відчув під 
спиною, тобто під ліжком, якийсь твердий предмет. Це виявився 
ящик з пачками радянських асигнацій вартістю три карбованці кож
на. Доки рахував ті пачки, вбігли мої компаньйони. Вони стали 
навкруг і дивилися не на гроші, а на мене стурбовано-переляканими 
очима. Нарешті Оля запитала:

— Ви тої води багато випили?
*— Мабуть, з літру.
— Але ж вона отруйна! Біля крана висить табличка.
Мене потягнуло на рвоти. Що зумів, те вирвав. Незабаром поча

лися страшенні болі в шлунку. Друзі не відходили від мене цілу 
добу. Ніч пройшла у кошмарах. Не знаю, чи спав я, чи тільки марив. 
Голова розвалювалась, кольки розривали живіт, забивало дихання... 
Тіло то злітало вгору, то падало в якусь прірву. Привиджувались не
природні кольори, найбільше — світло-жовті, оранжеві, чер
воні, пекучі, як сонячний диск. Чи то зі сну, чи з марева прийшов 
до мене друг дитинства Клим. «Я знаю, чим лікувати гішпанку,— 
каже.— Я приніс тобі здерку ** з Пересівця. Глипни їй в очі. О, те

пер виздоровієш!» Клим зникав. Перед очима крутилась мертва риби
на. Тоді знову чувся голос друга: «Луцю, Луцю, а вже буськи приле

* Тепер Червоноармійська.
** Маленьку рибину (діал.).
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тіли...» Потім я наче їхав навколо рідної хати на коні жовто-бла
китного кольору... Бідкався, де його заховати, аби німці не побачили.

Наступного вечора трохи полегшало. Вночі я спав, а зранку 
міг уже дещо з’їсти. Загартований ще в дитинстві організм перебо
ров отруту, віджив.

Хто і з якою ме • ою вчинив таку пакість із київським водопрово
дом, не знаю...

Спочатку я вивчав місто, прогулюючись наодинці, почавши з 
Дніпра, величного та похмурого. В центрі Києва на очі попалась 
відозва, написана українською мовою. Це був заклик творити «ук
раїнські збройні сили», в котрих повинні бути піхота, кіннота, арти
лерія, танки, авіація й морський флот. При їх допомозі намічалося 
будувати «самостійну українську державу», відновлювати «славу 
предків». Підписав звернення «генерал-лейтенант Євген Легенда». 
Це був один із псевдонімів Івана Климіва, котрий займав високі 
пости в бандерівській ОУН. У різні часи він був членом головного 
проводу, провідником краю «Захід», офіцером для спецдоручень при 
головному військовому референті ОУН. У даний час, прийшовши 
вслід за окупантами, перебував у формі словацького сержанта при 
Барабаші у словацькій армії. Не знаю, хто присвоїв йому звання 
генерала в ще не існуючій армії. Мало хто ці відозви, які розповсю
джувались також по інших містах і селах, сприймав усерйоз. До 
власної армії нам було ще далеко.

Хтось продовжував руйнувати Київ, відчуваючи, мабуть, вар
варську насалоду від споглядання загибелі історичних архітектур
них та мистецьких пам’яток українського народу. Гітлерівці вже 
тиждень порядкували... На моїх очах не стало Хрещатика. Не встиг 
дійти до нього пару десятків кроків (чомусь ніхто не спиняв мене), як 
прогриміли вибухи й осілі величні споруди, ледь не похоронивши 
мене під собою.

Другого дня злетів у повітря чудовий витвір людської фантазії, 
геніальний у своїй красі Успенський собор — одна з найцінніших 
пам’яток давнини. Лиш уламок стіни залишився стояти як свід
чення незнищенності народу. Ходили чутки, що це справа рук ста
лінських «майстрів брудних справ». Я їм не вірив, але й не міг 
зрозуміти тевтонського варвара. Навіщо руйнувати найкращу, старо
винну частину міста, яке вже ними завойоване? Адже на Хрещати
ку могли поселитися найвищі гітлерівські достойники...

Росла в людях і в мені ненависть до безжалісних завойовників. 
Кожного надвечір’я місто справляло враження мертвого — наступа
ла комендантська година. Тільки згарища диміли та лунали пооди
нокі постріли. Ті постріли частішали з кожним днем — це пробу
джувались сили опору киян. Убивали не тільки вороги — вбивали 
і їх.

Орлика, Нестора, Лімницького, які прибули раніше, київський
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провідник Сак поселив у хороших квартирах. Він у Києві займав 
пост провідника ОУН на місто. Біля цих провідників постійно кру
тився якийсь «інженер Богданов», якого Орлик назвав київським 
обласним провідником. Цей Богданов ходив вулицями міста при 
зброї, не криючись перед німцями, кожному з новоприбулих влаш
товував справжній допит, а на квартирі вправлявся у стрільбі, 
котру добре було чути на вулиці. А це, до речі, була явочна квартира 
крайового пооводу. На підозрілість такої поведінки бандерівського 
підпільника я звернув увагу Орлика.
Але почув у відповідь:

— Не тобі вчити, Вовк! Богданов наш, перевірений!
А згодом виявилося, що це був замаскований агент гестапо, 

не без допомоги котрого багато наших людей було викрито і зни
щено. Бандерівці знищили і Богданова.

Функції зв’язкового між Орликом та обласним проводом вико
нував якийсь тип із Білої Церкви, що не мав долоні правої руки,— 
він теж виявився провокатором. Перш ніж його знешкодили, він 
встиг видати своїм хазяям багатьох оунівців. Із влаштованої ним за
сідки ледве втік Онишкевич. Не дивно, що й над Орликом і над всіма 
нами згущувались темні хмари.

Не раз доводилось мені бачити, як зганяли в гетто й знищували 
євреїв гітлерівці та їх посіпаки у Тишківцях, Турковичах, Лаіцеві, 
та ні з чим не зрівняти Бабиного Яру.

Мене приголомшив хід багатьох тисяч смертників по вулицях 
Києва. Попереду сміло крокував єврейський рабин-патріарх і, що 
мав голосу, закликав паству не противитись долі, бо все, що має 
статися,— від бога Яхве. Гукав по-російськи і по-єврейськи, гітле
рівці, за його словами, вже не були вбивцями, а були виконавцями 
волі їхнього Бога на грішній землі. Який рідкісний релігійний фа
натизм!

Першого тижня перебування в Києві мав я нагоду побувати на 
засіданні міського управління під головуванням професора Оглоб- 
ліна. Німецький генерал — начальник Київського гарнізону — висту
пив з довгою промовою, лаючи всіх українців. Сказав, що Україна 
ніколи не була й не буде самостійною, що вона не має власної істо
рії. Мовляв, український народ завдячує своїм існуванням перш за 
все варягам і їм, німцям.

Отже для українців це велика честь — стати добрими слугами 
«залізного рейху».

Всім нам готувалося рабство.

Наступила рання й страшна київська зима. У нашому будинку 
замерзли водопровідні труби, каналізація. Харчові припаси давно 
скінчилися, а купити не можна було нічого навіть за найбільші гро
ші. Єдине, що рятувало,— соняшникове насіння. Мабуть, воно ніколи 
вже не буде таким дорогим, як тоді.
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Ставало все небезпечніше виходити на вулицю, де якщо не по
падеш під кулі в комендантську годину, то опинишся в облаві, в за
стінках гестапо. Не було чим розпалювати грубки, й ми з Білим пе
реселилися до одної кімнати, спали на одному ліжку. У багатьох 
вікнах нашого будинку бракувало шибок, тому скрізь панував соба
чий холод. А воші мали рай. Позароставши, ми скидались на пер
вісних людей.

За таких умов годі було й думати про підпільну роботу. Обмежу
вались нарадами, котрі проводили Орлик або Лімницький. Лунали 
гучні слова про націоналістичні ідеї, збройні сили, подвиги «героїв», 
проголошувались нездійсненні мрії про майбутню «соборну Україну» 
і т. п. Ми, нижчі чини, ніяк не могли зорієнтуватися, що від нас хоче 
Орлик. Коли хтось пробував заікнутись про неможливі умови й тяжку 
долю, що їх випало винести залишкам похідної групи, то чув у від
повідь погрози, ,звинувачення у відсутності патріотизму.

Нарешті, з огляду на безпеку, жити в Києві стало неможливо. 
Ми вже навіть не ходили на наради, тільки добували собі який- 
небудь харч та міркували, як винести ноги із сплюндрованої столиці 
України. Тоді Орлик вирішив розіслати нас по районах області, 
обіцяючи, що там «нетерпляче» ждуть нас тисячі «незагітованих 
патріотів України». З цього я в душі сміявся, але перспектива ви
рватись із голодного міста на рятівну периферію обнадіювала. Мене 
він поіменував Васильківським окружним оунівським провідником, 
наказавши негайно відбути із зв’язковими Білим та Вовчиком у цей 
округ, де у Бишеві готував нам зустріч висланий наперед Онишкевич.

Уже перед відходом з. Києва приєднав Орлик до моєї групи ще й 
Василя Часника, який мав добиратись у Львів. Той попав у руки полі
ції, сидів у тюрмі, звідки оце на десятий день вийшов ледь живий. 
Сидячи на моєму ліжку, худий і побитий, Часник охлялим голосом 
оповідав:

— їсти дали аж на п’ятий день. Принесли миску вонючого бор
щу, такого, що й свиня не понюхала б. А я їв. Бо так виголоднів, 
що готовий був щурів їсти, котрі мене вночі гризли.

— Нам теж тут хіба сняться печені кури,— гірко посміхнувся 
Ковалишин, згадавши ситу дорогу до Києва.

— Перед відходом нагодували досита копняками й стусанами. 
Вертайся, сказали, у свою Галіцію, будуй там Україну. Як вертати
ся, коли мене ноги не тримають?

— Нічого, Василю, ми тебе порятуємо,— промовив я втішли
во.— Олю, скільки ще муки залишилося?

— Біля двох кіло.
— Давай спечем хліба та нагодуємо Часника. Ще й нам на до

рогу буде.
— Ніколи цим не займалася... Попробую.
Ніхто з нас, хоч виросли в селі, не знав, як робити закваску, 

готувати тісто, не маючи ні дріжджів, ані молока. Той радив так, той
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радив сяк. Оля, нікого не слухаючи, налила у велику миску холод
ної води, висипала з торбини всю муку, розколотила її ложкою й 
так залишила до ранку, щоб киснуло.

Ми з Ковалишиним вирушили на пошуки дров, ховаючись по 
задвірках. Знайшли в одному з напіврозвалених будинків полама
ний диван, і з нього набрали оберемок дров.

До ранку рідке холодне тісто не підросло й на міліметр. Але ми 
нагріли духовку, всадили в неї миску й почали спостерігати за тіс
том. Коли всі дрова згоріли, вийняли «хліб» і почали смакувати. Це 
була якась клейка маса, котру, як ми вирішили, можна їсіи — все ж 
не сире тісто.

— Ну, Василю,— кажу,— ми не такі голодні, а ти поїж та й бу
демо вирушати.

їв Часник, аж йому за вухами лящало. З ’їв добрий кусень, за
пив водою, погладив себе по животі й посміхнувся.

— Аж веселіше стало,— сказав.
Коли вже пора було йти, наш підопічний почав стогнати. Ще 

через п’ятнадцять хвилин він уже вив, корчачись на ліжку від 
різкого болю в шлунку. Ми перелякано обступили його, та не Могли 
нічим зарадити.

Василь і плакав, і просив, і кричав:
— Ой, добийте мене, бо конаю! Дайте пістолет, я сам. Дайте, 

бо не можу більше терпіти! Ой-ой-ой, Боже, за що ти мене караєш? 
Добийте, най не мучуся!

Ми стояли незворушно, відчуваючи велику провину перед ним. 
Оля плакала. Після чергового приступу хворий попросив:

— Знайдіть мені якого-небудь священика, хай попрощаюся зі 
світом по-християнськи.

— Де його шукати? Нам легше німецького генерала привести, 
ніж священика,— відповів Білий.

— Нічого, Василю, як уже надійде смерть, я тебе висповідаю не 
гірше священика. Батько мій дяком служив, а я у церковному хорі 
підспівував, коли вчився у вчительській семінарії. Та не спіши про
щатися, може, пройде,— втішав я нещасного.

Знову стогони, прокльони, лайка. Ми безпорадні. Здавалося, ось- 
ось не витримає Часник, помре. Де ж ми його поховаємо?

Так тривало день і ніч. Оля з Ковалишиним ходили шукати лі
каря — не знайшли... *

Але Часник виявився живучим. На другий день біль у його 
шлунку зменшився.

Нарешті ми вибрались на шосе Київ—Львів. Йшли два дні, за
ночувавши у якомусь великому селі. Часника більше несли на но
шах, ніж він сам плентався. За весь цей час по безлюдному шосе нам 
назустріч проїхало лиш декілька військових автомашин. Холод 
проймав до кісток. Рятувалися ходьбою, а коли майже вибились 
із сил, побачили перші хатини Бишева.
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Онишкевич привів нас на квартиру начальника млина Прили- 
пенка, котрого місцеві бандерівці вважали своїм чоловіком. За 
ті кілька днів, що ми гостювали в нього, знайомлячись із оунівською 
мережею та розсилаючи людей по всій окрузі, я дізнався, що При- 
липенко не вірить нікому, а злигався з німцями, аби якось жити. 
Такі непевні люди були здатні на будь-яку підлість. Тому ми з 
Олею переселились до пекаря, що хоч і працював у німецькій пе
карні, та відверто шкодував за довоєнними часами й був чесною лю
диною. Часник, поживши трохи у начальника млина, віджив і по
чимчикував у Львів.

Незабаром з допомогою місцевих патріотів, що ненавиділи оку
пантів і згідні були йти з ким завгодно, аби тільки бити їх, я позна
йомився ще з одним дивним типом — старостою містечка на пріз
вище Юшка. Цей безпробудний п’янчуга жив зі своєю дружиною над
голодь, бо дбав тільки про те, щоб йализатись. Використовуючи 
цю його ваду, у нього завжди переховувались 2—3 бандерівці. А на 
широкій печі, де сушилося просо, знайшов собі постійне пристанище 
колишній гімназист із Холма, котрий мав талант підробляти чужі 
підписи, німецькі печатки, штампи тощо.

Жили всі в одній кімнаті. Казали, що Юшка ділився з чужими 
людьми навіть останньою ложкою картоплі чи капусти,бо хліба рідко 
нюхав сам. Ще одна характерна прикмета була в старости: він об
зивав німців «печеними гадами» навіть у їх присутності. Мабуть, 
через те, а може, й через допомогу радянським партизанам, його 
пізніше гітлерівці розстріляли. Попри всі вади, була це( доброго сер
ця й щирої душі людина.

Незважаючи на великі потуги, мені з Олею не вдалося втягнути 
в ОУН жодного нового члена. Не допомогли й старання Прилипен- 
ка. Молодь уникала зустрічі з нами. Те ж саме доповідали з районів 
округи Ковалишин, Онишкевич та інші.

У Вишеві діяло колгоспне господарство, де ніхто не хотів пра
цювати. Тому з Фастова періодично навідувалась каральна коман
да, котра прищеплювала людям «любов до праці», а заодно й до 
німців, гумовими палицями. Декого забивали до смерті.

Нам з Олею постійно бракувало харчів. Деякий час мали допо
могу від селян Соснівки. Нарешті одна жаліслива господиня взяла 
мою зв’язкову на відгодівлю до себе. Відчутно допомагав худий 
хлопчина, колишній київський студент, котрий тільки тим і зай
мався, що розвідував, хто заколов порося у ближніх селах. Тоді 
ми з Вовчиком наїдались м’ясного на декілька днів.

Але прийшла мені з Онишкевичем пора доповідати про виконану 
роботу обласному та крайовому провідникам. Поїхали ми в Київ, 
узявши з собою й Олю.

З нашого докладного звіту Орлик був незадоволений. Онишке- 
вича він послав з організаційним дорученням у Сумську область.
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Олю залишив при собі як машиністку, а мені наказав негайно про
биратись у Васильків, куди вже перекинули Білого.

Щоб познайомити мене з людьми на місці, з Києва вирушив 
Богданов, котрий ще тоді не втратив довір’я в ОУН. Він і розповів 
мені, чого всі утікали з Києва й навіщо був потрібен поспіх. Буцім 
Орлик носився з ідеєю проголошення «самостійної України» в сто
лиці. Навіть жовто-блакитні фани заготовив, щоб вивісити їх на 
високих шпилях Печерської лаври та деінде. Але німці відповіли 
репресіями. Був заарештований головний зв’язковий Марко, родом 
із Рава-Рущини, котрий «розколовся» на допитах і видав німцям 
зв’язок по лінії Київ—Васильків—Козятин—Вінниця—Проскурів. 
Отже, пропав так ретельно змайстрований, бездоганний нерв ОУН 
між Києвом та Галичиною. Багато людей кинуто в тюрми, а ниточ
ка все вилася...

Орлик, що до того більш-менш безпечно жив у Києві, не зав
даючи собі клопоту навіть з тим, щоб міняти явочні квартири, на
решті відчув небезпеку — пішов у глибоке підпілля. Кого міг, роз
ганяв по областях. Лімницький теж виїхав, і був схоплений гестапо 
в околицях Полтави. Його в Києві замінив Маївський.

Богданову я не довіряв. Але з його допомогою вдалося вознайо- 
митися із начальником Васильківської поліції Жуком та його заступ
ником Мойсеєнком. Перший до війни працював учителем німецької 
мови, другий вивчив цю мову ще у першу світову війну, коли відбу
вав німецький полон, тому обидва виявились потрібними новій 
владі. Не знаю, чому вони допомагали нам, а не видавали оку
пантам. Може, сподівалися на якесь бандерівське щастя, як і я... 
Син і дочка Мойсеєнка теж вважалися членами ОУН. Перегово
ривши з ними всіма, я переконався, що це не ті люди, з котрими 
можна будувати Україну. Коли вимагалося щось робити, Мойсеєн- 
ко кричав, щоб усі ми забиралися під три чорти, доки він не покликав 
своїх головорізів. А поліцаї вміли розправлятися з жертвами! Тут 
на них ОУН не мала достатнього впливу.

Більше не було на кого опертися по всій окрузі. Це зовсім по
збавило мене надій та ілюзій щодо Східно-українських земель 
(СУЗ).

ПІД КОНВОЄМ — ДОДОМУ. КІНЕЦЬ ОРЛИКА

Катастрофа з похідною групою, розчарування, невдачі й поне
віряння на східних землях України довели до відчаю й непослуху 
рештки членів нашої групи. Вони, І я з ними, здатні були на все, щоб 
тільки залишитись живими. Найбільше нарікали на Максима Орли
ка, який не вмів берегти людей, а вимагав неможливого, не рахуючись 
ні з чим і ні з ким. Навіть його заступник Маївський поза очі вжи
вав щодо Орлика лайливі епітети.
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У перших числах січня 1942 року крайовий провідник знову зі
брав нас, біля десяти своїх підлеглих різних рангів, для настанов 
і пропісочування. Але йому не дали довго виступати — зчинився 
галас невдоволення. Він чомусь глянув на мене й крикнув:

— Дехто мені погрожує розправою. Затямте: я маю більше сили 
і засобів, щоб розправитися з тими, хто вирішив діяти на шкоду 
ОУН. Досить тільки повідомити службу безпеки...

Це змусило мене зірватися на ноги.
— Крайовий, якщо ви не перестанете нехтувати здоров’ям і 

життям нашим, я перший розправлюся з вами! І ніхто за це не осу
дить.

Присутні схвально зашуміли.
Деякий час ми дивилися один на одного, мов розлютовані хи

жаки. Але до мене швидко повернувся дар мови:
— Ми вже півроку поневіряємось, "а чого добилися? Загинули 

сотні кращих синів Галичини. А тих, котрі дожили до цього дня, 
воші доїдають, гітлерівці добивають, голод і холод домучують. А чи 
наблизили хоч на хвилину день проголошення по-справжньому са
мостійної України? Де ті, хто обіцяв золоті гори, тріумфальні арки, 
квіти й поцілунки вдячних східняків?!

Люди в залі зашуміли ще дужче, почали щось кричати. Орлик 
підвівся і, мов диктатор, підніс праву руку вгору. Коли стишилось, 
промовив примирливо:

— Ти в дечому маєш рацію, Вовче. Але не перебільшуй вини 
моєї й головного проводу. Умови важкі, ніхто нам не сприяє, самі 
наразились на небезпеку зі сторони німців та мельниківців. Є ще й 
зрадники... Тепер замість того, щоб дати розумну пораду, пробу
вати знайти шлях до якогось здвигу, ти мені погрожуєш. Дове
деться відправити тебе у Львів — хай там з тобою розбираються. 
Мені здається, таким, як ти, довіряти не можна — вони гублять 
нашу справу. А в Харків пошлемо когось іншого.

Давши таку відповідь мені, він після цього погрозливо звер
нувся до всього залу:

— Хто ще має щось до мене?!
Запанували тиша і спокій.
— Хто хоче у Львів за кумпанію з Вовком?
Ані звуку. \
— Тоді продовжимо раду.
Причину дальшого мовчання невдоволених нев* жко зрозуміти. 

Адже у головному проводі, а особливо в його службі безпеки, вин
них і невинних довго не слухали. Лебедь та його заступник Арсенич, 
щр керували СБ, інші есбісти, найбільше довіряли свідченням зверх- 
ників підозрюваних, які б підтверджували або заперечували їх вину. 
Смертну кару могли застосувати до всіх членів ОУН, аж до високих 
провідників, ні перед ким за це не відповідаючи.

Я щиро пошкодував, що дав собі волю, не стримав нерви. Це
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вперше у житті отак вийшов з себе, наразившись на ще більшу не
безпеку. «Львув нє каждему здрув» — любили примовляти галичани 
перекрученою польською мовою. Так, не до кожного Львів привіт
ний.

Наказ про моє повернення був виданий без зволікання'. Як тепер 
зустріне місто студентської молодості?

На прощання Маївський міцно потиснув мені руку й обняв. Цим 
висловив мені свою підтримку й симпатію.

6 січня зранку під конвоєм та охороною Ковалишина, прихо
пивши роздобутого в Києві велосипеда, я вирушив додому через 
Васильків, Білу Церкву, Вінницю, Проскурів. Дещо коротшою авто
страдою Київ—Львів Орлик іти не рекомендував — там посилений 
рух військових. Попередив, що існуючий тепер зв’язок — ненадійний.

Подружившись зі мною, Білий не гаїв, що йому доручено пере
дати у головний провід шифрованого листа від Орлика. Пройшли 
ми випробування в одних і тих же небезпеках, тому могли діли
тися найпотаємнішими думками. Головне, що конвоїр схвалював мій 
виступ супроти керівника краю «Північ» — це підбадьорювало. Та 
й Орлик міг бути спокійний — я нізащо не наважився б утікати. По- 
пфше, не хотів підводити Ковалишина, по-друге, сподівався зна
йти спільну мову з представниками головного проводу. Втеча могла 
привести до ще гірших наслідків, нашкодити моїм рідним, сім’ї.

Припікав мороз. На вулиці Велико-Васильківській нас затримав 
немолодий уже німчисько в уніформі й при зброї. Білий швидко 
встромив руки в кишені куртки-москвички, де мав зведений до 
стрільби пістолет і гранату-лимонку, але я зробив йому знак очима, 
щоб не гарячкував.

Гітлерівець припровадив нас на упорядковане подвір’я гарного 
будинку і вказав рукою на два товстенні букові балани *. Дав пилу 
й сокиру. Показав, на яку величину різати й рубати дрова. Все це 
мовчки, знаками, думаючи, що ми не зрозуміємо його мову. Коли 
ми вдали, що приступили до роботи, пішов собі в будинок, але, 
мабуть, наглядав через вікно.

Прикинувши, що роботи вистачить до вечора, ми геть скисли. 
Проте поволі шарпали пилою туди-сюди. Про втечу серед білого 
дня по людних вулицях не могло бути й мови. Я спробував пожар
тувати:

— Скажи йому, Петре, що ти мій конвоїр. Не пасує тобі різати 
оті балани та ще й у день Свят-вечора.

Ковалишин зосереджено мовчав, щось думаючи. Незабаром втяг
нулися в роботу, розігрілися й забули про свою злість на німчуру. 
Пила була гостра, дерево сухе, тверде, але різалося. Плоди маруд

* Поліна (діал).
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ної роботи ставали все помітнішими. По-домашньому пахло опил
ками, наче в добрі мирні часи.

Через годину німець покликав нас у будинок, де почастував 
смачним ситним сніданком — м’ясними консервами з білим хлібом, 
натуральною кавою з цукром. Таких делікатесів ми не споживали 
давно.

На обід було те ж саме. Сил прибуло, й ми пиляли, кололи балани, 
аж нам очі на лоба лізли. А німчура тільки задоволено потирав 
руки. Нам хотілося якнайшвидше покинути осточортілий Київ. По
спішали, щоб устигнути до настання комендантської години. Встигли 
таки. Одержали добру вечерю ще й по дві марки за роботу. Уда
ючи, що дуже задоволені, попрощалися з хитрим німцем і майже 
побігли вниз по вулиці.

При виході з міста наткнулися на закритий шлагбаум, що охо
ронявся. Обійти його не було ніякої змоги. Вирішили йти напролом. 
У кишенях я мав дві гранати й два пістолети. Постовий, відкривши 
двері, з будки покликав нас і зажадав перепустку. Ми показали йому 
всі документи, які мали. На щастя, гітлерівець був напідпитку й 
пропустив нас.

Аж тоді зітхнули полегшено, коли стало тихо й темно навкруги, 
а велике місто зникло позаду. Мороз припікав, сніг рипів під ногами, 
а ми з Білим то йшли, то їхали на одному велосипеді, коли дозволяла 
дорога. Мимо сіл, де люди не спали, святкуючи невесело, мимо полів 
і лісочків, звідки віяло неприємною пусткою, мимо згарищ і побоїщ. 
Нікуди не звертали навіть погрітися, бо можна було наразитись 
на небезпеку. А поліцаї скрізь горланили, п’яні, чулись постріли. 
Вкрай стомлені, приплентались у Васильків до хати, в котрій жили 
раніше. Нічого не пояснюючи господарям, упали обидва, як непри
томні, на одне ліжко.

Через добу досягли Сквири, де теж мали знайомих і нічліг. Там 
не тільки виспались, одігрілись, а й поїли гарячої страви, святкових 
голубців, ще й поколядували у кумпанії симпатичної сестри-ха- 
зяйки. Це була відома артистка з Києва, котра, набідувавшись 
у великому й голодному місті, теж не могла ніяк відігрітись та на
їстись, приїхавши в гості.

Ше один марш-кидок — і ми на зв’язку в Козятині. Окружний 
бандерівський провідник Кузьма (Кузьменко) влаштував нас 
у зручній квартирі старости Старого Козятина. Прощаючись, уже 
з порога хати, Кузьма сказав мені:

— Пани німці днями розстріляли начальника поліції з дружиною 
й дитиною за те, що мав зв’язки з нами. Тому я живу в підпіллі й 
виходжу з хати тільки в разі найбільшої потреби, коли темно.

— Розумію... Ми завтра ж вибираємось.
— Можете не спішити. У старости вам буде безпечно, бо він 

і нам допомагає, й німців уміє задобрити. Бажаю успіху. Слава Ук
раїні!
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— Героям слава!
Староста й справді виявився в’юном. Нас не тільки добре году

вав та поїв, а ще й обіцяв організувати підводу з кіньми до Вінниці. 
За чаркою самогону відкрив мені секрет свого авторитету в гітлерів
ців. Подарунки свининою, маслом, птицею наблизили його до най
вищого районного начальства. Комбінуючи так, староста добивався 
від німців зменшення сільськогосподарської данини для рейху, тому 
населення містечка не відчувало великих нестатків з продуктами.

Кілька днів лютували заметілі з морозами, і ми не поспішали по
кидати Козятина. Жити в старости було приємно. Його великз сім’я 
володіла патефоном з кількома наборами платівок. Вечорами всі 
збиралися у великій кімнаті — я з  Білим, сіарий зі старою, їх сини 
з дружинами, завжди засмучена дочка-вчителька — й слухали опер
ні арії та оперети, класичну музику, народні пісні, розповіді синів 
старости про війну та їх перебування у полоні. Кол:» синів пригнали 
в табір біля Козятина, батько добився їх звільнення.

Староста аж ніяк не хотів стати ворогом радянської влади. Адже 
сини його вивчились на інженерів, воювали за цю владу й ледь живі 
вирвалися з пазурів фашистів, чоловік дочки загинув, коли відступав 
з радянськими військами. Кількома делікатними запитаннями я 
викликав його на відвертість у питанні ставлення до націоналізму. 
І староста пояснив, що допомагає нам, бо згоден підтримувати 
всіх, кого переслідують фашисти.

У цей час фронт на сході заломлювався, опір Червоної Армії, всіх 
радянських людей ставав усе могутнішим. Хоч гітлерівці ще не 
вибилися з сил, але російська зима далась їм взнаки. Історичний 
досвід заставляв думати про їх майбутню поразку, бо чим дальше 
заглиблювався ворог у територію Росії в минулому, тим далі втікали 
від нього шанси на перемогу.

Увечері перед від’їздом мене почав боліти шлунок. Гріття над 
гарячою плитою не допомагало. Зранку, оправляючись, помітив, 
що моча чорна від якогось запалення. Біль посилювався. Прокон
сультувався з Білим, але лікар з нього виявився нікудишній. При
ступи частішали, проте ми не звертали з дороги.

У Вінницю приїхали на санях пізно уночі. Мали скерування до 
працівника місцевої пронімецької газетки на прізвище Москаль. 
У його комфортабельній квартирі пробули до наступного вечора. 
Газетчик, що теж не вважав себе ворогом радянської влади (мабуть, 
думав, що боротьба з окупантом і служба йому — те саме), розпові
дав, як жахливо гітлерівці з поліцією розправляються з радянськими 
людьми, як гинуть у великому Вінницькому таборі полонені радянські 
солдати, як діють партизани й підпільники.

Українська поліція Вінниці виросла до цілого полку — пере
важно за рахунок націоналістів-буковинців, котрих зумів завербу
вати генерал Омелянович-Павленко. Пізніше деякі поліцаї допома
гатимуть гітлерівським фашистам нищити радянських людей та
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партизанів у Білорусії ( в цьому потім НКВС звинувачуватиме бан
дерівців, організувавши масове знищення й вивезення галичан).

На мою хворобу не допомагали ані спирт, випитий у Москаля, 
ні різні припарки та ліки, які роздобував випадково. Навпаки, спирт
не було смертельно протипоказане, а я цього не знав.

У Літині нами опікувався начальник поліції — виходець із Гали
чини.

З допомогою літинського опікуна я познайомився з шикарною 
дамою, котра приїхала з Варшави й відрекомендувалась мені як 
рідна сестра отамана Шепеля, що діяв на Поділлі в 1918—1920 рр. 
З націоналістичних творів мені було багато відомо про цього «Вань
ку-встаньку», як охрестили отамана люди. Він тривалий час дошку
ляв більшовикам, і навіть простому населенню, бо допускав розбої. 
Здавався незнищенним. Але був знищений. У час розколу наші поле
місти звинуватили в цьому полковника-мельниківця Романа Сушка. 
Буцім він з колишнім полковником петлюрівської контррозвідки 
Чеботарьовим викликали Шепеля на радянсько-румунський кордон 
і вбили. Дама ж була переконана, що її брат, замаскувавшись та при
таївшись, живе й працює в Сибіру або на Далекому Сході. Чого тіль
ки не думають люди!

У Волочиську нас приймав (ішли переважно пішки) Бобеляк — 
завідуючий їдальні, де харчувалися німці. Він нас добре годував, 
організувавши відпочинок перед подоланням Збруча. Хвалився свої
ми «подвигами» в Кракові як герой бандерівсько-мельниківських мор- 
добоїв та розправ над інакомислячими.

Збруч, своєрідний умовний кордон, охоронявся німцями. Але нам 
пощастило вночі, без перешкод, перейти річку по льоду. Доночову- 
вали в одній з перших хат Галичини. Згодом по зв’язку досягли Ска
ли Подільської. Там уже розкошували, як удома, будучи гостями 
директора , повітового союзу кооператив. Зі справками, що їдемо у 
Львів на кооперативні курси, прибули на підводі до Тернополя, а там 
сіли в поїзд. Був початок березня.

Що мене чекає у Львові?
Найперше, що впало у вічі,— безліч німців на вулицях міста 

Львова. Спацерували вони гордовито, безпечно, самовпевнено. 
Але зір мій застилала жовтизна. Про зустріч з чоловими провід
никами ОУН не могло бути й мови. Зовсім знесилений, зліг на ка
таральну жовтуху, од котрої, як сказали лікарі, мало хто рятується.

Отже я не дійшов до Харкова, як не дійшов і Лемик, котрого 
гітлерівці вбили під Полтавою.

Очуняв, коли буяла весна,— десь наприкінці квітня. Підступна 
жовтуха, крайнє фізичне виснаження, нервові перенапруження 
й переживання — для смерті нічого більше й не треба, заявив лікар, 
котрий мене госпіталізував. Але, мабуть, весна ке хотіла моєї смерті. 
Довго мучились зі мною такі знамениті й добросовісні лікарі, як
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Собчук і Панчишин з його асистентом Гординським, медсестри й 
санітарки. Зробили все можливе й неможливе, а таки підняли мене 
з ліжка.

От і доробився на Сході! Замість привести там до діяння 
націоналістичну ідею, сам ледве живий повернувся. Головна ідея 
життя в світовому та історичному масштабі полягала тоді в боро
тьбі з фашизмом, гітлеризмом. Велика його ріка, що крутила людсь
кими долями, розмивала піщаний острівець, вибудуваний потугами 
таких, як я.

Не тільки моя, перевантажена роздумами голова боліла, ніби роз
колювалась. Йшли манівцями, не маючи можливостей для відкритої 
боротьби зі страшними ворогами, маси більш чи менш кмітливої 
молоді, старших людей — і все то, переважно, сини та дочки За
хідної України.

Час виздоровлення фізичного ще не став часом морального 
заспокоєння і виздоровлення. У болісних, тривожних передумах 
найбільше мучило питання, хто переможе у війні, бо від цього 
залежало багато.

Довго думати мені не довелось. Невдовзі прийшов провідати 
зв’язковий від головного проводу Арсен. Так і сказав, що без жадних 
доручень — тільки провідати. На мої допитування розповів, як його 
німецька собачня заарештувала й посадила в тюрму на Лонцького, 
як ледве не поплатився життям і як прийшло несподіване звільнення 
з допомогою нашого контррозвідника, котрий проник у гестапо. Цей 
«слуга загарбників» ще не одному допоможе в майбутньому. Тепер 
Дужий знову при ділі. Розповів і я про свої митарства на СУ3 та 
про долю Північної похідної групи.

Арсен * спочатку потурбувався про мій одяг, купивши на базарі 
дорогий костюм, черевики, дві зміни білизни, капелюх — все на-кош
ти ОУН. Коли я вже міг прогулюватись, на вулиці Виспянського ** 
він організував мені зустріч із членом головного проводу Василем 
Куком (Юрком Лемішем), що був, здається, тоді оргреферентом, 
та Климівим, котрий мав титул провідника земель.

Привітавшись, я склав їм детальний звіт, охарактеризувавши 
становище й населення на СУЗ, і майже кожного відомого мені 
члена похідної групи, а також Орлика. Останнього — з деяким 
обуренням, бо був щиро впевнений у його вині в крахові Північної 
похідної групи і багатьох наших невдачах. Що це було далеко не 
так, переконався значно пізніше. Нас допомагали нищити зрадники 
і провокатори, на нас полювали і гестапо, й чека. Я відчував, що 
Климів, котрий теж не без труднощів вибрався з Києва, підтримує, 
мене, і це підбадьорювало. Але й переживав, не знаючи змісту 
шифровки, котру передав проводу Білий.

* Пройшов сталінські катівні, живе у Львові.
** Нині Вишенського.
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Леміш заспокоїв:
— Не можна у всіх невдачах винити Орлика. Так склались об

ставини... До речі, його на це діло висунув сам Бандера, ще в Кра
кові.

— Ти, Вовк, не переживай,— додав Климів.— Ми віримо тобі. 
Добре, що живий лишився.

Леміш продовжував:
— Що це так, можеш переконатися хоч би з того, що тебе поі- 

меновано військовим референтом краю «Захід». Твій терен відтепер — 
Галичина, Буковина, Холмщина, Засяння. Крім того, матимеш відно
шення до наших військових справ на території генерал-губерна
торства й Німеччини. Тут є з ким працювати. Чоловіків червоні не 
встигли змобілізувати, доріст гарячий аж занадто — при вмілій 
організації роботи можемо мати й мільйонну армію. Найшвидше, 
як уже твердо станеш на ноги, по зв’язку здибайся з Дубом. Він 
поможе спланувати роботу. Згода?

— Я задоволений.
Дуб, цебто Грицай, був військовим референтом головного про

воду ОУН. Особисто я його ще не знав.
Усе починалося спочатку. Приступав до роботи з деяким підне

сенням, відчуттям гордості, що мені довірили посаду військовика 
найчисельнішого, найбойовитішого для ОУН краю, її так би мови
ти, колиски й гнізда.

Орлика гітлерівці вбили 25 липня 1942 року в Києві, влашту
вавши засідку. Дмитро Мирон довго відстрілювався. Його зв’язко
вий Зруб здався без бою. Після цієї звістки мені стало Орлика по- 
людськи жаль. Це був справжній ідеаліст і борець за самостійну 
Україну. '

КРАЙ «ЗАХІД», ЙОГО КАДРИ. КОНФЕРЕНЦІЯ

Зустрівшись із Грицаєм, я одержав зв’язки, а от поради, як ви
рішити фінансові питання, налагодити роботу крайової військової 
реферантури, були неконкретні. Розмова наша затягнулась. Гово
рячи про ОУН, він, як мені здалося, вживав надто різкі вислови.

— ...У проводі на всіх рівнях є люди знаючі, а є і недоуки. 
Останні так далеко від розуміння питань війни, світової й націо
нальної політики, як я від теорії відносності. Це, просто кажучи, 
хуторяни. Хай би краще хліб вирощували.

— Дозвольте заперечити. Я зустрічав серед оунівців, особливо 
наших керівників, переважно досвідчених конспіраторів, військови
ків і політиків.

Мабуть, моє обличчя виказувало велике здивування, бо він по
спішив поправити себе.

— Досить одної паршивої вівці, щоб усе стадо запаршивіло.
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Звісно, таких небагато. Але чого ж тоді ми й досі не налагодили 
роботу крайових референтур, військовий вишкіл націоналістичного 
загалу, фінансові справи? Чогд'так важко з грішми, адже в закордон
них банках осіли справжні скарби?.. Для чого тоді розповсюджували 
бефони, нападали, рискуючи життям, на банки?

— Не смію думати над такими питаннями.
— А хто ж буде думати? Головному проводу бракує Бандери. 

Він би дав лад усьому. Ми б уже давно мали армію. Мали б уже свій 
голос!

— З чого ж мені починати?
— З того, що і я. От приставили до цієї справи, а ніде навіть 

референтур не створено. Організовуй військові референтури, 
школи...

— Потрібні гроші. Хто задурно буде працювати? Треба зброю, 
амуніцію придбати...

— Ого, ти вже на цілу армію замахуєшся! Такого завдання не 
було. Починай з малого, а там покажеться. Багато не обіцяю, але 
чимсь допоможу.

Понуривши голову, йшов я від головного військовика з невесе
лими думками.

Моя зв’язкова — гарненька студенточка першого курсу медін
ституту — мала вивести мене на крайового провідника «Заходу», 
члена головного проводу Михайла Степаняка (Сергія, Лекса, 
Дмитра). З нею я зустрівся в будинку її батьків біля кінотеатру 
«Роксі». Багата обстановка у кімнатах, затишок, чисто львівська 
привітність господарів притягали не тільки мене, а й інших оунів- 
ців. Приємно було посидіти й погомоніти в товаристві молодої 
дівчини. На жаль, через конспірацію там дозволялося бувати тільки 
в разі крайньої необхідності.

Інше місце для зустрічей було по вулиці Сагайдачного, 5, у квар
тирі пані Конашевич (який збіг назв!). Там і мав я першу розмову 
зі Степаняком. Це виявилась начитана, розумна людина а філософ
ським складом розуму. До того ж земляк — із с. Дзвиняч Богород- 
чанського району моєї області. Закінчив Степаняк юридичний фа
культет Львівського університету. Навіть лінії нашої долі сходи
лись — ми з ним прийшли до націоналізму через Сель-Роб, а в май
бутньому нас обох чекало багаторічне перебування у таборах Мор
довії та Казахстану.

У найголовнішому його думки збігалися з думками Дуба і мої
ми власними — це я зрозумів з наступних наших розмов.

— У проводі ОУН нема порядку,— жалівся Степаняк.— Наші 
зверхники керуються у своїх вчинках не так розумом, як почуттями. 
Фанатизм — ворог розуму, ворог політики. Це небезпечна стихія.

— Дійсно, стихія з образу стає реальністю,— оді звався я.
— Розсудливість керівники українського націоналізму завжди 

ставили на останнє місце. Фанатизмом ще й макіавелівщиною про
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низані праці Донцова, Климіва, Стецька, Кубійовича, всі наші ви
дання з додатками взяті, якщо ви їх читали.

— Читав і «Вісника», й «Революційну стихію», і «Князя», й 
«Муссоліні», й ще багато дечого.

— Послух і покора — це добре, коли є кому думати, розумно, 
з огляду на обставини, керувати. Наші ж кращі сили розпорошені. 
Ми дисципліновані, ідейно віддані справі, али ми всі думаємо, на 
жаль, не однаково. Треба бути реалістами, вміти слухати одне одного.

Якось, вирішуючи фінансові справи своєї референтури, я зажа
дав від Степаняка півтора мільйона злотих. Він аж за голову вхо
пився.

— Ти що, з Місяця впав? Ха-ха-ха! Весь крайовий провід не 
витрачає за рік і десятої долі з такої суми.

— Дивно... Як тоді можна збудувати соборну Україну, коли 
навіть нема за що її вояків одіти й нагодувати?!

— Контектуйся тим, що маєш. Народ допоможе — на нього одне 
опертя.

Одержуючи від ОУН платню в тисячу знецінених злотих на 
місяць, я сам жив надголодь. На базарі кілограмова хлібина кошту
вала аж сто злотих. Добре, хоч сім’я не зі мною, а то не знаю, чи ви
жили б на ці гроші.

Заступники Степаняка Рем і Бей вирізнялись хіба тим, що пер
ший був занадто молодий, а вже вдавав із себе Бонапарта, другий — 
надто фанатичний, відданий стихії ОУН. Бей—Гриць Голіяш — 
згодом, за дорученням проводу ОУН, втрапить у дивізію «Галичи
на» й ледве вибереться живим з-під Бродів. Був після війни заступ
ником Романа Шухевича, доки не загинув... Тоді працював у глибо
кому підпіллі — аж до 1950 року, коли його, пораненого, схопили 
енкаведисти.

Ще зі мною у крайовому проводі співпрацювали фінансовий 
референт Петрик і референт по роботі з молоддю Бусел, але я їх 
бачив рідко. їх робота вимагала постійних роз’їздів, зустрічей 
з людьми і була досить небезпечною. Треба згадати й Гриця Приш- 
ляка (Мікушку) — референта служби безпеки, який мені напряму 
не був підпорядкований, але вів свою таємну роботу зі знанням 
справи.

Був під моїм керівництвом і обласний військовик Холмщини 
Латиський (Гучванськкй, Вороняк). Ми потоваришували як учас
ники військових курсів у Томашеві. Тоді Гучванський був добрим 
посередником між утікачами з СРСР, населенням генерал-губерна
торства й ОУН. Отже, був досить відомим у своїх колах. Тепер 
він встигав ще й навчатись у медінституті, тому змушений був час
то навідуватись у Львів. Про його конкретну роботу на Холмщині 
не маю права говорити, бо не встиг з нею достатньо ознайомитись. 
Знаю, що його бойовики часто перемагали у сутичках із польсь
кими терористичними боївками, котрі називали себе «самооборо-

84



ною». Він був зі мною досить відвертий, сказавши якось, що вийшов 
на зв’язок з одною львівською підпільною організацією, від котрої 
тягнулись ниточки на Волинь і по той бік фронту. Казав, що ін
формує про все відповідні служби проводу. Висловив надію, що на 
випадок перемоги більшовиків у війні й нашого вимушеного про
тистояння з ними це стане у неабиякій пригоді. Мав до мене таку 
повагу й довір’я, що запропонував записатись у те московське за
пілля — це дасть змогу виробити надійні документи у «совітів». 
Я, звичайно, відмовився.

Десь через рік мене повідомили, що це був чоловік із подвійним, 
якщо не потрійним, дном. Був оунівцем, таємно служив у гестапо 
і до того ж проник у комуністичне підпілля. Через нього загинуло 
багато людей. Дивуюсь, чому не видав гестапо і мене...

То як же велась військова робота у краї «Захід»? Спочатку про 
студенток. У медінституті ми організували групу санітарок. Із тех
нічних навчальних закладів мали кадри для створення груп радіо- 
і телефонного зв’язку. Були спеціально підібрані кандидатури на 
розвідників і розвідниць. Але навчання велося погано. Від крайо
вої референтури роботою серед жіноцтва займалась якась учителька, 
що не могла дати собі ради, а студенти її навіть не слухали.

Не краще посувалися справи й серед студентів-хлопців. їх 
переважно втягували у військові бойові одиниці. Але з першими 
поразками гітлерівців на фронті не тільки студенти, навіть прості 
сільські хлопці, почали задумуватись про майбутнє, до небезпечної 
роботи в ОУН уже не рвались. До того ж усе більше перегинала 
палку служба безпеки, відлякуючи від себе людей. Мені та іншим вій
ськовикам ставало все важче.

Обов’язки змушували зустрічатись із виконуючим на той час 
функції керівника головного проводу Миколою Лебедем (Максимом 
Рубаном, Орестом) і оргреферентом головного проводу Ярославом 
Старухом. їх я буквально штурмував, щоб давали людей для вій
ськової мережі,— потрібно було створювати штаби, добирати кад
ри для військових шкіл, а військовиків, хто мав бодай якусь прак
тику, призначати командирами уже створених одиниць.

Це не приносило значного результату. Згори по організаційній 
мережі йшли вказівки виділяти військовим референтурам знаючих 
людей, кошти, а низові оргреференти вишукували таких, що не 
мали жодного військового вишколу; кошти перепадали хіба про 
людське око. Деким ігнорувалось одне з найважливіших питань — 
військова робота...

Мабуть, такі, як Старух, переживали, щоб військовики не зміцні
ли та не взяли верх над тими, хто тільки проповідував ідею, а й 
палець об палець не вдарив, аби наблизити час її втілення силою 
зброї. Тільки після великих змін на фронті, коли гітлерівський віз 
повернувся голоблями назад, усі заохотились до створення армій, 
та було вже пізно...
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В ОУН нараховувалось понад ЗО тисяч... А якщо врахувати всіх 
співчуваючих, симпатиків... Треба цю масу якось вишколити, аби 
створити збройні сили.

Без таких сил годі й думати про самостійну Україну. Пам’ята
ючи про настанови Бандери й Гасина, багато думаючи над цим, 
я все робив, що було в моїх силах. Спочатку розробив план органі
зації низових штабів. За моїми розрахунками, з допомогою штабу 
повіт вишколить і озброїть одну легку дивізію піхоти, область — ар
мію. При кожному штабі запланував такі відділи: організаційний, 
оперативний, зв’язку. Це як мінімум. Себе поіменував не референ
том, а крайовим військовим комендантом.

Головне — добре почати. Малі збройні сили виростуть у великі, 
якщо завоюють прихильність народу своїми діями.

Грицай зі мною погоджувався, все -схвалював, а прикласти рук 
до справи не поспішав.

Усе ж таки люди потроху приходили. Незабаром були створені 
крайовий, окружні, обласні, повітові та районні військові штаби 
замість референтур, що майже не діяли. Начальником крайового 
штабу і моїм заступником став колишній військовий референт 
по Кракову Степан Новицький (Спец). Вихованець Стрийської 
гімназії й «Пласту», добрий знайомий Бандери й Рака, мовчазний 
та невибагливий у житті, акуратний у справах, дисциплінований, 
він мені подобався. Зате через критику деяких оунівських справ не 
подобався у той час верхівці. Згодом він посів моє місце. Загинув 
після війни.

Другим після Спеца вважався начальник мобілізаційного від
ділу штабу Василь Чижевський (Новик, Демид). Походив із с. Ба
бин Горішній Калуського району. Знав Бандеру як близького зем
ляка, підтримував добрі стосунки з усією верхівкою ОУН. Не схва
лював гризню між різними крилами ОУН, твердячи, що поважає 
людей різних політичних переконань, тільки б вони не шукали з того 
вигоди, кар’єри, були чесні. Згодом був ад’ютантом командуючого 
крайовою УНС * Олександра Луцького (Богдана, Беркута). Здається, 

' у 1945 році трапив у Мюнхен, в оточення Бандери. У 1946 році був 
скинутий західнонімецькою розвідкою як політичний диверсант 
у Карпатах на Долинщині. Коли повертався разом із Грицаєм на 
Захід, був затриманий працівниками органів держбезпеки Чехосло- 
ваччини й мав бути переданий у Радянський Союз, та в тюрмі по
вісився.

Начальник відділу розвідки Остап Савчинський — син надліс- 
ничого із Стрия — любитель важкої атлетики, лиш заплутував 
справу. Жодної роботи не проводив, а для ділових звітів вико
ристовував матеріали СБ, маючи там знайомих.

Найбільшу роль відігравав відділ зв’язку під керівництвом

* Українською національною самообороною.
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Онишкевича. Його шлях у Львів проліг через Сумщину й Черні
гівщину, куди послав Орлик для роботи серед робітників плантацій 
кок-сагизу. Німці дуже взялися за вирощування цієї цінної тех
нічної культури, що використовувалась для виробництва гуми. При
їхавши з партією кок-сагизу, він залишився у Львові, де й зустрівся 
зі мною. Богдан Онишкевич, Юрко Баран і Лука Лис відчутно допо
магали мені у створенні нижчих осередків та штабів. Що найважли
віше — вони вміли підбирати й вишукувати підходящих людей.

Для військового вишколу оунівців треба було дати організа
торам курсів і шкіл не лише устави, котрі ми давно навчилися 
приспособлювати з інших армій. Виховання бійців і офіцерів ОУН 
мало починатися із засвоєння якоїсь політичної доктрини «мані
фесту» ОУН чи що. Яку мету ставити перед ними? Ніхто цього 
конкретно не знав, звикнувши до націоналістичних загальників.

Приклавши величезних зусиль, я домігся того, що в грудні 
1942 року в будинку № 45 по вулиці Городецькій у Львові почалась 
військова конференція бандерівського проводу ОУН. Вона проводи
лася вперше. Крім мене, у ній брали участь: виконуючий обов’язки 
головного провідника Микола Лебедь (Максим Рубан, Орест), вій
ськовий референт головного проводу Грицай (Дуб), військові ре
ференти краю «Північ» — Василь Івахів (Сом), краю «Схід» — 
Михайло Медвідь (Крук, Карпевич), офіцер для спеціальних дору
чень від головного до крайових проводів ОУН Іван Климів (Ле
генда).

Приміщення не опалювалось, холод був собачий, ми сиділи одяг
нені й дзвонили зубами.

Конференцію відкрив її голова Микола Лебедь. Спочатку він 
привітав усіх, хто в таких складних умовах прибув з цілої України, 
а під кінець виступу — наче обухом по голові вдарив:

— ...Але не здаю собі конкретно справи, нащо ми цю конферен
цію скликали. Прошу кожного виступити і пояснити, як він розуміє 
її мету.

Грицай не сказав нічого для нас нового — хіба що узагальнив 
питання, котрі необхідно було вирішити.

— Зібрались ми тому, що, властиво, дотепер військовики ОУН 
не знають керунку й мети своєї роботи. По-перше, треба висунути й 
поставити на добрий грунт гіпотезу про вислід цеї крівавої бойні. 
З того постає друге питання: яким способом виплодити з мрій та 
ідей головну ціль наших устремлінь — самостійну Україну. -Даль
ший проблеми чисто специфічні: як зорганізувати військовий вишкіл 
методично й технічно, яку воєнну доктрину сповідувати. От вам 
і головні питання.

Коли Грицай сів, підвівся Лебедь.
— Прошу слова. Хто що думає? Дамо виступити Вовку, кра

йовому коменданту краю «Захід».
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Усі з цікавістю спостерігали за мною. Виступати одному з 
перших важко — невідомо, якої пісні заспівають інші військовики. 
Але зволікати ініціатору скликання конференції не пасувало. Я встав 
з місця й тремтячими від холоду та хвилювання голосом почав:

— Мимо початкових успіхів, видно, що німці, як і колись фран
цузи, опинилися перед непереборною стіною — Москвою. Засіли й 
на Волзі, й на Кавказі, й під Ленінградом. Здається мені, дальше 
їх не пустять. Особливо тепер, коли англосакси так добре заосмот- 
рюють більшовиків усім необхідним, а ще, чого доброго, відкриють 
другий фронт на Заході. Ми знаємо, які необмежені людські ре
зерви, затероризовані політично, може Сталін протиставити Гітлеру. 
І технікою він починає переважати...

Проти німців збирається виступити світ бізнесу, так підло обма
нутий Гітлером,— згадаймо Польщу,  ̂коліжанку Великобританії. 
Якщо фронт на Сході заломиться, а він уже залюмлюється, то 
накинуться всі, доки не доб’ють німаків. Давайте подумаєм: чи 
не варто нам саме тепер створити сильну, боєздатну армію, навіть 
не одну. Адже, коли почнуть ділити трофеї такі акули світу, як Союз, 
Великобританія, США, чи не стануть вони одне одного кусати? Бува, 
і в хорошій сім’ї, як помре батько, діти не можуть мирно майно 
поділити. А тут зіткнуться різні системи: бідні й багаті, голодні й 
ситі, биті й небиті. Вважаю, що можна буде і нам заявити про себе 
на тому торговищі, маючи добрі мілітарні зуби. Тільки в одному 
сумніваюся: чи варто зачіпати більшовиків, як фронт наблизиться. 
Вони ще сильні, це може скінчитися самогубством. Цікаво, що ви 
про це думаєте... А сподіватися на другу таку можливість, як маємо 
зараз, нема сенсу. Її може більше ніколи не з’явитися. Жаль тільки, 
що у цій великій справі ми не знайшли належної підтримки на 
східноукраїнських землях — народного рушення не вийде. Мусимо 
виходити з того, що є. Отже раджу добре підготувати боєво всю орга
нізацію. Треба накопичувати сили, організувати військові школи, 
зміцнювати дисципліну...

Дехто вважав, що допомоги ждати в близькому часі нема від 
кого. Дехто навпаки — запевнював, що після подолання фашизму 
західні держави візьмуться й за більшовизм та сталінізм.

Будучи військовим більше, ніж політиком, я сприймав будь-які 
аргументи, котрі лягали на шальку терезів збройних сил ОУН. З ни
ми й себе бачив не таким мізерним, а свою долю і долю народу — не 
такою страшною. Маючи під командою військо, можна було б і торгу
ватися, і боротися за самостійну Україну. Але зараз воювати на 
два фронти — не час. Треба мати гнучку тактику й мудру політику.

Такі думки я намагався розкрити перед учасниками конферен
ції. Коли сів,— Климів зірвався з місця, мов підкинутий пружиною. 
Не просячи ні в кого слова, почав схвильовано:

— Дивуюся, що наш Вовк — такий боягуз. Бити треба най
страшнішого ворога — Москву! Адже ми створимо сильну армію з
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усіма родами військ, справжні збройні сили ОУН. Ми з цим навіть 
припізнилися. Нам треба вже мати по дивізії на кожен повіт, 
і не менше. Придбати зброю. До речі, біля фронту її багато. Хто 
не сидів, як у Бога за пазухою, той запасся. Я маю на увазі біль
шовицьких партизанів. Бракує — відбити у ворога, купити на За
ході. І вчити народ не парадних маршів, а стріляти, йти в штикову 
атаку. Для цього академій не треба. Сьогодні ми навчимо десять 
чоловік, через місяць вони навчать сотню, а та сотня — тисячу 
і так далі.

— Просто все виходить, а ми й не знали! — вигукнув Дуб. Ле
генда тільки глянув косим поглядом на нього, але не припиняв 
свого запального виступу.

— Тільки силою й тотальним спротивом більшовикам завоює
мо собі визнання і славу. Це ослабить їх похід на Захід, а нам буде 
реклама. Війни з німцями не припиняти — вони теж наші вороги. 
Але слабші з ворогів, тому більше уваги — більшовикам. Це від
вічне правило життя й політики, зафіксоване ще старим Макіа- 
веллі: бити сильнішого, доки всі вороги не ослабнуть...

Далі Легенда сів на свого улюбленого коня «мілітаризації» й 
«творення повітряних, танкових, морських» та інших сил і вже не 
міг зупинитися, доки не втрутився Лебедь і не дав слово іншому 
оратору — Івахіву. Той охоче підвівся з місця.

— Найперше повинен звернути вашу увагу на Волинь і Поліс
ся, звідки виніс я страшні враження. Німці там створили спеціальні 
каральні відділи поліції, головно з поляків Сілезії, Помор’я та Поз- 
наньщини. Кинули їх на ваш волинсько-поліський український на
рід, як голодних псів на поживу. Що там робиться, важко передати. 
Горять хати, а то й цілі села, поляки вбивають українців, нищать, 
грабують нарід. Німці лиш під’юджують своїх собак. Вже давно на
зріла потреба для захисту. Давайте створимо повстанчу армію! Цим 
утремо носа різним партизанам, що нишпорять по лісах. їх нази
вають «месниками»... Волиняни й поліщуки створюють відділи 
самооборони, власну Січ. Невже ми не можемо взяти їх під свою опіку?! 
Будуть збройні сили, тоді не тільки поляки, а й німці почнуть 
боятися нас.

Що ж до решти справ, то я згідний з Легендою — треба готу
вати населення до спротиву більшовикам. Думаю, ослабивши най
першого ворога, заставимо повірити в себе не тільки Європу, а й світ!

Ця промова Івахіва мала далекойдучі наслідки, наблизивши день 
народження УПА. Сам же військовик «Півночі» загине зі своїм шта
бом від рук німців на Волині через рік.

Медвідь сказав таке:
— Ми беремося створювати, вчити армію із затурканого загалу, 

коли кращі каші військові інструктори самі не знають, во ім’я чого 
це робиться. Що обіцяти масам? Навіть тварина без приманки й за
цікавлення не рушить з місця. А думаючі істоти повинні йти на
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погибель... Буде самостійна Україна, чи не буде? Є серед нас упев
нені?

Всі мовчали, опустивши голови в задумі. У риторичних питаннях 
Медведя крилося найголовніше, чого інші боялися торкатися.

— Нема,— відповів сам собі.
Тоді озвався Лебедь.
— Ви ідейно не доросли до своі^о високого поста! Україна буде! 

Як не сьогодні, то завтра. Можете обіцяти людям рай, найвищі зем
ні блага, все, що їм хочеться. Давайте ближчз до справи!

— Я про справу й говорю. Створили край «Схід». Я ще там не 
був, але чув, що люди розказують. Нема там кого вербувати. Хіба 
що тут створимо армію для завоювання східних земель. А чи здатні 
ми на те, щоб хоч західні втримати у своїх руках? Вважаю, не треба 
відкривати рот на великий шматок. Мусимо контектуватися малим. 
Його ще треба відняти в німців, захистити перед більшовиками... 
Так от, про справу. Перше: коли і з ким воювати, за яких умов? Дру
ге: яку тактику вибрати — партизанську чи польову, армійську? 
Третє: чиїми уставами користуватися, які будуть звання, відзнаки, 
команди, військова форма?

Тепер щодо промов попередників. Здається, Вовк говорив обду
мано, але занадто академічно. Ми себе називали колись «лицарями 
абсурду». Ми такими й лишилися. Попри всі плани і розрахунки, 
робимо часто наші політичні й тактичні кроки нерозважливо, хоч 
і жертовно. Мусимо викласти в доктрині ОУН найпростіші істини, 
зрозумілі для всіх, котрих і дотримуватись, аби не повторювати по
милок. А щодо боротьби, то я не пошкодую свого життя.

Присутні схвально загуділи.
Щоб не виглядати розкольником ОУН/ я попросив слова знову.
— У питанні ведення антибільшовицької боротьби думки біль

шості розійшлися з моїми. Мабуть, я допустився помилки, тому під
коряюся більшості. Рішення проводу для мене закон.
л Конференція прийняла постанову приблизно такого змісту:

«Ясна річ, Гітлер війну програє, тож немає потреби з ним вою
вати. Хай він програє, але якнайпізніше. Час, доки сторони воюють, 
а нам німці не заважають, треба використати для широкої роботи 
по створенню збройних сил ОУН. Пізніше це унеможливиться. Якщо 
німці не вміють чи че хочуть вникати у наші справи, то більшовики 
з допомогою населення розплодять свою агентуру й швидко при
пинять невгодну їм діяльність.

Невирішеним залишається питання: чи оплатиться для ОУН 
широка боротьба проти більшовицького режиму, зокрема на західно
українських землях? Коли англосакські союзники СРСР візьмуть 
верх після війни, тоді умови складуться якнайсприятливіше для 
боротьби ОУН.

Може, ніхто нічим не поступиться й кожна із сторін диктува
тиме свої умови й вимоги. Нас це також влаштовує. Найгірше, якщо
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диктуватимуть тільки більшовики. У військовій доктрині ОУН тре
ба передбачити можливі варіанти.

Все боєздатне українське населення повинно стати під знамена 
ОУН для боротьби проти смертельного більшовицького ворога. Чле
ни ОУН мають зайняти командні пости в майбутніх військових 
з’єднаннях. Треба негайно створити збройні сили для захисту на
селення Волині й Полісся з огляду на присутність там польських 
банд і червоних партизанів.

Мета нашої боротьби — створення самостійної соборної авто
ритарної держави з демократичною структурою. Власність зали
шиться приватна, колективна, державна — за уподобанням тих, 
котрі воюватимуть за владу.

Військові установи, інструкції, вказівки щодо конкретних питань 
створення збройних сил підготує комісія, вибрана конференцією у 
складі Легенди, Вовка, Сома, Карпевича.

У заключному слові Лебедь сказав:
— Я уважно слідкував за ходом конференції, все собі заното

вував. Мушу признатися, що задоволений і трохи здивований. Скільки 
невррішених питань, скільки проблем!.. Думаю, найважливіші з них 
ми намітили, як розв’язати. Головне, що військовики тепер знатимуть, 
як вести себе дальше. Бажаю вам великих успіхів.

Різдвяні канікули я, Івахів та Медвідь (Легенда чомусь не 
приїхав) без охорони, щоб не привертати до себе уваги, провели 
на Радехівщині, у хаті одного священика, з дочкою котрого я мав 
товариські стосунки. Вона організувала нам відповідні умови для 
роботи. Будучи усім забезпечені, мов робінзони на безлюдному остро
ві, ми знали тільки одне — створення «Маніфесту» ОУН. Написали 
біля сотні сторінок машинописного тексту.

Лебедь затвердив його. «Маніфест» одержали всі штаби — від 
крайового (армії), до районного (батальйону чи роти) — для вве
дення в дію.

Важко передати докладний зміст цього документа, а скорочено 
попробую переказати. Там писалося, що:

«Організація українських націоналістів бандерівського угрупу- 
вання вважає за необхідне політичну долю українського народу 
взяти у свої руки й проголошує, що буде вести боротьбу за повну 
самостійність України. Найбільшим ворогом є Москва, тому проти 
неї буде звернена головна боротьба, особливо тепер.

Залежно від політичного становища у світі, ОУН. мінятиме свою 
стратегію й тактику. Якщо верх у антигітлерівській війні візьмуть 
англосакси й продиктують свою волю більшовикам, а ті змінять свою 
внутрішню політику, тоді ОУН вестиме боротьбу переважно на 
фронті національному.

Якщо обидві переможні сторони будуть рівносильні, й більшо
вики продовжуватимуть свою дотеперішню політику, тоді треба ор
ганізувати проти них якнайширшу військову боротьбу.
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Може статися, що умови повоєнного миру диктуватимуть зміц
нілі більшовики. Тоді Україні й націоналістам слід сподіватися най
гіршого. Доведеться уникати широких військових антибільшовицьких 
акцій, бо вони лиш принесуть великі жертви, а весь український на
род оунівців не підтримає. Тоді з допомогою розгалуженої підпіль
ної мережі й закордонних центрів доведеться вести лиш пропа
гандистську роботу, займатись агітацією українців, розповсюджуючи 
листівки, антибільшовицьку літературу тощо.

Який би метод боротьби не знадобився — військова організа
ція потрібна: без військового вишколу не буде військових з’єднань, не 
буде їх мозку — штабів. Навіть у глибокому підпіллі військові знан
ня — всьому основа. Для цього потрібні військові спеціалісти й 
устави. Поки що треба користуватись інструкцією, що додається. 
Вона розроблена стосовно всіх військових одиниць, штабів, родів 
військ...»

Далі йшов перелік запланованих родів військ, рекомендації пб 
запровадженню військових уборів, відзнак, звань, термінології, що 
базувалися на традиціях УГА та військ У HP, а також скорочені 
устави, розроблені на основі уставів збройних сил СРСР.

Але навіть до розуміння цих простих інструкцій не тільки за
гад, а й деякі вибранці ОУН не доросли. Не дивно, що військове нав
чання велося погано. Обласним тернопільським військовиком, на
приклад, був призначений хлопець, що мав двадцять один рік і не 
служив ще у жодному війську. Йому ж належало, в разі потреби, 
командувати дивізією чи корпусом. Не сильніші за знаннями та дос
відом були й інші обласні референти. Що ж тоді говорити про пові
тових і районних?!

Коли десь виникали військові акції проти гітлерівців (ті пере
важно нападали першими), а згодом — і проти Червоної Армії, 
то навіть важко уявити, які жертви це спричинювало в рядах оунів
ців. На перших порах це були не вояки, а хлопчаки, котрі навіть не 
вміли користуватися гвинтівкою та прийняти правильну стрілецьку 
поставу. Справжні воїни народжувались пізніше — у кривавих су
тичках і боях з ворогами.

Де ж подівся Легенда? Коли ми, члени комісії, повернулися 
у Львів, то вирішили спочатку узгодити з ним наш «Маніфест». Ні
чого лихого не підозріваючи, я піднімався сходами до квартири 
його зв’язкового, а Медвідь та Івахів залишилися ждати внизу, на 
вулиці. Маючи звичку все спочатку оглядати й обнюхувати, загля
нув у замкову щілину дверей — і обімлів. У коридорі тої квартири, 
сидячи на кріслі за столиком обличчям до мене, дрімав гестапівець. 
Перед ним лежав його «вальтер».

Спочатку я опускався по сходах, наче звір до жертви,— нав
шпиньки. Останні сходинки долав уже великими стрибками.

Довго ми бігли в напрямку окраїни, але позаду було тихо, ні
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хто не стріляв, не гавкали собаки. Пішли на запасний зв’язок. Там 
сказали, що Климів та Шевчук заарештовані. Лебедя не взяли тіль
ки тому, що вчасно вискочив через вікно з хати і втік.

Арешти продовжувались. Гестапо взяло Грицая, Андрія Май- 
бу — коменданта дорожної поліції у Львові, Осипа Карачевського, 
що працював у Маслосоюзі. Карачевський проявив хитрість: коли 
гестапівці увійшли до кімнати, він вискочив у загальний коридор 
і замкнув двері квартири на ключ. Але встиг вибігти тільки на ву
лицю — там наздогнала куля. Пораненого, німці його спочатку 
підлікували, а потім з лікарні перевели в тюрму. Весь крайовий 
провід (крім мене) змушений був покидати місто, міняти зв’язки, 
паролі, клички.

Климів (Легенда) на допитах не видав нікого. Тюремна охорона, 
в котру проникли й бандерівці, розповсюдила перекази, як над ним 
люто знущалися, а він лиш насміхався з німців, називаючи себе 
Байдою. Помер Климів у тюрмі на вулиці Лонцького від тортур.

" Ще один значний оунівець пішов у небуття — Кузьмінський 
(Горн, Єнер). Його заарештували у червні — дещо раніше, ніж Гри
цая і Майбу. Ніхто з близьких до нього оунівців навіть не рушився 
з місця, щоб замести сліди. Казали: «Це твердий чоловік. Він мо
рально не зломиться, нікого не видасть». Яка безпечність!

Пам’ятаючи про давню розмову з цим м’якотілим, слабохарак
терним теоретиком війни, я, на всяк випадок, поміняв квартиру. І, як 
виявилось, недаремно. Незабаром Кузьмінського уздріли по дорозі 
з тюрми в гестапо у товаристві цивільного типа. Обидва курили 
дорогі сигарети, мирно розмовляючи. Виглядав заарештований так, 
ніби не куштував тюремної юшки — гладко поголений, ситий.

Після звільнення Кузьмінського з тюрми всі його сахалися, 
як заразного, як зрадника. Безсумнівно, Горн проявив малодуш
ність. Це для нього не вперше. Оповідали, що на польсько-німець
кому фронті цей офіцер артилерії утік з поля бою, покинувши сол
дат і техніку напризволяще.

В лютому 1943 року мене підпорядкували Сидорові (Лісовикові). 
При зустрічі на Кайзервальді * той заявив, що його призначено після 
Грицая начальником головного військового осередку при головному 
проводі ОУН. Цей, так би мовити, «генеральний штаб» складався 
з представників головного проводу, в числі яких був Олекса Га- 
син **, і всіх крайових військових комендантів. Збирався у повному 
складі дуже рідко.

Трохи старший за мене Сидор прийшов з «Нахтігалю», де був 
ротним. Справляв враження вимогливої, акуратної, спокійної й 
вихованої людини. Але не був ініціатором якихось «прожектів» — 
примушував думати інших.

* Лісисті горби у Львові.
** Був заарештований у Дрогобичі, але втік з тюрми.
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КАРПАТИ, КАРПАТИ...

Я ніколи не шукав покровителів серед зверхників, хоч міг би 
знайти, якби дбав про кар’єру в ОУН, а не про діяльність на користь 
України. До того ж Роман Шухевич (Щука, Тур), який уже був 
головним провідником (Лебедь очолював СБ), а"ж ніяк не годився 
для ролі покровителя.

У травні він викликав мене в околиці Олеська, де мав свою рези
денцію головний провід ОУН, для серйозної розмови. Два дні й 
дві ночі везли й вели мене по зв’язку до засекреченого місця, ще 
три доби довелось чекати, доки есбісти не привели уночі з пов’язкою 
на очах до якоїсь хати в селі Скварява.

Шухевич почав із похвал:
— Ми задоволені вашою дотеперішньою діяльністю, Вовк. Не

багато залишилося в живих керівників похідних груп, за чиє життя 
німці платили великі гроші. Ще й тепер заплатили б. Ви були у са
мому центрі нашої багатостраждальному країни і зробили все, що 
могли, аби підняти до боротьби народ, запалити його нашими 
ідеями.

— Це зависока оцінка моїх скромних заслуг. На жаль, я зумів 
там запалити нашими ідеями небагатьох...

— Ми все розуміємо. Будуть ще й там зміни на краще. Тільки 
треба їх прискорювати. Я веду до того, що вам необхідно їхати 
у край «Схід».

— Для чого?
— Крайовим референтом. Тут, завдяки вам, робота закипіла, 

тепер вашої допомоги потребує провідник «Сходу» — Леміш. Маєте 
організувати військову референтуру на зразок західної, і взагалі — 
розворушити східняків.

Я вдав, шо глибоко задумався, хоч у душі кипіло. Змішалося 
все: відчай, непевність, страх. Мені зовсім не довіряли, привівши на 
розмову з допомогою шефа СБ. Мене усували для того, щоб на при
гріте місце посадити якогось улюбленця з «Нахтігалю»...

До краю «Схід», з осередком у Дніпропетровську, входили всі 
східні й південно-східні області України. Там, крім енергійних Ле- 
міша й Карпевича, не було на кого покластися. А населення сприй
мало націоналізм не краще, ніж на Київщині. Поневіряння й 
смерть — ось що мене чекало! Ні, не міг я більше йти туди, де на 
мене дивилися із незрозумілою зневагою й осудом! Краще хай 
помру отут від рук есбістів.

— Це наказ?
— Поки що просьба.
— На схід не поїду! Досить з мене того, що пережив.
— Чи не занадто категорично? Ви добре подумали?
— Подумав.
— Ще раз подумайте, я підожду. Згадайте наш декалог.
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— Нічого з цієї затії не вийде. Я категорично відмовляюся. 
У мене поганий стан зоров’я.

— Так може відповідати тільки зрадник.
— Що ж, якщо мої діла підтверджують вашу думку, судіть.
— Трибуналу вам не минути.
У великому гніві ми розійшлися, не. попрощавшись. По зв’язку 

мене припровадили у Львів.
Треба було негайно рятуватись. Як? Де сховатися в Галичині, 

коли СБ скрізь має свої очі, вуха й щупальця, коли моя сім’я фак
тично в її руках на Холмщині?

Не встиг нічого придумати, як мене розшукала зв’язкова. Ви
кликав Степаняк. З полегшенням дізнався я від нього, що переходжу 
в розпорядження командуючого УНС краю «Захід» — Олександра 
Луцького (Беркута). Луцький, у свою чергу, призначив мене коман
диром УНС Дрогобиччини. Як допоміжні бази для набору людей та 
матеріального постачання, до Дрогобицької області приєднувались 
Лемківщина й Гіеремишлянщина.

Отже Шухевич, переборовши гнів, пом’якшив моє покарання. 
Все ж таки удар був відчутний — з крайового військового комен
данта послали в ліси та гори створювати на голому місці військову 
одиницю, захищати населення від польських боївок та гітлерівців, 
не дати червоним партизанам захопити терен Карпат, основне гніз
до ОУН.

Треба було виконувати наказ, аби не виглядало, ніби я уникаю 
роботи. З допомогою обласного проводу належало якнайшвидше 
створити піхотний полк УНС, навчити людей військової справи й ак
тивно діяти.

Незабаром Шухевич став ще й головнокомандуючим УНС та 
УПА. Дрогобицька УНС мала стати однією з найбоєздатніших час
тин армії краю «Захід».

Налагодивши зв’язок з Луцьким та його ад’ютантом Чижевсь- 
ким через продавчиню книжкової крамниці у м. Стрию Марійку 
Юрчак, зв’язок із обласним, провідником Дрогобиччини Шпаком 
і обласним військовиком Богданом Вільшинським через їх мережу, 
я подався у с. Конюхів Стрийського району. Там жив окружний 
військовий комендант Юрко Гасин (молодший брат Олекси Гаси- 
на), потрібний мені для вирішення питань мобілізації людей у його 
найбільш чисельному щодо членів ОУН окрузі.

Наскільки яскравою постаттю в ОУН був Олекса Гасин — член 
головного проводу, який зазнав переслідувань польської дефен
зиви, зумів утекти з гестапівської тюрми-катівні у Дрогобичі, на
стільки Юрко був його протилежністю. Навіть зовнішньо відріз
нявся: високий, в окулярах і з чималим черевцем, що свідчило про 
не дуже- то революційні уподобання окружного коменданта. На посту 
крайового мені жодного разу не вдалося перевірити роботу Юрка
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Гасина. Завжди у нього виникали якісь непорозуміння й труднощі — 
то не приходили зв’язкові, то створювалась небезпека, то десь про
падав сам комендант. А тепер була можливість проникнути у всі 
шпарини окружної військової комендатури. Не здивувався, коли зро
зумів, що військова робота занедбана.

Порадившись зі Шпаком, Вільшинським, Гасиним, разом спла
нували наші подальші дії. Сам я подався у Сколівський район для 
вибору місця постою першого з трьох майбутніх батальйонів, тоб
то куренів, полку, що мав носити назву «Кривоніс». Мені уявля
лось підходящим місце на стійбищі лісорубів у підніжжі гори Ма- 
гури, котру добре знав. Курінь «Кривоніс-1», поки що малочисель- 
ний, розмістили у старих колибах. Бойовики дисципліни не знали, 
амбіції мали великі, роблячи декому шкоду та вільно блукаючи по 
навколишніх селах. Не дивно, що зі Стрия прийшло побідомлення, 
ніби гітлерівці готують каральну експедицію. Довелось перебазо
вуватись.

Біля підніжжя Магури кипіла робота. Майже двісті зібраних 
зі всієї Стрийщини та Сколівіцини вояків будували собі землянки 
й криївки при допомозі селян з найближчих сіл. Частина людського 
складу куреня займалась заготовкою провіанту. В певний час ко
мандири проводили бойові вправи з вояками.

Бракувало зброї. І це в той час, коли шпаровиті господарі мали 
цілі арсенали зброї з набоями.

— Як би реквізувати в людей стрільбу? — радився зі мною ко
мандир куреня Шахай.— Самі не віддадуть, голодранці...

Хоч він і пройшов «науку» в «Нахтігалі», де служив старшим 
десятником, проте тут не проявляв достатньої ініціативи. Тільки 
бідкався й намагався бути добреньким з усіма — як із підлеглими, 
так і з жителями сіл. Я порадив йому вирядити кілька невеличких 
загонів на села — хай вишукують і забирають зброю, лякаючи людей 
німцями, тоді вони мовчатимуть.

Завдяки селянам, наші хлопці поступово озброювались. Для куле
мета обладнали потайне гніздо зі сторони Брязи, де не було природ
ного захисту. На єдиній стежці, котра вела в табір, виставили пости. 
Протилежний схил гори не охоронявся — був надто крутий, опус
каючись у прірву, котру могли б подолати тільки гірські єгері.

До того бойовики жили привільно, труднощів не знали, дисцип
ліни — теж. Тепер наступили інші часи: військовий режим, робота, 
навчання...

За попереднім табором ніхто не жалкував — покинули безлад
дя, грязюку, сміття, котрого назбиралися цілі купи. Там — тимча
сові колиби або зелені намети з хвої, тут — колиби-землянки з под-, 
війними стінами, заскленими вікнами, залізними пічками-буржуйка- 
ми. Найважче було з продуктами. Мої кур’єри до обласного проводу 
поверталися ні з чим.

Приїхавши’ у Львів до Луцького звітуватися, я заодно пожалів
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ся йому на Дрогобицький провід. Вислухавши мене уважно, зверхник 
почав усіх лаяти. Назвав байдужих провідників «гробокопателями 
самостійницьких збройних сил». Не знайшов іншого виходу, як до
зволити мені самому розправлятися із саботажниками: бити, ля
кати, розстрілювати.

Після цього я вже не просив Шпака, а вимагав. Той гарантовано 
обіцяв, щось робив, давав своїй сітці розпорядження, щоб мобілі
зувати кращих (більш військово підготовлених, здорових) людей 
для куреня, заготовляти зброю, одяг, продукти... Я, заспокоївшись, 
повертався в гори, а віз "не рухався з місця. Виходило, що «шпаки» 
обманювали, займались інтригами, не бажаючи залежати від УНС,— 
влада на терені мала для них ціну золота. За офіційними розпоря
дженнями вслід, мабуть, посилали саботажні інструкції. Через них 
гинули люди, гинула військова справа ОУН. Я вирішив діяти по- 
іншому — притиснути низові ланки націоналістів, минаючи вищі, 
адже Луцький фактично розв’язав мені руки.

Справи з матеріальним і продуктовим постачанням невдовзі 
налагодились. Якщо у вказаному місці не було певної кількості про
дуктів, одягу, амуніції, то винного в цьому низового провідника мої 
підручні «стелили» на лаві чи пеньку й безжально хрестили палицею. 
Він також одержував останнє попередження, що при повторенні 
неполадків буде повішений. Цей метод заохочення діяв досить 
ефективно. З його допомогою ми позбувались розхлябаності, недис
циплінованості підлеглих. Істинний патріотизм виникає поступово, 
якщо солдат знає, за що воює, готовий жертвувати собою. Я не 
кажу про тих, котрих ми звикли називати фанатиками, вони були, 
і на них можна було покластися. Але фанатизм має бути розумний, 
а розуму ще багатьом бракувало.

Все-таки продуктів не вистачало. Йшли у спільний котел гриби, 
фрукти, ягоди, вбита дичина. Тоді ми спорядили в дорогу інтендант
ський рій. Прийшовши з походу, він пригнав ціле стадо колись рад
госпівських, а тепер німецьких корів.

Маючи вдосталь м’яса й молока, виголоднілі вояки наїдались, 
не передчуваючи біди. А відтак почали один по одному хворіти на 
шлунковий розлад і дизентерію. Функції лікарів нашому санітарові 
допомагали виконувати сільські знахарки й шептухи. Але .епідемія 
наростала. Викрали з болехівської тюрми заарештованого німцями 
лікаря-єврея, та він тільки розводив руками,— бракувало ліків.

У додаток до всього ті, хто ще не подружився з дизентерією, сти
хійно нападали на німецькі пости лісової охорони, де служили 
переважно поляки. В сутичці біля села Поляниці поляк з дробовика 
вибив нашому очі. Впав ще один зайвий клопіт на мою голову.

Недалеко від нас, біля села Кальни, ташувався курінь під назвою 
«Сіроманці», що належав до УНС Станіславщини. Ми з його коман
диром домовились про взаємодію і зони впливу, щоб, бува, не пере
бити одні одних у якій-небудь сутичці. «Сіроманці» діяли по всій
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Долинщині, Болехівщині, по всіх Горганах. Особливо допікали но
вим хазяям і польському населенню. Були в цьому курені і тяпчани.

Саме тоді, коли «кривоносівці» сиділи, як припнуті, у землянках 
через епідемію, загін «сіроманців» знищив лісгосп у Поляниці, по
вбивавши всю його охорону та німецьку адміністрацію. Це наробило 
целикого шуму по всій окрузі.

Буквально через день після того ми дізналися, що у Карпати з 
Болехова вирушила німецька військова частина разом з командою 
поліції. «Сіроманці» уздовж вузькоколійки, що вилась від Болехова, 
влаштували у горах засаду. Я їм виділив на допомогу загін з трид
цяти чоловік. Дивно, що гітлерівці були такі безпечні в чужих горах, 
їхали славно-явно вузькоколійкою, а їх, біля 80 душ, наші перестрі
ляли, мов куріпок.

Табір довелось перенести ще дальше в гори і ще краще замас
кувати. Хворих і не придатних для бойових дій вояків я дозволив 
розпустити по домівках. Здорових назбиралося трохи більше п’ят
десяти чоловік — їм якраз вистачило озброєння. І військові заняття 
стало легше проводити. Обласний провід нарешті прислав на допо
могу знаючого підстаршину. Та це мало тішило. Я вимагав значні
шого підкріплення. Якщо в людях воно вирішувалось, то зброю, про
дукти, одяг доводилося здобувати самим.

Невеличкий загін деякий час мав спокій — сутичок з гітлерів
цями я вже намагався не допускати. А польських націоналістів 
скубали. Якось по зв’язку Вільшинський передав повідомлення: 
«У горах Сколівщини діє підозріла банда». Я йому наказав вислідити 
її та про все мені докладно повідомити.

Стояли погожі червневі дні 1943 року. Доводилось часто перехо
дити з хребта на хребет, з гори на гору, вирішуючи справи органі
зації інших куренів. Йшов у супроводі двох-трьох бойовиків, кот
рих добре знав, то від Магури до Зелеміня й Маківки, то звідти — 
до с^ель Довбуша й далі — в Козаківку. Справ було багато. Але у 
тривалих переходах я ніби спочивав душею.

Попадались пахучі суничні поляни, мимо котрих не можна було 
пройти, щоб не поласувати цілющими ягодами. Дозрівали малини, 
чорниці на осонцених зрубах гір. Звірів чомусь не бачили — мабуть, 
розполошила, розігнала їх по нетрях війна.

Цариця середніх Карпат, названих Горганами, виступала здаля 
у сизій млі стогоподібним верхом правильної форми. Внизу гора 
була з одного боку ніби зрізана, з другого — спадиста. Верх — ли
сий, а нижче росли дерева — від карликових різного сорту вгорі 
до велетенських ялиць і смерек внизу. Вона завжди була моїм орієн
тиром. Найбільше тягнуло до скель Довбуша — і таки двічі йшов 
я мимо цього дива природи. Недалеко — урочище Бубнище. Цікаві 
історичні місця, мені їх не описати так, як це зробив Вагилевич, 
котрий свого часу досліджував Бубнищанське диво. Але не можу
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втриматись, аби не передати вражень від споглядання фантастичних 
утворів природи, овіяних легендами.

Спочатку нашому зору відкривається поляна, залита сонцем. По 
той бік поляни, за віковічними буками, ніби казкові велети притаї
лися. Тільки їх голови чудернацької форми височіють над найви
щими деревами. Це головний масив скель. Ідемо до нього через 
підгнилу дерев’яну кладку. Здається, це не кладка, а місток над 
глибоким ровом, що оточив неприступну фортецю. Сліди давнього 
рову ще збереглися.

У підніжжі скель Довбуша видовбані три печери з великими, пря
мокутної форми входами. Колись вони, мабуть, закривались две
рима (про таке житло в горах можна тільки мріяти сучасному воя
кові). На головній скелі, що зліва, залишилися сліди якихось над
будов: пази, надовби, канавки — мабуть, печера у ній була двопо
верховою (збереглась ніша), мала над собою покрівлю. Майже на 
кожній скелі є ніші, чаші, видовбані в камені східці, що ведуть угору. 
А між першою і другою — дерев’яні сходи, піднявшись котрими, по
бачимо зліва кам’яне склепіння у формі арки. Під тим склепінням 
пробита в скалі глибока криниця, тепер напівзасипана. Це в неї кину
ли ненависного польського жандарма у часи пацифікації.

Багато шукачів Довбушевих скарбів тут побувало. Кожна пече
ра — це кам’яне приміщення з рівними стінами й дещо заокругле
ною стелею. Попри повздовжні стіни витесано кам’яні лежанки — 
це для людей. Одна з печер використовувалась, очевидно, як стайня 
для коней та маржини. Скільки не ощупуй рівні стіни руками — 
жодних потайних ніш зі скарбами... Мабуть, Довбуш та його побра
тими (а до них — руські вої, охоронці Карпат) ховались тут від не
годи й жовнірів-смоляків, пекли на відкритому вогні м’ясо, пили 
джерельну воду з навколишніх криничок. Недаремно одне місце біля 
скель зветься «кухнею Довбуша». А скарби свої вони роздавали 
людям.

На верхніх скалах — чудернацької форми каміння... Ось вели
кий камінь у вигляді гігантської рептилії, що звелась на одну лапу. 
Віддалік скеля з головою ведмедя, що поверх дерев дивиться у дале
чінь.

Метрів за сто звідси — стрімка скеля Одинець. На ній знайшли 
сліди сторожової башти. За переказами, між двома трохи ближчи
ми скелями була підвішена канатна дорога. Кому вона слугувала, 
кого рятувала від небезпеки? А повітряні містки, вітряк, обертовий 
камінь, що закриває вхід у підземелля,— хіба це тільки з легенд? 
Ні, тут і справді було сильне укріплення наших пращурів, яке мало 
в’їзну браму, глибокий рів навкруги, чаші з смолою на вершині голов
ної скелі.

Там колись спалахував вогонь, сповіщаючи про небезпеку жи
телів навколишніх поселень. Так вважаю! ь відомі дослідники Буб- 
нищівського дива.
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Подібні фортеці, що будувалися на неприступних скелях, на ви
соких горах, стояли, ймовірно, по всій смузі Карпат, починаючи 
від Тустані (тут стань!) й закінчуючи Краснопільським замком біля 
Солотвино... Нашій Армії знадобилися б тепер гірські неприступні 
фортеці...

Тихо навкруги. О-го-го! Звук, відбившись від скель, пішов луною 
в гори: го-го-го-о!

Карпати... Топтали і продовжують топтати вашу красу завойов
ники. А де ж той ратний люд, що в ньому тече волелюбна кров пред
ків? Що його чекає? Що скажуть про нас майбутні історики? Мов
чать величаві гори. Тільки старий чорний ворон над головою кряче 
і столітня височенна смерека скрипить гіллям..!

Не сходило з голови повідомлення Вільшинського про банду...
Наступного разу зв’язковий передав, що десять молодих озб

роєних поляків живуть у колибі лісничого-поляка поблизу остан
ньої залізничної зупинки на лінії Стрий—Лавочне. Молодчики ці 
вбивали німецьких обхідників залізниці, пограбували і вбили кількох 
українців у навколишніх селах. За обхідників гітлерівці одімстили 
мирним жителям, багатьох розстрілявши. Я віддав наказ Вільшин- 
ському ліквідувати банду.

Для виконання операції підібрали спритних Голоту ,й Муху. Пер
ший був другом відомого до війни закарпатського опришка Ілька 
Липея. Його дружину й дітей знищили німці. Тож не дивно, що 
Голота на всіх був страшенно озлоблений, прагнув крові не тільки 
німецької, а й польської. Другий теж мав ту саму злість.

Місяць перед тим Голота, Муха й ще три вояки зі Сколівщини 
заробили собі славу нападом на німецький військовий табір «Баун- 
діст» у селищі Славську. В цей табір були насильно зігнані молоді 
українці для військового вишколу. Німці «виховували» їх голодом, зну
щалися фізично, запровадивши сувору дисципліну. Охорону й ні
мецьких наставників нападники розігнали, а молодь розпустили 
по селах, щоб відживлялась, хвалячи своїх визволителів та роблячи 
їм рекламу.

Цим двом оунівцям вдалося роззброїти польську боївку, допи
тати і знищити. З вилучених особистих документів, щоденників, 
романтичних листів до коханок стало відомо, що всі вони — ко
лишні львівські Студенти, що їх командир має кличку Шарий, що 
вони поклялися мстити німецьким та українським ворогам, а також 
деякі подробиці вчинених ними акцій. З цікавістю читав я записки 
одного з них, мабуть, літератора, що в дусі Джека Лондона описував 
подвиги цих терористів у Карпатах. Шукали хлопці слави романтич
них героїв, прагнули розбагатіти з грабунків та вбивств, але не до
жили до щасливого дня повернення у Львів, у обійми дівчат.

Я пошкодував, що допустив розправу над ними, адже не всі 
стали справжніми бандитами... Як тут не згадати слова Т. Г. Шев-
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ченка: «Слав’яне! Слав”янс! Славних прадідів великих Правнуки 
погані».

Значно краще виглядав курінь «Кривоніс-11», котрий стаціону- 
вав на Старосамбірщині поблизу села Недільна. Командира для 
нього Луцький теж вибрав з числа підстаршчн «Нахтігалю». Ним 
став Омелян, родом із с. Борині Турківського району. На відміну 
від Шахая, цей командир відзначався більшою хитрістю, кмітли
вістю, дисциплінованістю, чого навчав і підлеглих. Я не чув, щоб 
він колись бідкався, не бачив, щоб сидів, ждучи манни з неба.

Кожен раз, відвідуючи курінь, я дізнавався про якісь події. То 
про черговий наскок на німецькі пости й склади з боєприпасами, 
то про те, як випотрошили його хлопці кілька вагонів з продуктами, 
то як вони стадо корів захопили на польській території у німець
кому лігеншафті *. Навіть перевезли у ліс майже вагон шпансу, 
коли сторожі спали на станції в Самборі. Хліб, що його примусили 
випікати жінок Недільні, кожен бойовик одержував регулярно в дос
татній кількості.

Землянки справляли приємне враження своєю чистотою й доб
ротністю. Кожної суботи працювало «чистилище» — лазня з га
рячою купіллю й пранням білизни. Зброї, боєприпасів вистачало, 
навчання людей велось (хоч і досить примітивно) — що ще бажати 
мені, командирові полку.

І все це завдяки командирові куреня — колишньому постачаль
никові «Нахтігалю». Отже потрібні для нашої справи не так ідейні 
мудрагелі, горлохвати, як ініціативні, енергійні оунівці, котрі ба
жають працювати. В кінці серпня курінь «Кривоніс-11» приніс при
сягу, яку разом зі мною приймали окружний та обласний провідники. 
Перший курінь зробив це раніше.

Щоб не засиджуватись, люди шукали собі роботу. Один неве
ликий загін вчинив випад у сторону Лаврова. Вирішили провчити 
польських ксьондзів, котрі вже давно загарбали православний монас
тир, досить старий та славний. Адже там був похований син Данила 
Галицького Лев, чиє ім’я носить Львів. Його пристосували під поль
ський жіночий монастир і школу для дівчат з гуртожитком. Ніко
го не вбили, тільки всіх добряче налякали, позбиткувалися з мона
хинь, дівчат розігнали й забрали монастирське майно та всі продук
тові запаси. Інші загони мали подібні пригоди також.

Мабуть, всі оті сутички, наскоки й збитки гітлерівцям набридли, 
бо у вересні 1943 року на ліквідацію другого куреня вийшло форму
вання Дрогобицького гестапо з великими відділами жандармерії 
й поліції. Усього — біля трьохсот чоловік, а курінь нараховував тро
хи менше.

* Фільварку (нім.).
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Про пересування противника повідомляла наша сторожа, аген
ти, які служили в поліції. Можна було втікати, але населення б тоді 
говорило, що оунівці здатні воювати тільки з ксьондзами і монахи
нями. Командири куреня вирішили захищатись і вибрали місце для 
бою самі — на сусідній горі, де зарослі, незнайома ворогові місце
вість. Свою базу залишили напризволяще. Ось що розповів один 
з них після бою:

«Окопалися і замаскували вогневі позиції добре. Два кулемети 
встановили на флангах. Ждали день — гітлерівці не прийшли. Дов
го вели розвідку. Наші розвідники повідомили, що німці та їх по
мічники заночували в селі — гір вони боялись.

Наступного ранку почалось. Попереду бігло багато собак, неса
мовито гавкаючи. Задум гітлерівців, що з допомогою собак вони нас 
викриють, не справдився, бо тих псів бандерівці душили руками, 
кололи ножами й багнетами. Нарешті стихло.

Пройшло з десять хвилин, як передні бойовики передали, що 
йдуть поліцаї — знову німці хотіли чужими руками жар загрібати. 
Поступила команда не стріляти, а пропускати поліцаїв у глиб оборо
ни. Так і вийшло, а там їх обеззброювали без єдиного пострілу. Вони 
самі кидали зброю і втікали в дебрі. Але німці й жандармерія, що 
йшли вслід, відчули щось недобре, і почали шалену стрілянину невпо
пад. Тут заговорили наші флангові кулемети, які прострілювали 
невеличку галявину.

Наші хлопці знали кожну деревину, кожен кущик, сидячи в за
сідках і стинаючи ошелешених гітлерівців. Почалось замішання 
серед наступаючих, вони позалягали й стали розповзатись на всі 
боки в ліс, у гори, аби тільки подалі від куль.

Після першої хвилі наступу й годинної перерви покотилась 
друга хвиля. Хоч бойовики куреня були ще не досвідчені, хоч стрі
ляли більше по горобцях, але вигідне розташування, не змовкаючі 
кулемети, правильна організація оборони зробили своє діло. Наступ 
знову захлинувся.

По обіді, зрозумівши, що в лоб нас не подолати, нападники пі
шли в обхід. Але там були глибокі узвори, тому звідти їм успіху 
годі було сподіватись. Ряди їх поріділи, страх залишитись ночу
вати в горах брав своє, тому вони повернулися у Дрогобич ні з чим. 
Несли біля 90 вбитих, а поранених ще більше. Внизу на дорозі їх 
чекали вози та автомашини.

Наш курінь втратив 26 чоловік убитими й дванадцять поранени
ми. На жаль, з командирського складу, крім мене, залишився живим 
тільки один — літній робітник із Борислава, що вміло допомагав 
мені командувати куренем наприкінці, коли німці пішли в обхід і де
хто запанікував — усе-таки сили були нерівні, закінчувались боєпри
паси... Добре, що все так скінчилося. Думаю, ми знову справили 
враження червоних партизанів, бо одягом майже нічим від них тоді 
не відрізнялись. До речі, по селах навіть пішли такі чутки.
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Яке ж було наше здивування й обурення, коли, повернувшись 
до табору, не застали в ньому ні корів, ні мішків з мукою, ні шнапсу... 
Гітлерівцям, поліцаям, жандармам було не до того — вони ледве 
винесли власні ноги з гір. Хто ж пограбував?

До ранку не мої ли заснути, збуджені від бою і злі від голоду. Не 
спали тільки дозорні, які були виставлені з чотирьох сторін табору. 
Наступного дня, переконавшись, що поблизу нема жодного ворога, 
пішли шукати своє майно в село Недільну, яке було найближче. 
Як підозрювали, так воно і сталося — сільські «патріоти» подбали 
про своє збагачення за рахунок патріотів ОУН.

Довелося вигнати всіх селян на вулицю і прочитати їм лекцію 
про нашу національну гідність і патріотизм. Чоловіки мовчали, жін
ки почали плакати — це означало, що чують вину. Тоді, як командир 
куреня, я об’явив, що кожен десятий буде розстріляний, якщо не 
повернуть через годину все, що взяли з нашого табору. Це подіяло. 
Майно почали повертати тут же, боязко оглядачись, чи не будуть 
стріляти. Дехто дістав хіба що доброго копанця, але й це я заборонив 
робити.

— Що ж ви, люди добрі, так з нами поступили, залишивши го
лодних після тяжкого бою? Таж нас двадцять шестеро полягло, 
життя не пошкодували, а ви стали мародерами, як ті німці й полі
цаї,— всовіщав я поважних газд, що відважились поговорити зі 
мною відверто.

— А ми думали, що вже ніхто живий не лишився,— виправдо
вувались.

— Взяли, щоб не попались німчурі...
Це мене мало втішило. Народ повинен спочатку оплакувати й хо

ронити своїх воїнів».

Третій курінь, що мав базуватися в околицях міста Сянки та 
ріки Сян, не заявив про себе боями з ворогом га гучною славою. 
Для нього все ще було попереду. Я його не мав змоги проінспекту
вати, але зустрічався з його командиром, коли той сам приїжджав 
звітуватись. Він стверджував*, що курінь набирає сили, мав уже 
сутички з польськими бойовиками. Зброю в основному забирають у 
них та поліцаїв. Можливо, незважаючи на віддаленість, відсут
ність доброго сполучення, я б вибрався в ті краї, знайомі по вчи
тельській праці, якби у вересні головний провід ОУН не поспішив 
одізвати мене у Львів.

Це вселило тривогу і водночас — надію. Боявся нагінки за дії, 
непогоджені з керівництвом, нерозсудливість і недисциплінованість 
підлеглих мені командирів — мало що могло статися, коли автори
тет похитнувся. А в душі, десь глибоко, ворушилась надія на краще. 
Аби тільки знову не погнали на Схід...

Деякі боївкарі ОУН, діставши зброю, використовували її не для 
боротьби з ворогами України, а для своїх амбітних цілей, заляку
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вали мирних жителів, а то і вбивали своїх особистих ворогів. Це 
не робило честі ОУН та її збройним силам. Таких ми суворо карали, 
так що подібні факти з часом стали рідкістю. Зміцнювалась дис
циплінованість, покращувалась виучка вояків. До нас приходило 
багато молоді, сміливої і послушної, котра піддавалась агітації, 
щиро вірила досвідченим провідникам у реальність самостійної, 
соборної України, якщо цьому сприятимуть обставини війни і якщо 
будуть створені могутні збройні сили ОУН.

ГОЛОДНИЙ ВІДПОЧИНОК. ХТО -  В ДИВІЗІЮ «ГАЛИЧИНА»,
ХТО — В УПА

У лісах карпатських можна було не остерігатись, а з повер
ненням у Львів життя ще мало знайти підходяще русло.

Не дуже-то приємно ходити з підробленим особистим докумен 
том, коли тебе розшукує гестапо. Той документ мені з великими 
труднощами вдалося виробити в комендатурі через Львівський 
УДК — знадобилися зв’язки високопоставлених оунівців з гестапо. 
Мене навіть прописали у Львові, і всі сусіди й господиня квартири 
думали, що працюю на фабриці паперових виробів.

Коли повернувся з гір, двері відкрила моя пані Воляновська, 
досить стара й хоровита. Привітавшись та нічого не пояснюючи, 
рушив просто до своєї кімнати, щоб відпочити. Вставив ключ у за
мок, але двері самі відчинилися. Господиня щось шамкотіла беззу
бим ротом, але я був надто знервований і змучений, щоб її слухати,— 
прагнув якнайшвидше впасти на своє ліжко. Нараз остовпів: за сто
лом сиділи дві гарні дівчини й три гестапівських офіцери. Всі ку
рили, сміялися. Перед ними красувалися пляшки з вином та конья
ком, шоколад, кокфети.

В одній з дівчат я впізнав дочку Воляновської Зоею. Вона зна
ла німецьку й італійську мови, тому служила в якійсь військовій 
установі. До неї не раз приходили гестапівці, але чому вони розміс
тилися у моїй кімнаті?..

— О, пан Ігор! — вигукнула Зося моє вигадане ім’я, піднімаючись 
мені назустріч. Підійшовши впритул, шепнула на вухо: «Все в по
рядку». Тоді награно веселим голосом заявила:

— Сідайте, випийте з нами. Сьогодні особливий день — цього 
пана офіцера підвищили в чині, можете його поздоровити.

Довелось іти до столу, знайомитись, поздоровляти набундю
ченого фашиста.

Згодом Зося вибачалась, що зайняла мою кімнату, але я не 
дуже гнівався — там не було нічого секретного. Єдине моє ба
гатство — книги на військову тематику, котрі я призбирував і пере
читував.

Воляновські ніколи нічого не питали й були з мене задоволені,
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бо мали деяку вигоду — я їм віддавав частину продуктових карток 
за період своєї відсутності. На день виходило півбуханця хліба, 
замішаного з глиною й опилками, а на місяць — ще й кілограм кру
пи, півкіло олії. Такі картки видавали львів’янам у будинкоуправлін- 
нях, а хто працював на німців, той мав додаткові блага. Я ж тільки 
рахувався робітником...

Не знаю, за які заслуги, але ОУН дала мені «відпустку» — з 
вересня аж до кінця грудня. Мені, мабуть, не довіряли, а може, під
шукували нову роботу...

Якось завітав до мене зв’язковий. Повідомив, що організується 
дивізія СС «Галичина», що у Львові мають бути великі торжества 
з цієї нагоди. Цікавлячись усім та не маючи жодної роботи, крім 
розваг, я пішов на збори кандидатів у цю дивізію.

Збори відбувались у актовому залі теперішнього торгово-еко
номічного інституту, а на той час якогось німецького закладу. У пере
повненому приміщенні можна було задихнутись. За великим столом 
на сцені возносились штадтгауптман, тобто голова міста Львова 
д-р Геллер, та його заступник і перекладач одночасно — адвокат 
Степан Біляк.

Геллер виступив з довгою промовою, котру переривали оплески 
й здравиці на честь окупантів. Мабуть, публіка була спеціально 
підібрана й навчена. Молоді, безжурні галичани чомусь раділи й че
кали...

Після того якийсь панок, вибравшись на сцену, прокричав, що тре
ба йти організовано віддати честь митрополиту Андрею Шептицько- 
му. Новобранці, вишикувавшись на подвір’ї в чималу колону, руши
ли з піснями через увесь Львів на Святоюрську гору. Там, під бал
коном собору, довго чекали, доки служки винесуть паралізованого 
митрополита. Йому вірили, і не безпідставно, як своєму духовному 
батькові, пророкові, чиє благословення додавало надії, що всі жерт
ви потрібні для свободи України. Про якусь співпрацю митропо
лита з гітлерівцями не могло бути й мови, адже вони вбили його бра
та Лева, чоловіка сестри, принесли рабство всім.

Шептицький стримано поблагословив нових вояків, висловивши 
надію, що вони започатковують українські дивізії, армії, які будуть 
служити справі визволення України, завоювання її самостійності. 
Сотні горлянок вигукували здравиці на честь митрополита.

Велика агітація за вступ у дивізію велась по вузах, семінаріях, 
гімназіях, на фабриках і заводах, у кожному місті й селі. Підклю
чались до неї члени ОУН(М), а провід ОУН (Б) спочатку бойко
тував цю справу. Чи то вплинуло благословення митрополита, чи 
бажання мати своїх людей у цьому військовому формуванні, що 
призначалось не так для служби гітлерівському рейхові, як Україні, 
але незабаром і вони дали вказівку готувати надійний (такий, що 
знає кому і як служити) контингент для дивізії. Тут найбільше ста
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рались Володимир Кубійович, Степан Біляк, Дмитро 
Паліїв, Кость Паньківський.

Новобранців кого тягнули силою, з допомогою облав і арештів, 
кого заманювали «пряником» у вигляді пайків білого хліба, масла, 
м’яса тощо. Учням гімназій дозволялося достроково, при значних 
полегшеннях, здавати екзамени на атестат.

Внаслідок надмірних зусиль вербувальників «добровольців» на
збиралося біля 100 тисяч, а прийняли тільки 15 тисяч. Колишній 
офіцер «Нахтігалю» підполковник Побігущий одержав під свою 
команду полк. Пішов у артилерію знаний усім по військових підруч
никах поручник Кузьмінський. Його перед тим випустили з геста
півських застінків. Із спеціальним дорученням Шухевича керувати 
прихильниками Бандери в «Галичину» пішов Голіяш (Бей). А спо
ряджений від ОУН(М) генерал Курманович став заступником ко
мандира дивізії генерала Фрайтага. Проте гітлерівці були дуже 
обережні й підступні: озброєний, як колись австріяки усусусам, 
дали аби-яке, зате ділянку фронту виділили якнайважчу. Попали 
згодом наші люди у страшний Бродівський котел, так що мало хто 
лишився живий.

Навіть після Сталінградської битви, боїв на Курській дузі ци
вільні та військові завойовники продовжували у Львові господарю
вати — солідно, грунтовно. Одні обживали кращі будинки, інші 
відкривали свої підприємства, ресторани, кінотеатри, треті приби
рали до рух земельні угіддя. Зникло єврейське гетто.

Я бачив, як приречених людей вивозили трамваями за місто, на 
так звані Янівські горби. Якась розпатлана стара єврейка кричала 
з відкритого вікна до мене й до людей, котрі стояли на тротуарі: 
«Дивіться! Радійте! Вас те саме чекає. Нами розчиняють, а вами 
замісять!» Стало моторошно. Пробудилась така ненависть до гітле
рівців, що готовий був кинутись на першого стрічного в мундирі 
й гризти його зубами, роздирати нігтями...

На площі Зерновій регулярно розстрілювали комуністів, членів 
ОУН(Б), сповіщаючи про це в об’явах. Не припинялися масові обла
ви й арешти.

Проте багатьом стало ясно, що німці війну програють. Транспорти 
з пораненими та завошивленими недобитками говорили про це 
більше, ніж листівки, газети і радіо.

Саме тоді попав до моїх рук страшний документ: директива коман
дування поліції, що містилося в Бреслау, усім комендатурам на Ук
раїні. Пачку таких «директив» знайшло населення Київщини у зби
тому німецькому літаку біля трупа гестапівського спецкур’єра й пере
дало оунівцям *. ~~

* Дані Л. С. Павлишина.
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Вгорі писало по-німецьки: «Цілком таємно». Внизу — підпис, 
гербова печатка. З цього документа я вичитав, що для очищення й 
підготовки життєвого простору на завойованих землях (перш за 
все на Україні) необхідно (переказую так, як запам’яталося):
1. Освіту не допускати вище 4-го класу початкової школи. В разі 
потреби, організовувати ремісничі школи.
2. Кількість лікарень і медпунктів зменшити до мінімуму. Сприяти 
поширенню смертельних хвороб, у тому числі й венеричних, і не 
займатись їх лікуванням.
3. З числа здорового чоловічого населення на Україні створити пів- 
мільйонну армію, котру виставити на найважчій дільниці фронту без 
підтримки танків, авіації й артилерії.

(Ось яка доля вготована дивізії СС «Галичина»!).
4. Спеціально відібраних, фізично здорових дітей перевиховувати 
расово. Кров від кращих екземплярів використовувати для перели
вання німецьким солдатам.
5. Все інше здорове населення повинно становити армію робучих 
і безжально експлуатованих рабів.
6. Молодь, щоб запобігти розплодженню нації, зацікавлювати пор
нографічною літературою, розпустою, алкоголем.
7. Тих, що не хочуть, не вміють або не можуть працювати, посту
пово знищувати, створивши мережу спеціальних таборів.

Це тільки скорочений переказ того, що писалося, без пояснень 
і детальних рекомендацій, котрі супроводжували кожен абзац.

Ось які садисти, людиноненависники збиралися керувати світом! 
Ніхто, а бандерівці тим більше, не мав жодних ілюзій щодо цієї 
наволочі. Думаю, що більшість мельниківців теж прозріла до кінця 
війни, але було вже пізно...

«Deus vult!“ — гукали хрестоносці. «Так хоче бог!» — гукають 
нацисти під прапорами небаченого дикунства. Ось у що вилива
лись заповіді «Майн Кампф»!

20 грудня зв’язковий сповістив, що мене хоче бачити у Мале- 
хові один діяч з головного цроводу. Не роздумуючи довго, я пішов 
на ту зустріч.

Коли звечоріло, трамваєм доїхав у кінець вулиці Жовківської, 
а звідти парокінною підводою, що чекала,— у Малехів.

На превелике здивування, уздрів колишнього військового рефе
рента головного проводу Грицая (тепер Олега). Він сердечно приві
тався, не приховуючи своєї радості.

— Ти не знаєш,— говорив,— як я скучив за тобою! Місяць 
оце відгодовувавсь та відлежувавсь після втечі з тюрми, крім зв’яз
кових, нікого не бачив. Тепер нарешті чую подих життя. Знаєш, хто я?

— Знатиму, якщо скажете.
— Головний уповноважений від проводу по перевірці УПА 

«Північ».
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— Ого, звучить! \
— Не зовсім. Колись давали кращі ролі. Та не про те мова. Пот

рібен мені добрий помічник, ад’ютант і секретар в одній особі. 
Ти заслуговуєш найбільшого довір’я, успіхи твої мені відомі.

— Є кращі специ, котрим головний провід більше довіряє...
— Нащо мені специ? Беру тебе — і все! Хіба погано нам пра- 

цювалося?
— Треба подумати.
— Нема коли. Через чотири дні рушаємо. Погоджуйся вже. 

До речі, тебе рекомендував сам Шухевич.
Я вагався і зважував. Поїхати — означало реабілітувати себе, 

доказати відданість ОУН. З другого боку, подорож небезпечна. 
Чи не влаштували вони мені пастку на Волині, ще гіршу, ніж у 
Житомирі й Києві? Чи не хочуть знову вигнати на Схід? Але Гри
цаю, здається, можна вірити.

Він таки настоював, і я здався. Ніби скріплюючи угоду, ми випи
ли по чарчині доброї наливки. Почалися спогади про недалеке ми
нуле, його діяльність в ОУН. Говорив переважно Грицай, а я уваж
но слухав. Зайшла мова і про його відвідини львівського гестапо. Як 
же ж воно випустило з пазурів таку велику рибу? Мій новий шеф 
повторював свою оповідку, мабуть, не вперше.

— Серед охоронців було кілька наших. Жаль, що, може, й не 
побачу їх більше. А треба було б віддячити... Так ось. Прийшли два 
шуцполіцаї до начальника тюрми і вручили йому наказ гестапо, оформ
лений за всіма правилами. Німецький бланк, підпис начальника гес
тапо, печатка — все на місці. Вимагалось відправити Грицая й Ста
руха в управління гестапо на вулицю Пелчинську. Той бовдур і від
правив з ними нас обох. А привели не на Пелчинську, а на вулицю 
Богус тавського. Там уже німецька особівка ждала нас як генералів. 
Так ми розв’язалися з гестапо і тюрмою.

— За це не гріх ще раз випити, а заодно і за нашу Армію. 
Ми почаркували знову, зовсім не відчуваючи того алкоголю.

— Знаєш, хто нас видав? Єнер! Попадись він мені тепер до рук!.. 
Тебе теж видав. Так що у Львові нам обом небезпечно.

— Я у цьому вже переконався, і не раз. На кожному кроці бачу 
свої знимки, читаю, яку нагороду обіцяють...

— Маємо всі гризоту. Добре, хоч головний провід перенісся
на села вчасно. ^

Нарешті ми попрощались, домовившись про наступну зустріч 
на тому ж місці.

Було надвечір’я латинського Свят-вечора, коли я знову при
їхав у Малехів. Грицай повідомив, що поїздку відкладено до завт
ра, й запропонував мені переночувати у його квартирі. Я відмовився, 
бо мав у Малехові друга юнацьких років Левка Ломиша. Він займав 
пост старости селища.
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Левко дуже втішився. І в мене аж сльози радості покотилися 
з очей.

— Як давно ми не виділись!
— А ти, бачу, розповнів на панських харчах,— досить невдало 

пожартував я.
— Зате тобі, Луцю, треба поправлятись. Зараз я організую 

першокласну вечерю. Німці й поляки святкують, а ми з тобою що, 
не коло них росли?!

— Почекай, ще не наговорились, а ти вже про їду. Як живеш, 
як твої батьки? Чи давно у Тяпчі був?

— Ще як до війни був удома. Що там діється, не знаю. А сам, 
як бачиш, холостякую.

— І я холостякую, вимушено.
— Хай скінчиться війка, тоді заживемо.
— При кому, при німцях?
— А хоч би й при них. З самостійною Україною справи кеп

ські, здається.
— Давай, обійдемо політику сьогодні.
— Ну добре. А як твої справи взагалі?
— Непевне все, непевне...
— Ти посидь, а я щось організую.
В цей час прийшли дві миловидні польські панночки і перебили 

нам холостяцьку вечерю. Це були колежанки Левка. Вони запро
сили нас обох святкувати з ними Свят-вечір. Ми з радістю пого
дились.

Зібралися дві польські родини та їх знайомі за великим столом, 
де ми почували себе чужими, доки не сп’яніли. Я познайомився 
з оперною артисткою. Забавлялися аж до рана. Напросився прово
джати її додому, а мене захотів супроводжувати один «кріпо», цебто 
поліцай кримінальної поліції, що ледве тримався на ногах. З вели
кими труднощами я від нього відкараскався. Ломиш організував 
підводу, котрою я з артисткою й деякими гостями повернувся 
у Львів.

Увечері 25 грудня був знову в Малехові. Вирушили в далеку й 
небезпечну дорогу на двох санях, запряжених добрими кіньми. 
На перших — я з  Олегом та фірманом, на других — шість охорон
ців, озброєних німецькими автоматами, гранатами, кулеметом.

Тої ночі з Вовка я перетворився на Ігоря. Загорнувшись у ко
жух, спостерігав, як зникають позаду вогні Львова, відчуваючи 
невимовну тугу. Чи повернуся в гаразді?..
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ПАЛАЮТЬ СЕЛА. УПА «ПІВНІЧ»

З незначними пригодами в дорозі приїхали ми на Бродівщину. Уно
чі нас зустрів зв’язковий між УПА й головним проводом Гошов- 
ський (Спартак) — дещо розв’язний у поводженні чолов’яга. Кілька 
його підлеглих були добре озброєні.

Небо на півночі й на сході червоніло, мінилося кольорами, мор
гало, ніби живе сферичне тіло, припечене на земному вогні. Палали 
польські села.

— Відливається ляхам за все,— хтось прогудів з темноти.
— Хата — за хату, кров — за кров! — одізвався другий.
Ми з Олегом мовчали, думаючи кожен про своє. Мені багато роз

казували очевидці про звірства польських молодчиків, поліції на 
Волині до виникнення там української самооборони та УПА. Безбо
ронні хутори, села знищувались ними дотла, людей катували, вби
вали — від старого до малого, навіть немовлят. І це робили пред
ставники тої нації, за котру я недавно воював на фронті!.. Але ж ми 
не повинні так, якщо ми християни...

На межі Галичини й Волині були гітлерівські частини, бо на Во
лині подекуди орудували червоні партизани, там був також націона
лістичний край «Північ». Нас супроводжував Бродівський повітовий 
провідник Лев, підсиливши охорону своїми людьми. Він мені запа
м’ятався з Житомира як один з командирів української поліції. Там 
його німці заарештували, але він викрутився завдяки зв’язкам з гес
тапо.

Проїжджали небезпечну смугу шириною з кілометр опівночі, після 
ретельної розвідки. Обійшлося без стрілянини. Сани з нашою охоро
ною повернули в сторону Львова, а ми поїхали далі.

Золочені куполи й хрести Почаєва приваблювали здалеку, але їх 
довелося обминути, бо в місті були німці. Ми чимшвидше вклинюва
лись углиб Волині, Здолбунівщини, вибираючись на більш безпечну 
територію, де вже господарювали наші.

Каральні експедиції німців далеко не заходили, особливо в ліси, 
остерігаючись червоних партизанів. Загони УПА формувались і 
стаціонували переважно в населених пунктах.

Усе частіше по селах і містечках зустрічалися арки з синьо- 
жовтими прапорами, антибільшовицькими та антинімецькими ло
зунгами. Особливо їх побільшало, як ми дістались околиць Почаєва. 
Ось деякі, що я запам’ятав, написи на лозунгах і плакатах: «Най жи
ве УПА!», «Геть колгоспи!», «Смерть Гітлеру й Сталіну!», «Гестапо 
і НКВД — на фронт!», «Москва і Берлін — однакові вороги україн
ського народу». Попадались газети і листівки, видані друкарським 
способом. Деякі звернення і листівки були надруковані російською 
мовою — вони призначались для росіян, казахів, татар, азербайд
жанців, узбеків, грузинів, яких було вже багато в УПА і ще багато 
вешталось по лісах, служило в поліції.
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Патрулі, паролі, зв’язкові... Відчувалося, що до центру, ядра тої 
збуруненої, вільної Волині вже недалеко. Естафета діяла чітко і 
злагоджено, нас якнайкраще зустрічали, годували, поїли, вкладали 
спати (чи не спеціально для інспекції все це було організоване? — 
в душі я сумнівався). Діяла торгівля найбільш ходовими товарами, 
продуктами — на рівні товарообміну, будь-які гроші були маловар
тісні. Тютюн давали у газетній упаковці з тризубом і написом: «Фаб
рика тютюну У ПА». Нафту, дріжджі, папір і папірці для самокруток 
завозили спеціальні постачальники з теренів Галичини. Спекулянти 
нишком приторговували спиртом, самогоном та різним барахлом.

Я поцікавився у супроводжуючого зв’язківця, чи не виникають 
труднощі з продуктами, звідки їх достарчають. Виявляється, звіду
сіль, і, звичайно, від селян, як обов’язковий контингент. Але норми 
цього податку невеликі: якщо господарство на 5 га землі й більше, 
то газда здавав 5 кг м’яса, 2 кг товщу, 10 кг муки і ярини. У бідних 
нічого не брали, хіба хто бажав здати для УПА добровільно. Німці 
дерли набагато більше, але на Волинь вони і не потикались.

Волинь виглядала як один великий військовий обоз в русі, хоч 
була холодна зима. Військо було строкате: різні нації, різне обмунди
рування (хто що зміг одягнути та взути), різне озброєння. Зате на 
головах стрій майже однаковий: або теплі шапки-вушанки, або пет- 
люрівки — всі з однаковими тризубцями. Це було оунівське вій
сько. Члени ОУН(М) захоплювали собі окремі терени тут (як і в 
Карпатах) і теж пробували створити армію.

Коли ми вже наблизились до центрального зв’язку УПА «Північ» 
у с. Мости Мізоцького району, Перебийніс викликав шифровкою на 
зустріч з нами командира цієї групи військ УПА «Північ» Енея (до 
речі, галицького інтелігента). Він приїхав у Мости на коні під охоро
ною кількох автоматників. Грицай саме був у сусідньому селі, але за 
ним тут же послали парокінні саьи. Коли з’явився, то дуже зрадів 
зустрічі з «героєм Волині», як він сказав.

Еней був високий, стрункий, з рудуватим волоссям, гладко зачеса
ним догори, мав великі, теж руді вуса, котрі стирчали вбік. Високе 
чоло і вуса робили його трохи подібним до Івана Франка. Одягнений 
був у новеньку упівську військову форму (її мали майже всі коман
дири) кольору «хакі», а на голові — петлюрівка з тризубцем. На 
плечі — автомат, на поясі — запасні ладівниці, а на цогаху взутих у 
юхтові чоботи, подзенькували остроги (з конем, кажуть, не розлучав
ся). Це був дуже відважний і рішучий командир, але, здається, надто 
ліберальний, бо не дуже вимагав у підлеглих військової дисципліни. 
Сутичок, боїв не уникав ні з гітлерівцями, ні з польськими військовими 
формуваннями.

Грицая більше цікавило вище командування УПА, а мене — 
військові одиниці, спорядження, люди. Але доводилось супроводжу
вати його по всій Волині. Села щораз, то більше воєнізувались. У 
кожному з них якщо не була, то мала бути щонайменше рота воїнів.
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Це все треба було приводити до військового порядку, оснащувати, 
вчити, забезпечувати матеріально й ідеологічно...

Спочатку я був під великим враженням від побаченого й почутого, 
недоліків не помічав. Гучна незвичайними для всієї України подіями, 
розрекламована деякими письменниками, Волинь манила не тільки 
мене. Манила подолян і галичан, селян і міщан, і особливо — молодь. 
Всі прагнули хоч краєчком ока вздріти легендарну українську армію, 
куточок уже вільної, самостійної України, аби впевнитись, що справа 
ОУН — не фікція. Зваблювала тих, котрі зачитувались трилогією 
Уласа Самчука «Волинь» про пам’ятні розкуркулення й колективі
зацію, більшовицькі знущання й тортури. Думалось у дорозі: «Як 
сьогодні виглядають правдиві Володьки і Хведоти?»

Коли ж очі й розум до всього привикли, то все більше привертав 
увагу хаос. Бачив я, бачили приїжджі спалені дотла, навіть розорані 
(щоб сліду не лишилося) як українські, так і польські села і оселі 
колоністів, примічали численні могили, де вже спочивали і поляки, 
й українці, примирені сирою землею. Це була жахлива помста, як жах
ливими були й діла польських бойовиків, польської поліції, військових 
формувань, створюваних гітлерівцями для нищення українців.

Не знати, хто у кого вчився. Машина знущань і знищення з кож
ним століттям, поколінням, кожною новою генерацією завойовників, 
садистів, нацистів-фашистів удосконалювалась, розвиваючи сата
нинські винаходи попередників. Усі вони були на моїй пам’яті, почи
наючи від мадярів-карателів першої світової війни, есесівців-геста- 
півців і кінчаючи енкаведе Берії—Сталіна. Я вже знав і про те, як по
водилися репресивні команди Червоної Армії («смерші» та їм подібні) 
з радянськими солдатами і командирами за найменшу провину, знав 
про сумнозвісний наказ «Ні кроку назад!», про розправи з тими, хто 
попав у полон, дивом урятувався і повернувся до своїх. Знали всі, і 
не тільки з чуток, а й від очевидців. Тому й поповнювались ряди вла- 
совців, відділи поліцаїв на загарбаній німцями території. А нам лиша
лось боронити свій край. Тільки чому мале так страждати мирне 
населення?!

Кривава каша варилась... У селі Поледів Мізоцького району я ба
чив згарища і велику могилу — в ній було поховано прах 150 чоло
віків села, спалених фашистами.

Ось яка вона, Волинь... Майже в кожному селі мала постій сот
ня упівців. Старости з допомогою селян забезпечували як постояль
ців, так і всю УПА, необхідним провіантом і реманентом. Що ці
каво: старост обирали з бідніших прошарків населення. Найбільше 
страждали коні та їх володарі. Адже в кожному селі на терені УПА 
щохвилі мусило бути напоготові не менше десяти парокінних підвід 
або саней. Коли в одному із сіл свіжих коней нам подали з деяким 
запізненням — Олег розписав палицею голу сідницю станичного при 
народі, щоб знав порядок. Дісталось на горіхи й старості.

За кілька діб їзди ми опинилися на центральному зв’язку УПА
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«Північ». Нас розмістили у одній з хат села Млини Мізоцького району. 
Олег тут же викликав до себе командира УПА Клячківського (Клима 
Савура).

Перевірка показала* що УПА «Північ» об'єднувала різних, ви
школених і не вишколених військово, людей. Знання* вміння — діло 
наживне. Гірше — поганий санітарний стан подекуди, вольниця, 
безпечність в оточенні ворогів. Деякі командири, як Горностай, кот
рого пізніше розстріляла СБ, тижнями десь пропадали, залишивши 
свої відділи напризволяще. Дисципліна, послух, акуратність у всьо
му — основа війська. Не раз доводилось бачити вартових, котрі 
куняли на посту, і те, як на бойових виправах бойовики не розуміють 
простих команд, а деякі навіть не вміють стати струнко. Військовий 
вишкіл, політико-виховна робота були ще на низькому рівні. Зро
зуміло, не все дається зразу. Олег проводив наради з командирами, 
не замовчуючи недоліків у їх роботі, обіцяв створити необхідні виш
коли на базі прискорених курсів, що діяли в УПА.

Савур ще не став справжнім генералом, хоч не сидів склавши 
руки, успішно збільшував чисельність армії та її славу. До якісного 
зростання, особливо стосовно виучки, озброєння, було ще далеко. 
У його штабі завжди повно людей: одні приїжджали — саньми, на 
конях, інші від'їжджали, одержавши завдання. Метушня штабістів 
з шифрованими папірцями-грипсами швидше нагадувала якусь 
гру, ніж серйозне заняття. Та й навіщо здалися грипси, коли навкруги 
за сотні кілометрів не було гітлерівців, а червоні партизани мали свої 
межі, на відкриту конфронтацію не йшли. У штабі армії не знайшлося 
навіть скорочених військових уставів.

Інше враження справила штрафна рота, цебто сотня. Там була 
хороша дисципліна. Штрафники дотримувались гігієни, мали запас 
продуктів, не лінувалися варити гарячі страви. І все тому, що їх коман
дир пройшов службу в армії буржуазної Польщі, був сам добре вишко
лений. Ця сотня швидше нагадувала бойову, аніж штрафну.

Підтримували зразкову дисципліну й інтернаціональні відділи, які 
носили переважно німецьку уніформу. Особливо виділявся батальйон 
грузинів під командою майора Чалі.

Я, наче справжній літописець-секретар, об'їжджаючи Волинь і По
лісся, записував у блокноті найважливіші факти, події, занотовував 
Олегові зауваження, поради, думки (і свої теж). Незабаром вивчив 
УПА «Північ», як свої п'ять пальців.

Чисельність усіх військових підрозділів УПА, без врахування 
деяких загонів з'єднання «Кодак», а також розрізнених частин 
ОУН і шуцполіції, що відступали перед навалою фронту, стано
вила понад десять тисяч чоловік. Наші провідники та військові специ 
стверджували, що на терені Волині, Полісся, Хмельниччини, Прикар
паття й Тернопільщини мають ще тисячі невоєнізованих прихиль
ників, готових стати під наші штандарти. Мені зустрічалися загони
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УНС, а також групи людей зі зброєю, котрі могли б належати, але не 
належали ще, до УПА. Мали люди зброю по селах. Йшла мобіліза
ція парубків та дядьків по всіх усюдах, бо на ці резерви ОУН споді
валась опертися.

У Млинах мала свою резиденцію СБ — найстрашніша служба 
УПА, котрою командував Михайло Арсенич-Березовський (друг 
Михайло). Там я з ним і познайомився, чомусь викликавши до себе 
його симпатію. Треба було остерігатися, бо друг Михайло часто при
кидався другом, а мав своє на умі, не довіряючи нікому.

Познайомився за таких обставин. Ідучи селом, зустрівся з люди
ною, котра мала відзнаки есбіста, але котру я десь уже бачив. По
мітивши моє зацікавлення, прохожий зупинився.

— Ми маємо бути знайомі, — сказав я.
— Даймо си руки, та й будемо,— відповів той, посміхнувшись.— 

Я — Андрій Майба.
— Лука Павлишин. Тепер згадав. Це ж ви керували дороговою 

поліцією у Львові. Як же вам вдалося вийти з тюрми?
— Це досить проста історія. Прикріпили мене до кухні носити 

дрова, мити, чистити. Хлопці роздобули пилку до заліза. А в підвалі 
кухні, за дровами, світилося загратоване віконце.

Я й перепиляв грати..Вікно виходило на центральну вулицю, де 
гуркотіли трамваї. Нас шестеро по одному вискакували з тюрми, коли 
трамвай заслонював поста, чіплялись на ходу до трамвая і так виїхали 
на волю.

— Хитромудро. То ж треба було додуматись!
— Нічого особливого. Зараз більше доводиться думати й пережи

вати.
— А що сталося?
— Нічого не сталося. Просто служити в СБ для мене гірше ка

торги.
— Набридло?
— Нерви... Не можу бачити людських страждань.
— Брудна у вас робота, але, мабуть, потрібна...
— Прислали мене разом із Михайлом рятувати армію від засмі

чення більшовицького. Але ця робота мені не до душі. Я більше вій
ськовик...

— Попробую вам допомогти. Мені потрібен ад’ютант.
— Якщо тільки відпустить шеф. Ви йому не кажіть про мою охоту.
— Знаю, що говорити. Ведіть до нього.
Прийшли на околицю села до великої хати на кілька кімнат. 

З одної долинали крики, стогони. Андрій залишився в сінях. Друг Ми
хайло сидів у світлиці за великим столом, різьблені ноги котрого 
закінчувались чортячими копитами.

Стіл, як і решта меблів цієї світлиці, був з якогось панського 
гарнітуру.
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— Ну, розказуйте, друже Ігор, що в нашій «державі» доброго, а 
що поганого,— начальницьким тоном звернувся до мене шеф СБ.

— Критикувати не смію. Я всього лиш ад’ютант інспектора голов
ного проводу. Маю особисту просьбу.

— Просіть.
— Багато роботи дає Олег. Знаєте, різної: писати, друкувати 

на машинці, чого я не вмію, викликати командирів, готувати поїздки.
І ще — супроводжувати його всюди. Не справляюся — повний завал. 
Є підходяща людина серед ваших — Андрій Майба. Відпустіть на де
який час.

— А в мене, думаєш, люди самогонку п’ють, за спідницями бі
гають? — Перейшов на «ти» співрозмовник.— Знайшов спеціаліста — 
Майбу! Ха-ха-ха! То ж чистоплюй, до роботи лінивий, як пес. Мушу 
сам за всіх крутитися.

— Я вам глибоко співчуваю, але...
Михайло перебив, підвищивши голос:
— Нема спеціалістів, одні свинюхи. А ми ще мріємо мати збройні 

сили! Хто очолить СБ, контррозвідку в армії?
Він довго чортихався, хвалив свого службу, агентуру, що не дає 

«більшовицьким агентам розкладати У ПА зсередини». Так захопився, 
що почав мені читати лекцію з теорії поліцейської служби, історії 
воєн. Мабуть, мобілізував усі свої знання з історії та філософії, аби 
викликати захоплення в мене, показати, що провід не помилився 
в ньому, призначивши шефом СБ після Івана Турковського. Каюсь, 
але в той час я ще не позбувся деякого скептицизму щодо СБ — ма
буть, це було наслідком пережитих хвилювань, відчуття, котре пе
реслідувало невідступно, що за тобою хтось слідкує. Отже, не мені 
судити про суддів ОУН і УПА — це справа майбутніх неупереджених 
істориків. Але не розказати про свої враження не можу.

Нарешті увійшов кремезний есбіст з великою головою, міцними 
щелепами й руками.

— Що, Смок? — запитав його Михайло.
— Не признається. Будемо той?..
— Тобі шнурка позичити, телепню?
Смок вискочив з кімнати як ошпарений. Згодом від Майби я ді

знався, що це був мій земляк на прізвище Козак із с. Рахині Долин- 
ського району. Друг Михайло продовжував тихим голосом:

— З поляками та їх боївками в основному покінчено. Тут ми мали 
добрих помічників. Усе вкраїнське населення приклало рук. А з біль
шовицькими агентами складніше. Багатьох уже ліквідували, а ниточка 
все тягнеться й тягнеться... ,

Помовчавши, він знову продовжував, маючи на увазі своїх і на
ши* спільних ворогів.

— Сітку створили... дай Боже, нам таку! Думаєш, оті, що прима
зуються до УПА під видом поліцаїв, хто? їх агенти! Москва пазурі 
простягує. А ми їх обрубуєм, обрубуєм... Тяжко.
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— Як все-таки з Майбою?
— Бери, раз так просиш. Тільки ненадовго.
На тому й розпрощалися. Андрій невимовно зрадів* що нарешті 

заглибиться у вир військової роботи. Він рвався в бій, але до справж
ніх боїв було ще далеко, як мені здавалось. Мусимо спершу навчи
тись воювати, зміцніти. Про Михайла додав таке:

— Ворожих нам елементів вистачає. На допитах деякі навіть'роз- 
кололись. Та шеф СБ вважає, що половина колишніх радянських сол
дат — більшовицькі агенти. Всіх підозріває...

Наближались мої улюблені Різдвяні свята. Огортав сум, напли
вали спогади про рідну домівку в Тяпчі, про дружину з діточками, 
котрі десь поневіряються... Де вони, як їм живеться, чи матимуть кутю 
і до куті що-небудь?

Майба повідомив, що Свят-вечір справлятиме у селі Будераж біля 
Мостів. Запросив і мене, обіцяючи, що буде весело й цікаво. Я не 
обіцявся, але таки поїхав, бо в Будераж та Обгів з метою інспектуван
ня направився шеф УПА.

На Святу вечерю з кутею, самогоном та різними пісними стравами 
зібралося декілька командирів УПА й дівчат-галичанок, що несли 
допоміжну військову службу. В тій кумпанії я був за чином найстар
шим, тому мені випало поздоровити всіх у короткій промові. Далі 
було все, як того велить традиція: дванадцять страв, колядки, жарти. 
Довго там не затримався, бо мусив повертатися до станичного, де зу
пинився Олег.

Це було порушенням оунівських правил — підбирати самостійно 
квартиру поза зв’язком. Олег із господарем та господинею ще ве
черяв. Примусив і мене_сісти до столу, певно тому, що сам уже добре 
сп’янів. Надворі мерзли наші охоронці, мріючи, мабуть, погрітись та 
випити, але ніхто їх не пожалів.

Наступного дня поїхали в Обгів, де намічалися великі торжества 
з нагоди Різдвяних свят.

Почалося у православній церкві, куди протиснулося все команду
вання УПА, есбісти і хто був проворніший та сміливіший. Зброю ма
ли при собі, що порушувало церковні правила. Попереду Олег із 
автоматом на шиї та двома комплектами ладунок при поясі, біля 
нього я з  пістолетом, а позаду нас — командири УПА. Військові 
підрозділи обступили церхву щільним кільцем.

Відправу проводив головний капелан УПА «Північ» отець Іла- 
ріон — настоятель тої церкви. Гарно співав жіночий хор, припровад
жений із Дерманського монастиря. Особливо сподобалось мені сопра
но симпатичної солістки хору. Дивився на неї, мов заворожений. 
Служба Божа тривала дуже довго. Ми то клякали, то вставали, хрес
тилися й молилися вслід за попом та дяком, просячи Бога, аби ско
ротив цю процедуру та швидше допустив до чарки хмільного.

Те ж саме робили вояки біля церкви, що аж посиніли на силь-
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ному морозі. Взуті у черевики з гумовою підошвою, не маючи теплих 
шинелей з ватною підкладкою, вони, мабуть, проклинали все на світі.

Потім усі рушили в центр Обгова на парад групи загонів УПА. 
Керівник тої групи Еней, Олег, Клим Савур і старий петлюрівець Пав- 
чук (Полтавченко) вийшли на імпровізовану трибуну. Всі решта сто
яли внизу. Еней дуже виділявся: високий, стрункий, рудоволосий...

Першим до присутніх промовляв Олег. Високопарні його слова про 
ОУН та майбутню самостійну Україну, погрози на адресу більшови
ків не мали великого впливу на присутніх, бо не зачіпали наших проб
лем. Після нього виступав Савур, а останнім — Полтавченко, що ніби 
репрезентував зв’язок поколінь націоналістів од Петлюри до Бан- 
дери.

Вишикувані для параду підрозділи вигукували: «Слава». Згодом 
перед нами пройшло десять сотень упівців. Впадали у вічі слабке їх 
озброєння, картатий стрій, де лиш петлюрівки й мазепинки з три
зубцями були оунівські, а решта — одяг німецький або селянський. 
Найкраще парадувала сотня вдітих у гітлерівську форму, підтягнутих 
і натренованих до маршу грузинів.

Бігали репортери ОУН, все записуючи й фотографуючи.
Найдостойніших, а серед них і мене, викликано на обід у велике 

приміщення клубу. Менш достойні розбрелися по хатах селян.
Сидячи біля мене й Савура, Олег обурювався:
— Чия то затія з фотографами? Хіба можна командирів, армію 

фіксувати на фото?
Еней, Полтавченко, Савур зацитькали шефа УПА.
— Це потрібно для історії. Фотографи — перевірені, наші 

люди.
— Ми вже не підпільники, а дійові військовики. До того ж пара

дувала не вся армія. Якщо вороги це й побачать, то не буде великої, 
шкоди для нас. А бойовий дух народу підніметься.

— Реклама нам теж потрібна.
— Кому цікаво, най переконається, що ми чогось варті!
Так, Волинь була під контролем УПА, але до справжньої армії ще 

далеко. Можна вимуштрувати людей, а де взяти сучасне озброєння?
Після обіду відбувся концерт. Монастирський жіночий хор спі

вав церковні та світські пісні. Але цікавішим був виступ грузинського 
хору. Його спів супроводжувався танцями «джигітів» у формах гіт
лерівців.

Нарешті я зумів познайомитися з солісткою Дерманського хору, 
її звали Зіною. Працювала вчителькою у Будеражі.

Зустрів також свого знайомого — зверхника Михайла Степаняка, 
який приїхав із жіночим хором. Разом з ним та ще кількома дівчатами 
поверталися в Будераж пізньої ночі на санях. Олег залишився в Обгові 
на військову нараду.

Відчувалось невдоволення Степаняка. По дорозі ми мали змогу ви
лити наболіле один одному, облегшити душі відвертою розмовою.
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— Шалені дурні! — говорив з обуренням Михайло.— Фронт 
близько, армія не укомплектована, бракує зброї, а вони парадують.

— Бенкет під час чуми.
— Маєш рацію.
— Як ти тут опинився, Михайле?
— А ти?
— Мене призначили до Грицая. Хочу якнайшвидше повернутися 

до Львова.
— І мене призначили... на спецпоселення.
— За віщо?
— Не сподобався Шухевичу, мабуть. Забагато остерігав, го

ворив гірку правду в очі. Навіть над своїми розправи чинять без суду 
й належного слідства. Невже нас того біснуватий фюрер навчив? 
Чи так до терору звикли?..

— Страшне й непевне чекає попереду, якщо світ не підтримає.
— Стараюсь не думати про це... Плюнь на все та їдь зі мною в 

Дермань. Такими яблуками вгощу — пальці оближеш. Зима, а во
ни свіжі, соковиті, без єдиного дефекту. А пахнуть як!..

— Не розхвалюй, бо я великий любитель яблук. Поїду з тобою й 
не вернуся. Тоді СБ об’явить розшук. Влетить нам обом. Краще до Зі- 
ни в гості поїду.

Дівчина ніби й не слухала нашої розмови, про щось шушукаючись 
із подругами. Я присунувся до неї ближче.

— Приймеш такого, пташко дзвінкоголоса? ■
Вона посміхнулась.
— Дорого коштуватиме такий гість. Собі накладно й вам не до 

потреби.
Жартуючи й виспівуючи, приїхали в Будераж. Я зійшов, а сани 

пошурхотіли далі.

18 січня 1944 року в с. Батьківці Мізоцького району відбулась 
конференція, чи скоріше розширена рада, вищого командування УПА 
«Північ» з участю представників головного проводу ОУН. Я теж 
був присутній.

Нам повністю звільнили й оточили посиленою охороною хату 
лісника. Найголовніші учасники ради: Леміш — крайовий провід
ник «Сходу» і представник головного проводу, Клим Савур із своїм 
військовиком Карпевичем, друг Михайло, Горобенко — заступник 
Савура з організаційних питань, Іван — заступник Леміша, Еней і 
командир куреня його групи Микола Свистун, Ярослав Дудар (Ве
рес) — оргреферент краю «Схід», Олег. Було ще декілька оунівців, 
котрі не запам’яталися.

Відкривши раду, Олег сказав:
— Ми зібралися у винятково складний і важкий для нас період. 

Наступила хвиля, коли вал німецької хваленої армії котиться на
зад, набираючи швидкості, й пруть безупину більшовики, чиї гарматні
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стріли вже чуємо. Головний провід ОУН разом із головною коман
дою УПА не дали своїй армії конкретних настанов, що їй робити, з 
котрим ворогом миритися, а з котрим воювати до кінця. Не вироблено 
стратегії й тактики, окрім документа минулорічної військової конфе
ренції, що явно застарів. Мусимо добре подумати нині, щоб той недо
гляд проводу не привів до загибелі сотень тисяч людей — військових 
і цивільних. Запитувати нікого не будемо, кожен хай виступає за своїм 
бажанням, якщо має що сказати.

Іван був оголошений головним доповідачем, тому він першим 
підвівся з місця. Охарактеризувавши політичне становище на сві
товій арені, українське питання в глобальному масштабі, перейшов до 
конкретних справ.

— Як ми й передбачали ще у 1942 році, німці програють, війну. 
Армія у них ще сильна, але воєнна машина таких великих держав, 
як СРСР, США, Великобританія, міцніша. Яку тактику вибрати нам? 
Армія більшовиків не зупиниться на своїх кордонах, бо захоче взяти 
Берлін, знищити все до кореня, розширити комуністичний простір до 
Рейну, якщо не далі. Отже основні її сили будуть прикуті там. Про
сочившись крізь лінію фронту, згрупувавшись у тилу більшовиків, 
ми мусимо там воювати до останніх сил. Дасть Бог, нам допомо
же весь наш нарід; інші народи, відчувши подих волі, теж виступ
лять...

На Заході, коло Берліна, а може, й далі, зіткнуться нарешті, як 
голодні звірі, дві ворожі сили, перемігши третю,— англосакси й біль
шовики. Неминучість такого кінця полягає в ідеологічних та економіч
них суперечностях між ними. Більшовики виснажені, до того ж англо
сакси матимуть таких союзників, як ми... Завдяки спільним потугам, 
Москва впаде. Для цього теперішні союзники більшовиків повинні 
врахувати фатальні помилки Наполеона Першого, Вільгельма Дру
гого, Франца Иосифа, Адольфа Гітлера, котрі ігнорували внутрішні 
протидіючі сили. Врахувала їх Антанта, але не змогла все об'єднати, 
взяти у міцні руки.

Україну, її армії, котрі ми посилено будуємо, ждуть слава і воля. 
З огляду на сказане, я думаю, що відділи УПА мають стати компакт- 
нішими й бойовитішими. Такою великою, не досить навченою, виш
коленою й озброєною масою через фронт не пройти. У червоних — 
танки, літаки, артилерія. Вони так можуть вдарити, що аж пір'я по
сиплеться. Можна просочитись тільки малими, добре зорганізова
ними й оснащеними технічно групами. Місцем великого збору про
поную Холодноярщину, славну своїми націоналістичними тради
ціями.

І останнє. Ще й досі в УПА гніздиться неперевірений ворожий 
елемент. Дати йому раду нам допоможе друг Михайло. Треба при
ділити більше уваги СБ.

Михайло згідливо закивав головою й пообіцяв, що у своєму 
виступі спеціально про це говоритиме.
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— З усього сказаного випливає, що боротьбу з більшовиками тре
ба посилювати, ослаблюючи їх, а німців не чіпати, бо це нашій справі 
тільки на шкоду,— закінчив Іван.

Арсенич-Березовський майже слово в слово повторив те, що 
мені втовкмачував у своїй резиденції. Він не сумнівався, що цілі від
діли У ПА заражені «більшовицьким елементом», котрий, однак, ви
явив себе у сутичках з німцями і, завоювавши довір’я командирів, 
проник навіть у штаби. Але нічого,.СБ має їхні клички, адреси, й неза
баром з контрреволюціонерами та контррозвідниками буде покін- 
чено. Хай тільки начальство не заважає його людям працювати, 
пам’ятаючи про великі повноваження СБ.

Горобенко розповідав про кількість знищених польських полі
цаїв, гітлерівців та їх сателітів, наводив приклади героїзму бандерів
ців і доказував, що УПА при допомозі населення — велика сила. 
Він спочатку пропонував оголосити загальну мобілізацію населення 
Західної України, але йому нагадали про нестачу зброї й обмунди
рування, тому змушений був підтримати пропозицію Івана про пере
хід через фронт у тили більшовиків.

Леміш, як найголовніший серед присутніх, мав сказати щось важ
ливе, тому я нашорошив вуха. Але він тільки розвинув концепцію Іва
на і погодився з тим, що справжньої, добре оснащеної армії нам 
уже не створити. Це — справа майбутнього. Проте ми не повинні втра
чати й того, що маємо, а використовувати реальні можливості, тому 
він оголосив про створення ще одного формування — УПА «Піз- 
день». За рішенням головного проводу, йому належало очолити її.

Комусь треба було застерегти моїх колег від фатальної помилки — 
і я зважився виступити.

— Як і ви всі, я, Ігор, є відданим справі визвольної боротьби ук
раїнської нації і зокрема справі створення збройних сил ОУН. Досі 
постійно піклувався про їх згуртування, військовий вишкіл. На 
жаль, того, що зроблено, замало для виборювання самостійної Ук
раїни. Оцінивши обстановку на фронтах і в цілому світі, зваживши 
бойовий дух, оснащеність УПА «Північ», я прийшов до таких виснов
ків. Згідний, що великими групами крізь більшовицьку заслону не 
пробитись. Але чи варто просочуватись малими групами армійського 
типу? Невже ви сподіваєтесь на успіх партизанки там, де ідеологічно 
не підготовлені маси, нема належної підтримки?! Сподіваєтесь на 
війну капіталізму з більшовизмом? Ану ж англосакси не підуть супро
ти свого теперішнього союзника, що тоді? Важко заставити воювати 
між собою солдатів, котрі били перед тим одного ворога. Колись я 
думав інакше, а тепер... Мусимо зберегти людей. Тому випливає ін
ша думка. Весь народ треба спочатку готувати до великої боротьби 
ідеологічними середниками, а вже потім мілітаризувати. Розпустімо 
збройні сили — хай люди розходяться по домівках. Це наш золотий 
фонд, основний резерв. А все командування, весь провід і члени 
ОУН повинні перейти в глибоке, добре законспіроване підпілля. Там
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діяти, в основному ідеологічно, і ждати. Якщо збережемо становий 
хребет нашої організації, то при зміні кон’юнктури в світі, при відпо
відних обставинах зможемо встати на весь зріст, сказати про себе у 
повний голос.

І останнє. Ви всі тут казали про народ. У масі своїй ані волинські, 
ані галицькі селяни не доросли ще до того націоналізму, який спові
дуєм і проповідуєм ми. Східняки — й поготів. У кожного своє ро
зуміння ідеї, политики, способів боротьби. Ми той народ вчили пат
ріотизму, навіть били за непослух. Чи не затаїв він злості й 
образи?!

Ніби скинувши з пліч важку ношу, я з полегшенням сів. Ніхто з 
присутніх мене у головному питанні не підтримав. Шкода. Виходило, 
ніби я їм ворог. Довелось наприкінці відступати, визнавати свої «по
милки» і правоту більшості. Знаю, що мій виступ дуже не сподобався 
другові Михайлові — той усе намотав на вус.

Дискутували весь день, а якогось важливішого документа, крім 
протоколу, не виробили. Проте пропозиції Івана військова рада 
ухвалила.

Я інтуїтивно відчував наближення якоїсь згуби для ОУН і УПА, 
котрим віддав стільки сил. Та й логіка підказувала: не маєш сили, 
щоб лізти в бійку, то нишком нарощуй її, шукай спільників, а не 
розмахуй кулаками... Жаль стискував серце.

Зимової холодної ночі, коли я після ради вийшов за лісникову 
хату, то із-за лісу почув віддалений гул гарматної канонади. На 
фронті, що неухильно наближався, йшли жорстокі бої, а ми ще й досі 
не були готові до виконання своєї головної місії — УПА годилась хіба 
що для перманентних дій. Нема гіршого, як прогавити зручний мо
мент для розумних, зважених вчинків. Наші головні політики все ще 
ізольовані від світу і навіть від УПА. А ми в тонкощі політики не вни
каємо...

Через два дні Олег послав мене і Майбу з якимись паперами до 
Леміша. їхати довелось недалеко — у розташування сусідньої, так 
званої резервної групи «Кодак». Папери виявились тільки приво
дом, аби заангажувати мене "до нової справи, запропонованої самим 
Шухевичем.

Розпитавши про здоров’я та почувши, що воно, на жаль, погане — 
мучив ревматизм,— Леміш довго розпитував мене про минулу діяль
ність, про те, як розумію тактику нашої дальшої боротьби. Я відверто 
признався, що не схвалюю даремного кровопролиття, що час наш іще 
не наступив і, можливо, наступить не скоро, але військові сили ство
рювати і зміцнювати треба, гітлеріців виганяти з нашої землі треба. 
Він тільки сказав: «Ви мені підходите». Простягнув папірця. Це була 
шифровка такого змісту: «Друже Леміш! У відповідь на вашого листа 
доводжу до відома, що можете залишити Ігоря у своєму розпоряджен
ні. Прошу повідомити про це друга Олега». Вкінці дата й підпис — 
Тур.
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Новий мій начальник удавав, що не заставляє мене бути одним 
з командирів УПА «Південь», котра тільки створювалась. Він подаг 
вав це як просьбу, припудрюючи її різними обіцянками. Казав, що 
дотримується принципу добровільності.

І я погодився. Втішало те, що наразі нова армія дислокувати
меться поблизу Галичини, звідки Леміш сподівався припливу свіжих 
сил. Адже розраховувати на розбудову її на СУЗ не випадало, хоча 
і там діяли деякі частини, з котрими належало з’єднатися в май
бутньому.

А лінія фронту все наближалась. Уже й густу стрілянину було 
чути з попутним вітерцем, не тільки гарматну канонаду.

ВЕЛИКІ ЖЕРТВИ

Нарада про створення УПА «Південь» проходила у вузькому 
колі найдовіреніших командирів, серед котрих, крім мене, були при
сутні полковник Полтавченко, наближений Леміша—Кропива, 
Еней — від УПА «Північ» і знайомий мені «генерал-майор», як він 
себе величав, Микола Свистун, родом з Радехівщини.

В основному говорив Леміш, ділячись своїми планами.
— Провід сподівається від нас активних дій у близькому часі. 

Наш головний рубіж — Дніпро. Мусимо дійти до нього крізь фронт, 
крізь небезпеку. Я жив там кілька років, знаю обстановку й тамтеш
ніх людей. Політична ситуація сприятлива для нас, люди — щирі 
українці, не дивлячись на те, що дехто не вміє навіть говорити по- 
нашому. Зрушимо, розпалимо всю Україну! Можливо, саме нам дове
деться повторити подвиг холодноярців і принести більше користі 
для народу, ніж вони принесли.

Усі націоналісти — старі й молоді, биті й небиті — в час панської 
Польщі й гітлерівської окупації виховувались на такому високо
художньому творі, як «Холодний Яр» Горліса-Горського. Як відомо, 
біля славного Чигирина тривалий час діяли розпорошені петлюрів
ські загони, знищивши багатьох комфункціонерів, доки їх самих не 
знищили загони чекістів.

Горліс-Горський тоді служив ад’ютантом у петлюрівського ота
мана Чучупаки. Уникнувши кари та опинившись у Львові, він пише 
спогади й статті для «Вісника» (чому я його трохи знаю), видає 
«Холодний Яр» — занадто трагічний, як мені здається, твір, що 
сильно діяв на мою та ще деякі голови. Роль руху Опору в тилу Чер
воної Армії тепер відводилась УПА «Південь».

Леміш, хоч, може, й не дуже впевнено, продовжував:
— Ми вже сьогодні змусили про себе гомоніти всю німецьку ім

перію. З нас хочуть мати спільників гітлерівці. Це вже не ті знахаб
нілі, гордовиті завойовники, котрих ми бачили в 1941 році. Та перед 
нами стоять інші завдання — не допомагати, алё й не шкодити тому,
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хто програє. А ослаблювати з тилу того, хто виграє війну. Чисельність 
наших формувань подвоюється і потроюється.

Зорганізувавши наявні сили тут, ми рушимо на південь,, де біля 
межі з Галичиною чекають нас потоки свіжих, не здеморалізованих 
більшовицькою пропагандою сил. Ми — передова лавина ОУН, що 
збудить стихію, приспану Москвою. Хто був на конгресі народів, той 
знає, які настрої бродять, нуртують серед наших сусідів, далеких і 
близьких. Ми, врахувавши це, послали представників майже всіх 
національностей з відозвами до пригноблених народів по цю й по 
ту сторону фронту. Будемо сподіватися нових зрушень. Більшовиць
кому колосу на його глиняних ногах не втриматись!

Мені доводилось читати відозви й брошури того «конгресу на
родів», що відбувся на Волині улітку 1943 року. В резолюції писа
лося, що Москва — смертельний ворог народів СРСР, що їх пред
ставники в УПА «Північ» підтримують боротьбу проти Москви й 
Берліну і зобов’язуються вести її до переможного кінця.

Націоналісти були і в Прибалтиці, й на Кавказі. Вони, як і ми, 
не були настільки сильні, щоб становити реальну загрозу сталінізму 
й більшовизму. А ОУН прагнула стати каталізатором визвольних 
змагань по всьому Союзу. Але ж ми були не настільки наївними, 
щоб серйозно вірити в націоналістичну революцію по всьому Радян
ському Союзу. У приватних розмовах зі мною Кук більш реально оці
нював обстановку й шанси ОУН. Просто на цій нараді вирішив під
дати всім нам духу.

Дивлячись на мене, Леміш сказав:
— Рекомендую для знайомства свого заступника по військовій 

підготовці та розвідці Ігоря. Його кандидатура затверджена головним 
проводом.

Присутні загомоніли, що знають мене як досвідченого військо
вика.

— Що він знаючий і знаний вам, то добре. Треба тільки тобі, Ігор, 
позбутись власного способу мислення й більше прислухатись до 
того, що думає провід. Жодних сумнівів бути не може. Нам викону
вати поставлені проводом" завдання. Тепер про головне — 
з чого будувати нашу армію. Поважані всіма Еней і Савур передають 
нам декілька куренів «Кодака». Є значні сили й на Радехівщині, 
звідки наш друг Рубан обіцяє їх перекинути у Холодний Яр. Один 
з куренів «Кодака» діє в Трансністрії*, Крук повів свій курінь на Він
ниччину — вони теж переходять в УПА «Південь». Справа за на
лагодженням зв’язків. Це дозволить централізувати владу, скоор
динувати роботу штабів.

Найголовніші сили треба ще зорганізувати й навербувати із заго
нів УНС та наших прихильників у районах на шляху просування.

* В румунській окупаційній зоні на Буковині.
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Збільшується також кількість утікачів зі сходу. Це надійні люди, 
котрі або скопрометовані перед совітами службою в поліції й шуц- 
поліції, або належали чи належать до ОУН. їм на рідній землі більше 
нікуди дітись, як іти в УПА. Ще маємо відділи Батька, що діють на 
сході, й залишки від армії Боровця, тобто Бульби, що її загони «Пів
ночі розпорошили. Десь вони вештаються, нам на шкоду, а могли б 
стати підпорою.

Сили є великі Це не рахуючи всього населення, котре придбало 
зброю, притаїлося й очікує моменту. Воно жде наших дій. Вагаєть
ся. Народ може підтримати нас як героїв, і може розтоптати. Голов
на сила на його боці. Відвернеться він відвернеться і фортуна, все 
полетить до біса. Треба цю силу на свій бік привернути.

Всі схвально закивали головами.
Через певний час, після марудної роботи, більш ніж п’ятитисяч

на УПА «Південь» народилася. Її серцевину становили підрозділи 
«Кодака», курені шуцманів Боровця, переформовані нами, декілька 
куренів з колишніх поліцаїв, невелике з’єднання, що діяло в Транс- 
ністрії, курені Рубана й Батька. Формувався також інтернаціональний 
курінь з радянських військовополонених та дезертирів. Це було піше 
військо з поодинокими відділами кінноти.

Начальником штабу армії став колишній поміщик, петлюрівський 
полковник Павчук (Полтавченко), який любив згадувати минувшину. 
Ще з УПА «Північ» прислали на посаду начальника СБ есбіста Ко
зака (Смока), а на пост начальника медсанчастини — його дружину 
Зіну.

Прижився біля мене Андрій Майба як ад’ютант, першокласний 
секретар і помічник у військовій підготовці бандерівців. Точно схоп
люючи мої думки, швидко друкуючи на машинці, він розмножував ско
рочені бойові устави, інструкції. Мої вказівки й просьби виконував з 
охотою. Навіть поїхав з нашою «мануфактурою» (золотими речами 
й дорогоцінностями) у Львів за ліками, звідки привіз їх, роздобувши 
через співробітників німецьких медустанов. Літній фельдшер, на 
відміну від Зіни, роботящий та акуратний, зробив багатьом проти
правцеві щеплення.

Щодня мали роботу есбісти. На допомогу Смоку від Михайла при
був Старо дуб з кількома «спецами». Вони почали чистку в куре
ні Хмари. Люди того куреня (переважно «східняки») проявляли неза
доволення, читали відозви й листівки командування Червоної Армії. 
Справжні поборники ідеї самостійної України готувалися до зброй
ного прориву в радянський тил.

Леміш разом зі штабом, охоронцями й зв’язковими перебував 
у околицях с. Великий Майдан — ближче до відділів Енея. Зв’язко
вими передавав команди, щоб я робив розвідку на південь, готував 
військо до просочування через фронт (я вважав правильною тактику 
просочування малими групами, а дехто її відкидав). Радив також не 
уникати сутичок з червоними партизанами.
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А воєнна ситуація виглядала так. Наступаючі частини Червоної 
Армії досягали Вінниці ц Шепетівки. Лінію Тернопіль—Здолбунів нім
ці й угорці посилювали, будуючи все нові й нові укріплення. Між Кре
менцем і Дубно наші розвідники бачили підрозділи дивізії «Галичина» 
й український поліцейський батальйон зі Львова. У безпосередній 
близькості від нас шниряли загони червоних партизан, котрі активі
зувались, але боїв з нами уникали. Іноді навіть обмінювали своїх 
полонених на наших. Я все ще взажав передчасною великомасштаб
ну боротьбу з ними і Червоною Армією. Це здавалось самогубством, 
коли ворог сильний, наступає, а ми тільки вчимось воювати. Хоча з гіт
лерівцями воюємо досить успішно...

У поширеній з літаків відозві маршал Василевський закликав нас 
не допускати братовбивства, об’єднуватись із червоними партизанами, 
повернути свою зброю проти спільного ворога. Обіцяв, що і для Бан- 
дери знайдеться місце в уряді України, якщо він цього забажає. 
«Казав пан, кожух дам...»

На це мало хто клюнув — більшість добре знала замашки сталін
ських катів. З усіх сил я при допомозі інших командирів намагався 
підтримувати дисципліну в У ПА, пересуваючись все ближче до Га
личини.

Відділи УПА чисельністю до тисячі чоловік вирушили в напрямку 
Крем’янця, по дорозі приєднуючи до себе розрізнені загони, що 
бажали прислужитися справі визволення України. Попереду йшли ес- 
бісти, вишукуючи та знищуючи «ворогів народу» й «шпигунів», а по
заду — Леміш із своєю свитою та охороною.

Перший великий постій мали в с. Угорці. Там я закінчив створення 
й упорядкування нового куреня під командою Степана Савчука 
(Наливайка). Цей ще досить молодий вояк служив молодшим лей
тенантом у поліцейському полку Омеляновича-Павленка у Вінниці. 
Ще там я чув про його жорстокість і твердий характер. В кінці 1943 ро
ку їх ущент розбили червоні партизани в Білорусії. Зібравши до
купи з п’ятдесят недобитків, переважно буковинців та волинян, 
Савчук вийшов на зв’язок з„ нами. Після об’єднання — поліцаїв, 
колишніх червоноармійців, оунівців, котрі прибилися зі сходу, тиснуті 
фронтом, й сотні галичан.— вийшов курінь. Тримати в ньому дисцип
ліну міг не тільки вольовий, а й жорстокий командир, тому вибір впав 
на Савчука. І він виправдав надії, з готовністю виконував мої до
ручення.

Отже ми засіли в Угорцях, а група вояків у кількості біля 20 чо
ловік відкололась і на підводах, санях з добрими кіньми, проїхавши 
вгору на два .кілометри за село, зупинилась на хуторі в урочищі Бере
зина. Побіч хутора простягався березовий лісок, схили горба міс
цями спадали круто, і це, мабуть, найбільше приваблювало есбістів. 
Так, тут мав провести свою кількаденну страшну роботу відділ ровен- 
ського обласного есбіста Микольця.
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Для загалу існував камуфляж — видима доброчесність, поряд
ність, релігійність, законніс! передбачена вождями. Не члени ОУН 
за свої антинаціоналістичні вчинки підлягали судові, де навіть могли 
наймати адвоката. Оунівці ж мали відповідати перед революційним 
трибуналом з усіма його додатками. Однак це не завжди викону
валось на практиці.

Так сталося і з колишнім гауптштурмфюрером СС Орлом, який, 
вернувшись в ОУН, організував з добірних головорізів курінь і гу
ляв з ним в краї «Захід», ігноруючи вказівки проводу, займаючись 
розбоями, терором серед беззбройного населення. Не знаю, під яким 
приводом, але провід вирішив його усунути, від командування. Орел, 
мабуть, уявив себе справжнім орлом, бо відмовився підкоритись волі 
верхівки. Тоді для розправи був післаний Гошовський (Спартак). 
Він попросив курінного вишикувати своїх підлеглих на плацу. Коли 
всі вже були готові слухати очікувану промову, Спартак, не довго 
думаючи, застрелив перед ними неслухняного командира. Отетері
лим воякам тільки пояснив, що зрадник ОУН поніс заслужену кару. 
За несанкціонований розбій, грабунок серед населення кожного бан
дерівця ждала сувора покара, аж до розстрілу — це допомагало під
тримувати дисципліну. Більшість серед них були ідейними борцями, 
відважними людьми. Це вже показали попередні бої. Якби їм доб
ре військове забезпечення, то можна б розраховувати на загальний 
успіх.

А мотузка СБ вилась і душила ненадійних без кінця. Нищи
ла і зовсім випадкових людей, розпускаючи погану славу про наш 
РУХ*Та не все в Березині йшло за задуманим сценарієм. Одного ве
чора там пролунав вибух. Весь курінь Наливайка сполошився, збігся 
при зброї на центральну площу села. Прибіг і я, питаючи:

— Що сталося?
Мене обступили.
— Граната розірвалась у районі Березини.
— Чую, що не грім. Треба розвідати докладніше.
Уздрівши Майбу, послав його з двома хлопцями на розвідку. 

Ми їх нетерпляче очікували. Повернулися розвеселені.
— Мале СБ не злетіло до пана Бога,— сказав, сміючись, Андрій.
— Хто ж кинув гранату?
— Привели одного на допит, не обшукавши як слід. А він їм під 

ноги гранату, сам вискочив у вікно й зник. Микольцьо опам’ятався, ви
кинув гранату надвір, вона зекспльозувала під хатою. Шкоди вели
кої не заподіяла, ніхто не постраждав, тільки шуму багато. От і все.

— То був партизан?
— Вони й самі не знають, хто був. Наробили в кальсони і нікого 

тепер до себе не підпускають близько.
Після цього випадку есбісти стали ще більш ретельні й обережні, 

посилили охорону.
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Якось розвідники доповіли, що зі сходу, минаючи Угорці, рухаєть
ся кимсь побитий, нечисленний загін. Я передав через них просьбу до 
командира цього загону з’явитись у штаб. Він — це був Крук — не 
давши мені відповіді, пройшов з людьми мимо села.

По рації про цю подію повідомили Енея. Той порадив усунути Кру
ка від командування куренем за те, що встряв у сутичку з німцями, 
цим нашкодивши ОУН, та ще й погубив марно більше половини людей.

Мабуть, відчувши щось недобре, Крук з вірними йому людьми 
віддалявся від Угорців, заплутуючи сліди. Змушувати його силою 
скласти повноваження командира — означало наражатись на крово
пролиття. Узявши з собою тільки Майбу, без охорони, я поїхав на 
переговори з Круком.

Зустріч наша відбулась у третьому на південь від Угорців селі. 
Озлоблені, давно не голені й не миті вартові роззброїли нас і привели 
в хату, де на ліжку відпочивав їхній командир. Після привітання і 
взаємних чемностей я приступив до виконання своєї посередницької 
місії (Крук не знав, що його курінь намічалося приєднати до У ПА 
«Південь»), намагаючись говорити дружнім, доброзичливим тоном.

— Ви пояснюєте, що німці влаштували вам засідку й поливали 
вогнем з кулеметів та автоматів. Вірю. Знаю також, яке ви Мали пога
не озброєння. Але скажіть, скільки було тих німців?

— Мабуть, зо сто, не менше.
— А вас було майже втричі більше. Навіть якби пішли вруко

пашну, то передушили б їх голими руками і менше людей втратили. 
Як це називається?

— Називайте як хочете. Вас не так хвилює страта людей, як те, 
що ми вступили в сутичку без дозволу. А їх треба бити, де тільки мож
на, як скажених псів!

— Така сьогодні політика ОУН. А ви не рядовий повстанець, а ко
мандир куреня. Колишній командир...

Крук озлоблено мовчав.
— Еней все розуміє. Він не допустить розправи над вами, але 

мусить зробити якийсь крок для вашого покарання заради підтри
мання дисципліни й відповідальності серед інших командирів. На 
його місці ви поступили б так само.

Знову мовчання.
— Як ваш зверхник, рекомендую вам добровільно скласти свої 

повноваження, передати курінь мені, а самому їхати до Енея, котрий 
формально ще являється вашим начальником.

Присутні в хаті бандерівці забряжчали зброєю, аж мурашки про
бігли в мене по тілу. Крук глянув мені просто в очі.

— Бачите, вони ждуть мого знаку. Тоді ви позбудетесь повнова
жень, якщо не чогось більшого. Знаю, вам треба, аби я здався на 
милість СБ.

Тепер я мовчав, думаючи, що йому на те сказати.
— Не вийде. Нема дурних!
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—  Але ж я сказав, що Еней добре ставиться до вас. Він не до
пустить...

Крук, що досі лежав, виказуючи зневагу до мене й Майби, сів на 
ліжку, опустивши босі ноги на холодну глиняну долівку.

— Добре. Хто хоче, най іде з вами. Я відмовляюся від команду
вання.

— Так би давно. Тоді не гайте часу, лаштуйте сани і їдьте в Мі- 
зоцький район.

Доки ми з Майбою готували рештки куреня до переходу в Угор
ці, біля двадцяти бандерівців на чолі з Круком виїхали з села на пів
ніч. У розташування УПА вони не прибули.

Радист прийняв радіограму Енея влаштувати польовий суд над 
Круком. Він рекомендував зберегти цього командира для УПА й ОУН. 
Знову їздили посильні, шукали по всіх усюдах, а від Крука й слід ви
стиг.

Польовий суд виніс рішення розстріляти його, але я з цим не по
годився. Історія з Круком закінчилась аж навесні 1945 року, коли 
він, перебуваючи в партизанці, загинув у бою з червонопогонниками 
на Тернопільщині. Його курінь в УПА очолив Панас, прийнявши на 
місце загиблих прибулих поліцаїв і шуцманів з Хмельниччини. Згодом 
вони прорвалися через фронт у тил Червоної Армії в районі Шепе
тівки, зазнавши значних втрат.

У сусідньому селі на північ від Угорців перебував курінь Олега 
(не плутати з Грицаєм), а трохи на схід лаштував стоянку для свого 
куреня Хмара. Обидвом я передав наказ Леміша просочуватись із 
людьми крізь фронт у напрямі Вінниці. Як можливе місце перебуван
ня нашого штабу в майбутньому, назвав їм с. Колодно.

Курінь Білинського (Бистрого) вирушив у Трансністрію для 
приведення до порядку відділу УПА, який зажив там поганої слави. 
Біля мене залишились частина відділів «Кодака» й курінь Нали
вайка. Чомусь не подавав вісток Свистун, котрий мав привести своїх 
вояків до лінії фронту для переходу на схід і повідомити про це.

Пропагандисти й есбісти на новому місці розвинули кипучу 
діяльність. Маляри розмальовували огорожі й стіни хат по селах 
лозунгами й закликами йти в «українську армію». Лозунги висіли 
навіть на церквах і костьолах. Майже кожен селянин одержав у 
подарунок націоналістичну листівку чи брошуру. Старости збирали 
народ на мітинги й ради. Вербувальникам все ще вдавалося попов
нювати УПА молоддю. Мені та іншим командирам належало що 
молодь вишколювати, загартовувати. Сутички з гітлерівцями вини
кали тут і там, але ми їм не надавали великого значення. Це давало 
змогу поповнювати наші запаси зброї та спорядження, особливо 
за рахунок мадярів, котрі вже не хотіли воювати за Гітлера. Вони 
найбільше потребували продуктів і гарантій безпеки.

Довідавшись, що біля Крем’янця є ще незруйноване польське
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Надрайонний провідник Сулима з побратимом — зима 1945 р.

9 В. Щеглюк



Зліва — один з  командирів УПА-Захід Клим-Єфрем, крайовий 
референт з ідеології; справа — обласний провідник ОУН групи 
«Сталь» на Буковині Василь Савчак
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Окружний слід" ий СБ Нижчий — після 1945 р.
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Загін УПА у післявоєнний період



Виученики школи підстаршин складають присягу — 1944 р.



Польова Служба Божа після присяги сотні УПА Юліана Матвіїва-Недо- 
битого



Присягає чотовий, а згодом командир загону УПА — сотник 
Петро Мельник-Хмара (загинув біля Надвірноі у 1953 р.)



Лука Павлишин — студент учительської семінарії 
СЛьвів, 1926 р.)



Л. С. Павлишин у 1941 р. (фото з 
німецького аусвайсу, було збіль
шене і відбите на гестапівських 
об'явах у 1941—42 рр., які роз
клеювались у Львові, Житомирі 
та інших містах)

Л. С. Павлишин після звільнення з таборів 
(Воркута, I960 р.)



Лука Павлишин, його дружина Віра та їх дочка Зоряна 
(Воркута, 1959 р.)



Внизу зліва — Герман Степанюк, один з організаторів Нориль- 
ського повстання



Колишні активні діячі ОУН на Долинщині Івано-Франківської 
області, довголітні в'язні ГУТАБу Іван Долішній та його 

дружина Олена — сестра Луки Павлишина (початок 60-х років)



їх здружило спільне горе



Л. С. Павлишин (сидить у центрі) з групою в’язнів у воркутинському
таборі (1955 р.)
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Народна вчителька і громадська діячка Ольга Дучимінська з 
дочкою Оксаною та художником О. Новаківським (світлина 
подарована вчителькою колишньому учневі Луці Павлишину 

в 1978 р.)



село, СБ вирядила туда каральну експедицію. Але вона швидко по
вернулась ні з чим. Вирядили другу, ще більшу. Знову невдача. По
ляки запекло оборонялися, спорудивши навіть фортифікації. Дове
лось їх залишити в спокої. Вогонь українсько-польської ворожнечі з 
наближенням фронту затухав. Ждали більш серйозні справи.

На початку лютого Леміш зі штабом і деякими частинами приєд
нався до основних сил і повів армію далі, на південь.

Останні дні лютого 1944 року відзначались значним потеплінням. 
Сніг майже розтав, по садах і гаях цвірінькали відігріті горобці. В та
ку пору, особливо в привітні лагідні вечори, по селах більше відчуваєш 
наближення весни, а не фронту, хоч він ішов з наростаючим гулом.

Опинившись із куренем Наливайка — передовою групою «Пів
дня» — в передмісті славнозвісного Вишневця, я затримався у Ста
рому Вишневці, котрий більше нагадував занедбане село, а не початок 
міста. Аж задихався від ностальгії за омріяним Прикарпаттям, 
вдихаючи гіркавий вербовий дим, що стелився з димарів, та вслухаю- 
чись у перегавкування собак. Безмісячний вечір западав швидко, зорі, 
мов блискучі кришталики, розсипались по небозводу все густіше.

Наближення весни вселяло бажання жити й радіти. Та чи могли 
радіти волиняни й подоляни, затиснуті з усіх сторін фронтом і чужи
ми людьми? Це їх думки й переживання мене хвилювали найбільше. 
Волинь та Поділля кипіли ненавистю до окупанта й мовчанням зустрі
чали оунівців, як оце притишене передмістя Вишневця.

Червоні були вже десь за Шепетівкою. Між Прип’яттю й Дніст
ром по лінії Рівне—Крем’янець шарпалась у конвульсіях армія ні
мецького генерала Прюцнера, союзники котрої — два угорські корпу
си — були дуже ненадійними на полі бою. Вони запасались продукта
ми, а не набоями, мабуть, готуючись до втечі в Угорщину. Встановили 
навіть таксу: ручна граната — за яйце, гвинтівка — за курку, ручний 
кулемет — за малого підсвинка, полковий міномет — за декілька міш
ків картоплі. Зброю віддавали з добрим запасом набоїв. Волинські 
дядьки й підлітки жваво торгували з угорцями, роблячи запаси зброї 
до слушного часу або передаючи її нам і червоним партизанам.

Траплялися випадки, що й німці займались таким товарообміном — 
цей симптом мене і радував, і тривожив, адже наближалось фіаско 
гітлерівців, а для таких, як я,— тортури сталінщини.

Під натиском фронту просувались від Рівного до Галичини 
оці майже дев’ять тисяч вояків, сповнених рішучості боротись за 
Україну до кінця. Була відлига. Парувала земля, нас супровод
жувало сонце, обіцяючи прихід весни. Чи принесе нова весна онов
лення?..

Рядові упівці розбрелися по хатах за притулком на ніч та пожи
вою, квартирмейстери мали клопіт з розміщенням старших чинів, а 
Савчук і курінна знать стояли на широкій вулиці, розглядались навкру
ги й очікували для себе квартир. •
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До нашого приходу СБ встигла погосподарювати у Вишневці та 
його околицях, про що свідчили пожежі. В самому містечку горів ста
ровинний замок, в минулому — осідок польських магнатів Вишневець- 
ких.

Уже добре стемніло, коли з Вишневця появилися широкі се
лянські сани, запряжені парою шкапенят, котрих нещадно лупцював 
дебелий погонич. Біля нього сидів Гроза, а його підручний Най- 
мич — позаду, спиною до мене. Бандерівці тримали напоготові німець
кі автомати. На санях плакали, благаючи пощади, дві жінки, одна з 
них Зовсім молода, й троє дітей у віці до семи років.

Спинившись біля Наливайка та його свгіти, Гроза повідомив, що 
йде ліквідація ворогів України. Але ж суду не було... Вишневець 
палахкотів, бризкаючи в небо кривавим полум’ям.

Наступний постій у місті тривав рівно добу. Але й тут СБ попра
цювала. Знищили кількох поляків. Виникла пожежа. Вигорів центр 
міста, забудований на узвишші старовинними дерев’яними спору
дами. Особливо жаль мені було спостерігати, як гинули у вогні два 
дуже давні костьоли, що мали значну історичну й мистецьку цін
ність, а також замок магнатів Вишневецьких із дерев’яними прибу
довами ремісничого училища.

Блукаючи по кладовищу, я натрапив на могили польського короля 
Міхала Корибута Вишневецького та його дружини з роду Радзивіллів. 
Цим уже ніщо не загрожувало. Але саме від польських королів та 
магнатів, які хотіли панувати на Україні, як у своїй вотчині, тягнеться, 
то згасаючи, то розгоряючись з новою силою, полум’я ворожнечі, в 
котре втягувались і втягуються два сусідніх народи.

Городяни з жахом спостерігали ті погроми й пожежі, запитуючи 
самими очима: «Кому це потрібно?» Коли есбісти підпалювали 
красивий дерев’яний будинок якогось поляка, люди буквально три
мали їх за руки — не допомогло. Згодом вони пояснювали мені свої 
вчинки тим, що не хотіли залишати для НКВД такі гарні споруди. 
На мої протести ніхто не зважав.

Леміш передав наказ прямувати в Колодно, на межу з Галичи
ною. Там нас чекало поповнення, може й останнє, бо фронт буквально 
наступав на п’яти. Вирушили увечері. Вервечка з людей і возів розтяг
нулась на кілька кілометрів.

Скрізь по селах (на відміну від деяких волинських сіл) делегації 
селян з красунями-дівчатами, хлопцями-боївкарями й сивоголовими 
дідами попереду стрічали нас хлібом-сіллю. Старі люди приговорю
вали: «Ми думали, що вже не матимем щастя бачити наше україн
ське військо, про котре так багато чули...»

Але я вловлював інші настрої, вступаючи на місцях постоїв у роз
мови з простими людьми, котрим рекомендував себе як селянського 
сина. На питання, що вони думають про боротьбу за «самостійну 
Україну» та неминучий прихід «совітів», відповідали:

— Нам до смерті надоїла ота ваша борболюція.
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— Хоч би одну ніч мирно виспатись та спокійно вдень попрацю
вати...

— Уночі невідомо — чи то ваші за харчами прийшли, чи по 
наші душі. А коли совіти прийдуть, то одне буде певне: вони не будуть 
нас «виховувати» й карати.

На жаль, совіти згодом і виховували, і карали, і вбивали.

Величезне село Колодно, розташоване на горбах, постало перед 
нами, як оазис в пустелі, хоч і зима ще лютувала. Тонкий, наче бинт, 
сніговий покров на безмежних полях тільки підкреслював навколиш
ню пустку. Після поодиноких хутірців, що попадались при дорозі, 
уздріли безліч хат у садах, закриті й утеплені на зиму вулики біля них, 
довгі й широкі вулиці, залишки прадавніх валів і, що найголовніше, 
запах диму домашнього вогнища й затишку.

Знову лозунги скрізь, прапори, листівки, а на початку головної 
вулиці — замаєна паперовими квітами й двома бандерівськими фа
нами арка.

На трьох центральних вулицях заквартирували три сотні з куреня 
Наливайка. Я вибрав собі житло у крайній хаті на півночі села. По
руч розмістилися штаб, квартири Леміша, Кропиви, Полтавченка, 
Наливайка і всіх наших охоронців.

СБ під орудою Смока окупувала південну частину Колодно. Туди 
одразу ж прибув з помічниками й Микольцьо, занюхавши, що. буде 
пильна робота (він вважав її очищувальною) і тут.

Свою діяльність у Колодно я почав з наведення санітарної гігієни, 
виявлення й лікування хворих. Із Вишнівця Майбі вдалося привезти 
літню лікарку, котра дуже опиралась, а старший брат її навіть ревно 
плакав, думаючи, що більше не побачить своєї сестриці.

Встановивши через півмісяця, що основна робота зроблена, а 
решту можуть докінчити Зіна з фельдшером, я відпустив лікарку 
додому.

Найважливішим, як мені здавалося, було продовження військо
вих занять серед солдатського та офіцерського складу УПА «Схід». 
Це дозволяло не допустив вояків та підрозділи армії до розкладання 
через лінощі й моральне спустошення. Сяк-так з допомогою Майби цю 
справу вдалося знову налагодити.

Все частіше траплялися дні й вечори, коли я був безробітний. 
Мабуть, відчуваючи мою нудьгу, завжди вчасно з’являвся зі своїми 
теревенями Полтавченко. Він годинами міг вихваляти петлюрівщину, 
іщтувати напам’ять «Холодний Яр», захоплено розповідати біогра
фію Горліса-Горського, котрого обожнював. До речі, в Холодному 
Яру й тепер успішно діяв наш повстанський загін...

Протягом кількох днів у Колодно знищили чотирьох чоловік. 
Найбільше жаль мені було хлопця, котрий хотів дезергирувати з 
УПА, і за це мав бути розстріляний. Так вирішили службісти СБ, і я 
нічого не міг змінити. Він був з куреня Наливайка, тому його страчу-
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вали перед шеренгою бойовиків цього куреня. Представник СБ 
виголосив промову-вирок, обіцяючи кожному, хто зрадить У ПА, шну
рок чи кулю.

Своїх підлеглих я остерігав від сутичок з червоними партизанами, 
хоч вони нас скубали, де могли. У січні в одному з лісів знищили під- 
офіцерську школу, не раз обстрілювали наші роз'їзди, затримували 
й забирали наших людей. Вони, мабуть, вважали боротьбу з україн
ськими самостійниками найголовнішим завданням. Але не гребували й 
засобами дипломатії.

Мабуть, дізнавшись про мою толерантність до всіх, хто воює з 
гітлеризмом, партизанські командири присилали до мене своїх пред
ставників для переговорів про обмін захоплених ними упівців на 
полонених партизанів. Такі обмінні операції ми проводили часто. 
Але це не означало якогось замирення.

Якось серед білого дня партизанські саьи з трьома пасажирами 
в’їхали у Колодно, а тоді почали спішно розвертатися. На застережні 
вигуки наших вартових не реагували, а згодом почали відстрілюватись. 
Всіх їх, легко поранених, було взято в полон. Я вирішив проявити 
гуманність: після надання медичної допомоги наказав відпустити їх 
разом з саньми та кіньми. Вручив їм тільки листа до партизанського 
командира, прізвища котрого не пам’ятаю. Незабаром до нас із по
лону червоних повернулись три упівці.

Трагічну пригоду приніс нам Батько — в минулому обласний про
відник Вінниччини, а тепер — організатор і керівник південно-схід
них підрозділів УПА «Південь», котра створювалась і зміцнювалась, 
потребуючи донорської допомоги галичан як людьми, так і зброєю. 
Батько приїхав для участі у військовій нараді та вирішення деяких 
питань матеріально-технічного забезпечення його куренів. Уляна — 
шеф санітарно-медичної служби УПА «Північ» — допомагала йому 
створювати таку службу на південно-східних теренах, підбирала для 
цього знаючих людей. Обоє вони два дні на санях гасали у розташу
ванні «Півночі». Нарешті приїхали в Колодно. Біля села увечері їх 
намагалась затримати охоронна стійка з куреня Наливайка, але 
Батько зневажив окрики вартових, не зупинився. Ті почали стріляти, і 
досить мітко. Уляну й двох коней вбили на місці.

Воно б ще нічого, якби не сердечна прив’язаність отамана до 
Уляни... Леміш довго розраджував, заспокоював Батька *, котрий 
у пригніченому стані виїхав на Вінниччину після похоронної про
цедури.

У розташування нашої армії, не боячись СБ, почали приходити не
відомі люди. Чомусь вони шукали зустрічі тільки зі мною. Двічі, на 
свій страх і риск, доручивши Майбі непомітно організувати охорону,

* Полковник Омелян Грабець. Загинув 10 червня 1944 року на Вінниччині.
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йшов я на зустріч з ними у хату запеклих баптистів. Першого й дру
гого разу там мене очікували різні представники «українських 
патріотів» з-під Вінниці. Вони просили порад і реальної допомоги щодо 
організації військового загону націоналістів у районі Шепетівки. По
рад я не шкодував, а більше нічим допомогти не міг. Послав з ними 
свого зв’язкового до Батька — хай він вирішує, як організувати ще 
один загін.

Майже ні з чим пішли від мене й ходоки з батальйону української 
поліції, котрі прибули з околиць Збаража в супроводі тамтешнього 
Оунівського провідника Паливоди. Вони докладно й охоче оповідали, 
що їх німці перекинули зі Львова сюда для організації другої лінії обо
рони по річці Серет, що вони голодують, що на озброєнні мають лише 
гвинтівки й по дві гранати на одного поліцая, що готові радше по
служити «українській справі«, ніж німецькій. Знаючи, як не довіряє 
поліцаям СБ, я їм категорично відмовив.

Знову ж таки не хотілося збільшувати чисельність тих, котрі 
шукали притулку в У ПА.

Щодня над головою пролітали зграї «фокке-вульфів» та «мессе- 
рів». З наростанням гулу фронту зростала надія і радість побільшови- 
чених людей. З чимраз то більшим страхом вслухались у той гул мені 
подібні.

До штабу увірвався неймовірно стурбований Наливайко.
— Друже Ігор, сотня Сагайдачного збунтувалась! Хочуть додому.
— Як ти до цього допустив?! Де вони?
— Забарикадувалися в сараї.
— Андрію, піднімай людей, веди за мною. Прихопіть два куле

мети,— наказав я Майбі й побіг за Наливайком по вулиці в розташу
вання неспокійної сотні. За нами вже біг рій охорони на чолі з Неплю- 
єм та Майбою.

Зачекавши їх, я сказав.
— Оточуйте непомітно сарай поза деревами й кущами, аби вони 

ке бачили. Кулемети вистцрте навпроти передніх і задніх дверей. Впе
ред!

Сам у супроводі Наливайка підійшов до сараю на таку відстань, 
щоб вести переговори з бунтівниками. Склавши долоні рупором, 
прокричав:

— Я, Ігор, сдухаю вас уважно. Чим незадоволені? Говоріть!
Сарай мовчав. Притихло все село. Напруживши слух, я не вловив

жодного людського звуку. Нерви тремтіли, як тятива зведеного для 
стрільби лука. Замість людей могли заговорити гвинтівки й автома
ти. А я стояв на відкритому місці...

Пройшло всього декілька секунд чекання. Відтак закричав, 
загудів, зарепетував сарай. Виразно чути було лайку.

— Не чую! Говоріть хтось один!
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Шум поступово затих. Охриплий, але гучний ще голос прокри
чав:

— Відпустіть нас на двадцять днів додому на Львівщину! Ми всі 
з Горохівського району. Організовано підем, побачимо рідних і по
вернемось організовано. Даємо слово!

Побачивши, що сарай вже оточений, що кулемети дивляться ців
ками просто на двері, я осмілів.

— Зараз неможливо. Пізніше дамо відпустку кожному з вас. 
Прошу заспокоїтись і вийти.

— Обманюєте! Відпустіть уже, інакше ми вирвемось силою.
— Не вирветесь! Кулемети зроблять решето з кожного. Ви ото

чені. Здавайтесь по-доброму!
Знову в сараї загуділо, зашуміло, але вже тихіше, ніж перед тим. 

Ніхто нехаявся, не обзивав командирів.
— Ми все одно підемо! Дайте відпочити!
— Якщо так, то вас негайно розстріляють! Всіх до одного.
— Дочекаємо ночі й підемо. Ми теж уміємо стріляти!
— Я можу викликати СБ. Але я цього не зроблю, бо ви цього не 

хочете. Правда? Та й нема потреби. Досить кількох запальних куль, 
аби ви всі згоріли.

У стані заколотників наступила хвилина замішання. Чути було, 
як вони сперечаються і щось доказують один одному. Дерев’яний са
рай був накритий соломою. Пекти людей у вогні я не мав наміру — 
хотів лиш налякати. Погроза зробила свою справу. Запало тривале 
мовчання — це переломний період у затяжних переговорах. Я відчув 
полегшення.

Нарешті чийсь голос несміливо запитав:
— А в СБ не передасьте, мстити не будете?
— Обіцяю не передавати і не мстити.
Почали просити й інші збунтовані. Довелось нам з Наливайком ще 

раз обіцяти про все забути, якщо сотня повернеться на місце постою 
до нормального життя. Люди піддались на агітацію, вийшли нам на
зустріч зі зброєю в руках.

Декілька днів та ночей організовані мною патрулі слідкували 
за поведінкою сотні Сагайдачного, але люди поводилися спокійно.

Не можна вважати усіх добровольців за однорідну масу, здатну 
жертвувати життям за будь-яких обставин, піддаватись на заклики 
пропагандистів та командирів. Треба, щоб ідея, за котру люди вою
ють, хоч теоретично була реальною, треба, щоб дисципліна у війську 
не перетворювалась на самоціль, на постійні обмеження у всьому. 
Найкраще, коли при найвищій дисципліні вояки не втрачають від
чуття внутрішньої своботи, розкованості духу.

В ідеології ОУН-УПА закріпився на перший погляд дивний ло
зунг: чим більше жертв, тим певніше буде самостійна Україна і го
лоснішою буде наша слава. Але ж гинуло багато людей при неве
ликих результатах... Я цю ідеологію розумів так, що навіть у випадку
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фіаско в цій війні, з погляду історичної перспективи, жертви не бу
дуть даремними. Адже про жертви козаків, гайдамаків, усусусів скла
дено пісні, живуть легенди. Головне, дух свободи з нашого народу не 
вивітрюється і не вивітриться ніколи. Бо й у боротьбі за свободу жод
ні жертви не можуть -бути завеликими, як твердять наші провід
ники.

Але завдання кожного командира полягає в тому, щоб навчити 
вояків умінню воювати і берегти життя. Найголовніші причини 
жертв і втрат — слабка оснащеність армії, нечіткість тактичних і 
стратегічних засад, відсутність єдності помислів та дій, єдності в ОУ Н 
та в самому народі. В той час, коли вороги були згуртовані й зміліта- 
ризовані до краю. Велика вина лягає і на декого з вождів ОУН. Оунів- 
цям не бракувало тільки ентузіазму й самопожертви. І все ж вони в 
тих тяжких умовах зробили багато.

Ледве живі прибилися в Колодно Хмара, Олег і політичний натх
ненник їхніх куренів Тарас. Вигляд мали жалюгідний, жебрацький: 
знеможені, брудні, неголені, з гарячковим запалом у очах. Відра
портувавши про втрату куренів і своє повернення для дальшої служби 
в УПА, стали навперебій оповідати. Найкраще тримався Хмара, йому 
я й доручив вести розповідь.

— Йшли ми, значить, ішли лісами, полями, болотищами в керун- 
ку Вінниччини. Німців уникали, партизанів не чіпали, й так опини
лися перед лінією фронту. Аж тут чота росіян...

— Не чота, всього патруль був їхній,— перебив Тарас.
— Най буде патруль, але з два десятки я нарахував. Наказали 

ми куреням залягти у ярузі, підпустити ворога ближче й вибити 
усіх до ноги. Ну, думаю, зараз буде нам хрещення...

— Я теж переживав за своїх вояків, як то вони поведуть себе 
в бою з червоними. Це була перевірка, від котрої багато залежало,— 
вставив своє слово Олег.

— Так от, не встигли вони підійти ближче, дивлюсь: не те щось 
діється навколо нас...

— Добре, що були ми разом та мали автомати із запасними ла
дівницями,— знову прохопився Тарас.

— Зажди. Ото, значить, наші ж вояки нас оточують, а на воро
га не звертають уваги. Ховаймось за дерева, втікаймо, я їм шепчу, бо 
зараз у плін до своїх попадемо. А вони все давно зрозуміли і давай 
поливати з автоматів.

— Я перший пустив чергу,— докинув Олег.
— Червоні не зрозуміли, хто в кого стріляє, залягли. Попадали й 

наші липові вояки. Ми — дьору! Один стріляє — два перебіжками, два 
стріляють — один біжить яром у зарослі все далі й далі. Така колот
неча зав’язалась... Не знаю, скільки ми тих зрадників поклали.

— Добре, що живі й неушкоджені вернулися,— резюмував Тарас.
— Ось як ми вміємо воювати! — не стримавшись, вигукнув я.— 

Ось чого варті «східняки», на котрих молиться Леміш. Це ж із них в

135



основному складалися ваші курені. Треба про все негайно доповісти 
командирові УПА.

Зайшовши на квартиру Леміша, я на одному віддиху виклав йому 
все про цей нечуваний випадок. Це вже не заколот якихось десятка, 
сотні, це організований бунт двох куренів, на котрі покладалися ве
ликі надії, в котрих перед тим СБ провела ретельну чистку.

— Видно, мало їх, як щурів, передушили! — сказав той обурено, 
почавши нервово бігати по хаті.

— Вони всіх нас можуть переловити й нами відкупитися. Кому 
тепер вірити?!

— Увечері приведи курінних для розбору справи. А на завтра 
скликай раду командирів.

Ні до чого конкретного на цій раді не прийшли. Хіба що СБ поси
лила свої репресії. Олег, Тарас і Хмара з пережитого дістали такий 
нервовий розлад, що ні фізично, ні морально довго не приходили до 
себе. Давши їм по пістолету з великим запасом набоїв та по кілька 
ручних гранат, ми направили їх по зв’язку у Львів.

Настрій Леміша дуже підупав. Хоч ми уникали розмов на неприєм
ну для нас тему про похід до Холодного Яру й Дніпра, я мав підстави 
міркувати, що йому неохота рухатись на схід. Зате зацікавив Збараж, 
котрий утримували німці й поліцаї.

НЕВДАЧА ПІД ЗБАРАЖЕМ. ПЕРЕГОВОРИ

Вище командування УПА передало наказ вчинити напад на 
Збараж, де проживало багато поляків і було мало гітлерівців. Ма
буть, хотіло підняти в такий спосіб бойовий дух бандерівців.

Вивчивши з допомогою розвідки військову обстановку на те- 
рені майбутніх бойових дій, я вирішив, що для виконання акції виста
чить одного куреня Макса. Цей командир добре знав місто, будучи 
вихідцем із цього краю, цікавився його історією й просто горів ба
жанням прославитись. Коли дізнався про це бойове завдання, не
вимовно зрадів. Розповідав своїм підлеглим, як у давнину козаки 
облягали Збараж, заставивши ляхів на чолі з Яремою Вишневецьким 
їсти навіть пацюків та мишей...

Дуже хотілося Максові зажити слави переможця. Після кіль
кох нарад він запропонував командуванню УПА «Південь» такий план: 
залишити як резерв на місці постою під Збаражем одну сотню, а 
двома сотнями добре озброєних людей напасти на місто; підклю
чити на допомогу Збаразького повітового провідника ОУН Пали
воду, котрий мав дати проводирів, адреси поляків ще й тримати на
поготові кількасот парокінних підвод для вивезення реквізованих 
у німців та поляків цінностей і майна. Акція повинна була обійтися 
без жертв, якщо всі сотники й чотарі, й Паливода чітко виконають по
ставлені перед ними завдання, якщо підводи прибудуть одночасно зі 
вступом бандерівців у місто і якщо не виникне щось непередбачене.
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Детальніше план виглядав так: одна чота пробереться до залізнич
ного вокзалу, захопить його, щоб перешкодити висадці німців та по
ліцаїв, котрі можуть прибути на допомогу; дві або три чоти нападуть 
на комендатуру й казарми і, якщо не візьмуть їх, то триматимуть во
рога під автоматно-кулеметним вогнем; інші люди з допомогою пер
соналу Паливоди обчищатимуть крамниці, житла німців і поляків, па
литимуть, чинитимуть розправи, складатимуть на вози роздобуте 
добро й возитимуть його на таємні оунівські склади, розміщені по 
селах. Сигналом до початку наступу служитимуть п’ять зелених ракет, 
випущених одна за одною з боку вокзалу о 23-й годині. Цей план ми 
затвердили.

Підготовку вели досить ретельно. Підводи з кіньми чекали у се
лах наказу виїжджати під Збараж. Три розвідники вирушили з ракет
ницями до вокзалу напередодні.

Ось дві сотні на чолі з Максом розосередились навкруг міста з на
станням сутінків. Мертва тиша. Навіть собаки не гавкали. Над голо
вами бандерівців зависли важкі, свинцеві хмари.

Десь о 22-й годині почали з’їжджатись підводи. Точно о 23-й го
дині їх наїхало стільки, що могли, наче поясом, обігнути Збараж. Але... 
їздовий їздового, вояк вояка не бачили, не чули, тільки схарапуд
жені ксні іржали та завивав вітер, що посилювався, крутячи снігову 
метелицю.

Отака дрібниця, як сніговиця, врятувала Збараж, його польське 
і німецьке населення від погрому. Зрозумівши, що скоординувати дії 
всіх підрозділів, зайняти намічені позиції, побачити сигнал Максові 
та його молодшим командирам не вдасться, я віддав наказ припинити 
облогу й повернутися всім на місця постою.

Ракети звилися в небо над вокзалом точно в призначений час, 
німці приготувались до нападу червоних партизанів, як оповідав зго
дом Паливода, але та ніч минула для них спокійно. Тільки дядьки- 
їздові та їх коні проклинали нас.

Більше таких акцій УПА «Південь» не планувала й не робила. На
лежало тепер думати кожному про порятунок, а не про розправи. 
Більш активно воювала з німцями УПА «Північ». Деякі відділи про
являли справжній героїзм.

Наш зв’язок від м. Крем’янця повідомив, що з командуванням 
УПА хоче говорити якийсь високопоставлений офіцер угорської 
армії, що він просить призначити місце й час для зустрічі з ним. Заці
кавившись цим, ми порадились і погодились. СБ вибрала для перего
ворів знайомі нам Угорці. Там потіснили священика, зайнявши 
одну з його великих кімнат. Попадя напекла солодкого печива й 
заварила нам чаю. Був на столі і коньяк.

В умовлений час Леміш, Полтавченко і я зустріли молодцю
ватого, симпатичного угорського офіцера у званні підполковника. 
Він добре володів російською мовою. Представився начальником
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військової розвідки угорської армії. Відмовився од коньяку й чаю, 
одразу ж приступивши до головного. Мабуть, якісь обставини змушу
вали його поспішати.

— Прошу мене терпляче вислухати, панове, бо я виконую дору
чення, від виконання котрого залежить доля Угорщини. Від цієї спра
ви й вам буде велика користь. v

— Слухаємо вас, шановний,— одізвався Леміш,
— Всі ми виразно бачимо й розуміємо, що німцям небагато лиши

лося до катастрофи. Високопоставлені діячі нашої армії, кращі 
представники угорського народу, що завжди були незадоволені 
альянсом Хорті з Гітлером, хотіли б вийти з війни з честю для 
себе й батьківщини. Для цього ми плануємо антинімецьке повстання. 
Командування, солдати двох корпусів нашої армії, що знаходяться 
біля Крем’янця й на Волині, теж готові виступити. Але навкруги 
німецькі дивізії, поліція, ваші загони. Потрібен добрий союзник і 
помічник, котрим може стати ваша армія.

— Чи не хочете, щоб ми воювали за вашу батьківщину? — 
ледь помітно посміхнувся командир УПА.

— Взаємодопомога — ось на що ми надіємось.
— На яких умовах?
— Два корпуси нашої армії залишають вам половину військового 

спорядження, автомобілі й артилерію, запаси провіанту, а ви за це 
проведіть їх малими групами через Галичину й Карпати в Угор
щину. Просуватись необхідно безлюдною місцевістю, переважно в ніч
ний час. Ваші наших не повинні зачіпати, не повинні допускати роз
бою.

— Дозвольте нам обдумати вашу пропозицію,— попросив Леміш.
— Прошу, я вийду, тільки рішення має бути не пізніше як через 

годину. Мене ждуть.
— Відповідь одержите швидко.
Угорець вийшов, а ми почали радитись.
— Все це нам дуже потрібне,— прищурив очі, дивлячись на нас, 

Леміш.
— Ого, ще й як! — вигукнув Полтавченко.
— Варта шкіра за виправу?
— Варта! — відповіли ми гуртом.
— Виникають ще й додаткові вигоди. По-перше, зникнуть з на

шої землі оті душителі, що завжди на Україні поводились як роз
бійники. По-друге, якщо допоможемо їм, то у майбутньому можна від 
них сподіватись підтримки,— почав я розвивати думку.

— По-третє, якщо не допоможемо, то накличемо на себе гнів аж 
двох мадярських корпусів,— доповнив Полтавченко.

— Й по-четверте, вони воюватимуть за свою самостійність, а це 
вплине на політичний клімат у Європі. Біда тільки в тому, що ми діємо 
без відома головного проводу... Але двом смертям не бувати. Кличте!— 
підбив підсумок дебатам Леміш.
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З нашої відповіді угорець залишився задоволений. Наші зв'яз
кові й охорона допровадили його аж під Крем’янець.

За декілька днів розпочався перехід біля 80 тисяч угорських вояків 
через Галичину в напрямку Угорщини. УПА «Південь» дещо розба
гатіла, обновилась одягом і технічно ще й поділилася всім з УПА 
«Північ». Перебазування угорців пройшло успішно. Німці помітили 
їх відсутність занадто пізно.

У другій половині лютого знову прийшло повідомлення з Крем’ян- 
ця по лінії зв’язку. На цей раз прагнув говорити з керівництвом УПА 
керівник СС і поліції даної території генерал Прюцнер. Згоди на це 
від головного проводу ми не дочекалися, бо Прюцнер підганяв з відпо
віддю. Леміш, на свою відповідальність, погодився вести переговори. 
Мабуть, німцям добре припекло, якщо стали самі напрошуватись, 
наче підстаркувата дівка, що в молодості гордувала женихами.

Думали-гадали, кого вибрати на дипломата, і зупинилися на 
кандидатурі Савчука. Степан добре знав звички і манери німців та й 
сам умів представитись, говорив по-німецьки. До речі, й форма офі
цера поліції у нього збереглася, котру ми йому радили надіти для 
більшої безпеки в дорозі.

Взявши добрі сани, охоронника й фірмана, особисто вибравши 
найкращих коней, Наливайко вдосвіта помчав до Кременця. Тільки 
він од’їхав, як прийшла відповідь головного проводу зі згодою на 
проведення переговорів.

Наш «дипломат» повернувся увечері цілий і неушкоджений та 
при доброму гуморі. Всі командири зацікавлено слухали його розпо
відь.

— Ніхто не зупиняв нас у дорозі аж до самого німецького штабу. 
Привели до якогось оберста. Той подзвонив по телефону й тут же 
повів мене до Прюцнера. Зайшов я до великої зали. Там був лиш один 
той підтоптаний генерал. Він проявив таку галантність, що, як дамі, 
допоміг мені зняти шинелю, вгощав дорогим вином, цукерками, 
печивом. Я багато не пив, щоб не сп’яніти. Ждав, що буде балакати 
хитрий лис. А він про свою сім’ю розказує, фотографії дочок показує, 
ніби я не на переговори приїхав, а женихатися. Заколисував мене, 
заколисував, а тоді й каже: «Становище на фронті вимагає від нас, 
німців, та українців, єдності дій, усунення всіх непорозумінь, що, 
може, мали місце. Проти спільного ворога треба виступати заодно, 
щоб легше було його бити. Німецький солдат потребує добре їсти, 
щоб воювати, а ваші люди заважають нам заготовляти свіжі продук
ти в селах. їх, думаю, і вам, і нам вистачить. Крім того, армія не 
може мати успіху без точних розвідувальних даних. В цьому теж 
УПА може посприяти. І найголовніше: ми спостерігали за вашим 
ростом, не заважали мобілізувати людей і озброюватись, надіючись 
на конкретну допомогу на фронті, де німецький вояк уже не встигає 
затикати собою всі дірки. Ви ж відступаєте, фронт не підпираєте. Як 
зрозуміти таку тактику? Хіба так собі уявляє командування УПА
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співпрацю з нами, головним ворогом більшовиків, головною силою 
в Європі?»

Я, знаєте, мовчав і червонів аж по самі вуха. Що було відповісти? 
А німчура продовжував: «Ваша армія володіє розгалуженою розві
дувальною сіткою, то без великої шкоди для себе може поділитися 
роздобутими відомостями. Це на перших порах. І не чиніть пере
шкод нашим інтендантам. У боргу не залишимось. Обіцяю ніде не 
заважати вашим людям, допомогти з озброєнням, виконати будь- 
яку вашу просьбу навіть зараз, аби ви мені повірили».

Довелось відповісти, що брати якісь зобов’язання я не уповно
важений, а про все доповім командуванню У ПА. Попросив його 
звільнити із львівських тюрем усіх бандерівців, а також дати мені на 
руки перепустку через лінію фронту без зазначення прізвища. Ось цей 
пропуск, а ось лист, адресований управлінню гестапо у Львові, з 
вимогою випустити на волю наших людей.

Ми розглядали ці документи, не вірячи своїм очам. їх було при
лучено до звіту й негайно відіслано з посильним головному проводу 
ОУН. Всім, хто знав щось про наші переговори з Прюцнером, було 
наказано мовчати.

Спам’ятався клятий завойовник, та вже пізно — не перехитрив 
нікого, крім себе самого, мусить драпати. Та Україні від того не 
легше.

ВИХІД З УПА. ПОВЕРНЕННЯ

Одного разу, в час відсутності Леміша, мені передали, що прислуж
ники Крем’янецького гестапо — колишні червоноармійці — в кіль
кості до 20 чоловік бажають приєднатися до нашої армії. їх  загітував 
та зорганізував кмітливий сержант, котрому вдалося познайомитись 
із нашою зв’язковою. Не бажаючи збільшувати чисельність УПА за 
рахунок колишніх радянських солдат і поліцаїв — досить ненадійних 
помічників ОУН,— я поставив, здавалося б, нереальне завдання перед 
ними: розгромити відділ гестапо в Крем’янці, привезти звідти таємні 
документи й зброю (ми вже закладали збройні склади на майбутнє).

Минуло небагато часу, і в двадцятих числах лютого до Колодно 
прибуло декілька підвід, завантажених зброєю й німецькими доку
ментами з грифом «секретно». Довелось приймати «подарунок» від 
сержанта. Організаційна сітка встановила, що й справді ці люди зни
щили майже все гестапо у Крем’янці з допомогою гранат і автома
тів. Оскільки факт здавався неймовірним, я спорядив для його пере
вірки досвідченого розвідника. Але й той, коли повернувся, підтвер
див, що все цілком достовірне.

Це дало привід задуматись. Ті, кого Сталін і його кліка називали 
зрадниками, хотіли реабілітувати себе — ворог не забрав у них ро
зуму й душі. Йшли вони і в червоні партизани, і в УПА. Партизанів

140



нелегко було знайти в лісах, а ми — на виду. Вірили, що зможуть 
бити разом з нами гітлерівських завойовників. Я не поділяв думки 
есбістів, що всі оті перебіжчики — потенціальні наші вороги. Але знав 
також, що воювати проти свого запеклого ворога вони з нами на повну 
силу не зможуть. Адже УПА не вела фронтальних боїв, задоволь
няючись перманентною війкою з гітлерівцями. До того ж — це не є 
переконані націоналісти... Мимоволі я опинився в дурному становищі: 
обіцяв прийняти їх після виконання ризикованої акції, мав звичку не 
викидати слова на вітер, а тут це могло обернутися на шкоду... До
велось відгородити їх від СБ й зарахувати в курінь «нацменів», три
маючи все-таки під негласним наглядом.

Неодноразово розмовляв з балакучим і, здається, скритним 
сержантом. Він мені хотів приподобитись. Розповідав про життя 
румунського королівського двору, до котрого, як стверджував, мав 
доступ, яскравими фарбами змальовував румунську фашистську орга
нізацію «Залізна гвардія Кодреану», переповідав небилиці й чутки про 
братів Кагановичів та інше. Мені навіть не вдалось докумекати, 
чи то був румун, чи українець за національністю, виходець з аристо
кратів чи з бідної сім’ї. Не вистачило часу, бо своя доля вимагала яко
гось вирішення.

З наближенняг фронту всі ми почувалися дуже непевно. Дехто 
мав пробиратися на Схід, дехто — на Захід. Я не хотів більше поки
дати рідну землю. Знав, що мушу покинути УПА, бо йшлося до того, 
що вже було у 1939—40-х роках, коли не до гіршого — ЕКВД тепер 
матиме всі підстви для фізичного знищення націоналістів. Як зберег
ти людей? Скласти зброю, чи йти масово в підпілля, де продовжувати 
нашу національну справу? Таку дилему вирішити мені було найважче, 
адже ОУН — і моя друга мати, адже УНС та УПА — і мої дітища! 
Якби вдалося що-небудь зробити, то не пустила б корені так глибоко 
людська трагедія, не було б сотень тисяч знищених, засуджених і 
вивезених, не було б післявоєнних жертв серед мирних жителів За
хідної України.

Але ж боротьби за самостійність не минути!..
Повернення моє до Львова прискорили задавнена хвороба і по

відомлення Андрія Майби про те, що мною зацікавилась СБ. Мабуть, 
відчув щось недобре і Леміш, котрий до мене завжди ставився по- 
товариськи. Та й у поглядах наших на майбутнє не було великих 
розходжень. В кінці лютого він несподівано запитав:

— Чи не повести тобі, друже Ігор, який-небудь загін УПА до 
Дніпра? Добрий військовик там зараз, ой, як потрібний!

— Не донесуть уже ноги так далеко. Заслаб я, друже Леміш.— 
Відповідаючи так, я мав на увазі ревматизм, що причепився до 
мене з минулої зими. Його обличчя зробилося здивованим.

— Ну, що сталося? Ти ж молодший за мене.
— Крутить ноги, ніби хто свердлика вкручує в п’яти. Мушу пере

віритись у добрих лікарів і негайно лікуватись.
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— Раз так, неволити не буду. Я тільки нагадав тобі директиву 
проводу... А до Зіни звернись обов’язково.

Того ж дня Зі на видала довідку, що потребую серйозного ліку
вання.

Леміш вирішив перевести мене у Львів по зв’язку. Мої функції 
передав Кропиві, котрого я чомусь недолюблював. Зрештою, в 
нього не було вибору. Полтавченко одразу ж після переговорів з угор
цями поїхав за кордон з місією пропаганди УПА. З інших коман
дирів мало хто знав військову справу або заслуговував такого ви
сокого довір’я. Молодий Кропива здавався мені слабохарактерним, не 
мав належного досвіду, зате сліпо вірив Лемішу (хоч сліпо вірити й 
підкорятися зверхнику мали всі), беззаперечно виконував його 
вказівки. У період, коли почала падати дисципліна серед оунівців, це 
мало велике значення.

Передача військових віжок тривала декілька днів. Я поспі
шав, боючись виклику в СБ. Мій наступник не приховував, що має 
тільки вишкіл польського капрала й боїться, як би не опростоволо- 
ситись у новій справі, а мене поважає. Під кінець я ознайомив його з 
усіма моїми справами в УПА і погодився дати відповідь на всі 
його запитання, якщо вони є. Замість розпитувати, Кропива почав, 
захлинаючись, ділитися своїми враженнями й переживаннями.

— На мою думку, дальша діяльність УПА просто безглузда. 
Критикувати провід ніхто не має права — це грозить смертною ка
рою. Але ви тверезий військовик, і вам я відкриюсь. Може, щось і не 
розумію, та протиставляти наші сили найсильнішій армії світу, котра 
перемагає німецьку лавину,— це самогубство. Вважаю, що треба 
розпустити людей. Але не знаю,, як це зробити.

— І я не знаю. Ви, мабуть, чули про мій виступ на конферен
ції в Будеражі.

— Чув, тому й кажу вам відверто, що думаю.
— Більше не маю що сказати.— Я вирішив не встрявати у не

безпечну розмову: хто зна, що собою представляє цей Кропива*.
— Боюсь...
— Нічого, не святі горшки ліплять. Головну увагу зверніть на 

військову підготовку; сутичок, боїв уникайте. І сумлінно виконуйте 
накази зверхників.

Щоб і вівці були цілі, й вовки ситі?..
— Дійте так, як вам підказують умови й ваша совість.
Хотілось йому признатися, що багатьох, котрі дуже просилися,

я відпустив з УПА додому, відкритись із своїми переконаннями, 
що Іван з-під Києва не повинен убивати Івана з-під Львова, чи навпа
ки, але стримався. Прощалися ми з ним сердечно, як близькі люди.

* Загинув 13 червня 1944 р., будучи членом Головного проводу ОУН. 
шефом штабу УПА «Південь».
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Бідний Кропива аж сплакнув. Не так, мабуть, через розлуку зі мною, 
як через безнадійність майбутнього.

Коли я вже прощався з командирами та всім особовим складом 
УПА «Південь», приїхав на санях Еней і доручив мені доставити у 
Львів його дружину. З нами вирушала в дорогу ще одна львів’янка — 
Ірина Боне, котра допомагала Майбі заготовляти ліки.

Кропива вишикував відділи, які знаходилися в Колодно, на не
великій сільській площі й повідомив усім про мій відхід. Люди зди
вовано зашуміли. Командири, крім здивування, виказували замі
шання, знервованість. Андрій Майба, стоячи біля мене, чомусь поту
пив очі.

Я подякував усім, віддав честь, обнявся з багатьма на прощання. 
Леміш обняв мене останнім, сказавши:

— Ти вклав, друже Ігоре, багато праці в ці відділи, у справу ство
рення збройних сил ОУН. Це ніхто не повинен забувати.

Леміш* на чолі великого загону вирушив на схід, я з двома жін
ками — на захід. Од’їхавши пару кілометрів, почув густу стрілянину 
в тому напрямі, де зник загін,— там був фронт.

Коли хмари гітлерівської саранчі опинились за Карпатами, я 
прибув у Львів. Спочатку завітав до пані Воляновської на теперішню 
вулицю Миру, 65. З великим жахом побачив, що половина дому зруй
нована бомбою. Од моєї кімнати і мого найбільшого багатства — біб
ліотеки, де переважали книги на військову тематику, не лишилося 
й сліду. Стара пані вижила, бо переховувалась у підвалі. Вона тепер 
жила в іншій квартирі того ж будинку і запропонувала мені зно
ву в неї поселитися, бо панна Зося виїхала з угорським полковни
ком. Воляновська хворіла, потребувала допомоги, тому я залишився 
в неї.

Восени поїхав провідати рідних на Болехівщину, вже маючи по
саду вчителя у Львові. Нове життя приймало мене в свої обійми, як і 
колись, до війни, ніби не відаючи про минуле...

«Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці»,— співається у піс
ні. Чи згинуть ще?.. А нас уже пропало, полягло, як трави та листу.

Того року осінь на Прикарпатті видалась вельми мокра, як і до
воєнного року — року мого повернення в село після закінчення 
вчительської семінарії. Дощі наче поспішали змивати людську кров 
і бруд фашизму. Воєнну стихію, котра валувала на захід, супро
воджувала спустошлива повінь.

Залізничне сполучення від Львова через Стрий на Болехів ще не 
діяло — німці зруйнували багато мостів. Під’їжджаючи на попутних 
підводах, військових автомобілях від одного населеного пункту до 
іншого, я нарешті опинився під Ясногорою.

* В даний час живе у Києві.
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Аналізуючи побачене в дорозі, зробив висновок, що німці на За
хідній Україні господарювали менш спустошливо, ніж на сході. Мен
ше згарищ, трупів, шибениць, менше руйнацій. Мабуть, як і колись 
австрійці, мали галичан за «тірольців Сходу»...
* Від мосту через Лужанку, з котрого я колись любив оглядати гори 

і далеку гору Нягру, не лишилося й сліду. Над річкою зібралося 
декілька чоловіків та жінок, які боялися лізти в холодну воду. Я пі
дійшов до води, замочив руки — нічого, була й холодніша. Почав роз
зуватися. Люди з цікавістю спостерігали, кепкуючи з мене. Моїх літ 
селянин, що стояв без ноги на милицях, запитав глузливо:

— Пан захотіли роматизу?
— Коли він уже є, то нема іншої ради — клин клином вибивають. 

Гірше не буде. Ждати не можу — додому тягне.
— Гірше, як у мене, може, й не буде, але на роматиз нема ніякого 

клина. Вода ж холодна.
— Я із хлопського роду, змалечку ліз у вогонь і в холодну воду.
— Раджу зачекати, зараз будуть фіри. Наші, княжолуцькі.
Повезли контигент у Болехів, мусять вертатися.
— Для совітів?
— Для війни.
— То не буду ризикувати... Хотів би перелетіти отой кусок до

роги додому.
— А ви звідки?
— З Тяпча.
— З Кипчі? Хто ж такий?
— Писарів я, Павлишин.
— A-а, знаю таких. Я оце з госпіталю. В партизанському загоні 

воював, у Ковпака. Ногу лишив під Рожнятовом.
— Я теж... партизанив. П'ять літ не був удома,— сказавши це, 

я відчув замішання, але продовжував,— чи застану кого в живих, не 
знаю...

— Багато люду пропало. Тутечка, де ми стоїмо, загинуло багато 
наших.

«Наші» — як мої земляки звикли до цього слова!
— Змаліла Лужанка, а тоді на два метри піднялась. Німаки міст 

підірвали. Кілька їхніх смертників засіло у норах під буками на Горі, 
в кляшторі й косили з кулеметів, як та смерть косою.

— А гармати, «катюші»?
— Били з Яворова й Солукова, видовбували по одному, аж сті

ни кляштора потріскали.
— Не розвалилися?
— Стоїть кляштор. Там знову попи.
— Ну, й чим скінчилося?
— Знаєте, Гора вся горіла, а не змовкала. Тоді пішли червоні в 

обхід через наше село й Витвицю, горами. Швидко тих смерт
ників викурили. Якби раніше здогадалися, не мали б стільки вбитих.
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— Війна ніби пощадила нашу місцевість...
— Долину й Болехів не пощадила.
Незабаром я мав повне уявлення про картину боїв на Болехівщи- 

ні й Долинщині.
їдучи вже на підводі від Гошева до повороту на Тяпче, помічав слі

ди минулої повені, котра знову завдала великої біди моїм землякам. 
Свічі не впізнати — геть змінила русло, підступивши зовсім близько 
до хат. Де й поділися високі береги. А острівця-лугу, на котрому ми 
справляли останній національний фестин, ніби й не існувало. Скрізь 
кущі верболозу повиривано з корінням, замулено, валяються уламки 
карпатської деревини, залишеної водою. Поля коричневі, брудні — 
не скоро відмити їх дощам, хіба молода травичка навесні закриє 
сліди стихії.

Чи воєнна стихія не подібна до спустошливої повені? Бушувала, 
вирувала, а тепер причаїлася, лишивши по собі пам’ять, розруху, 
гекатомби смертей. А народ наш ніяк не вийде з усіх тих лихоліть 
на рівну дорогу вільного, незалежного буття...

Вдома — горе, неньчині сльози, відчай. Сестри Марія та Олена, 
як і я, зв’язали свою долю з націоналізмом. Першу забрали співробіт
ники НКВД (пропала безслідно в застінках Станіславської тюрми), 
другу — діячку Червоного Хреста в обласному проводі — привезли 
недавно з лісу додому вмирати: захворіла на тиф.

Трагічно склалась доля всієї нашої великої сім’ї. Смерть скосила 
передчасно батька й Теодозія. Захворів на тиф, заразившись від 
Олени, Ілько й помер на початку 1945 року. Олена вижила, але довго, 
як і я та Юрко, спокутувала «гріхи» в таборах строгого режиму. Та 
всі ці біди — крапля в морі народного горя, що спіткало Галичину, 
всю Україну.

ЩО Я ЗНАЮ ПРО КУЗНЄЦОВА, ВАТУТІНА, БІЙ ПІД ГУРБАМИ

На початку 1944 року, коди ми з Грицаєм пробирались на Во
линь, то десь уже напівдороги зустріли добре озброєного оунівця у гар
ному білому кожусі, з великими вусищами, який теж їхав на Во
линь тим же зв’язком. Це був Стародуб, котрого добре знав Грицай. 
Він нам розповів, що, за дорученням проводу, їде на допомогу шефові 
СБ Арсеничу-Березовському, котрий очищає УПА від ворогів, тобто 
більшовицьких агентів. Шефом тих агентів донедавна був більшовиць
кий розвідник Микола Кузнецов, але його зловили біля Рівного 
есбісти, і він їм видав усю свою агентуру в УПА*. Роботи багато, а

* Крім цієї, є ще офіційна версія про загибель М. Кузнецова, а також 
журналістські припущення в багатьох газетах.
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спеціалістів з таких важливих справ обмаль, тому Стародуба послали 
на допомогу.

Ця звістка не давала мені спокою, хотілося дізнатися всю прав
ду, подробиці. Але за розголошення секретної інформації грозила 
смертна кара... Отже, треба знайти підхід до друга Михайла, завою
вати його довір’я, аби щось цікаве почути. Така нагода трапилась у 
Млинах, коли я просив за Андрія Майбу. Ось як керівник СБ поясню
вав причину чистки в УПА. Біля Рівного спіймано велику більшо
вицьку рибу — розвідника у формі німецького офіцера. Він уже встиг 
забити багатьох гітлерівських достойників у Рівному та Львові. 
Спочатку полонений майстерно грав свою роль, пред’явивши доку
мент на Пауля Зіберта. Але ж Михайло мав інформацію про цього 
лже-Зіберта, а фактично розвідника-терориста, тому швидко доказав 
йому, хто він є насправді. Допит вівся у формі переговорів, без 
застосування засобів примусу. Кузнецов, після деяких роздумів, у 
всьому признався. Він розповів про свою розвідницько-терористичну 
діяльність, про більшовицьке підпілля на цих теренах. Виходило, що 
Кузнецов це підпілля контролював, мав своїх агентів серед упівців, ко
лишніх військовополонених, які добре замаскувалися і ждали від
повідного моменту для дезорганізації, а то й розвалу УПА. Він назвав 
їх клички, паролі... Умова була така: щоб не катували під час допитів 
ще й добре харчували і, звичайно, зберегли йому життя. Миколу Куз
нецова таки розстріляли, і Михайло показував мені те місце, де зако
паний його труп (на жаль, назва цього села, що біля Рівного, не за
пам’яталась) .

Про все це після арешту я оповідав на допитах високим инам 
НКВД (аж до найвищих у Москві). Мене вислуховували, щось за
писували, але радили забути навіки цю версію загибелі героя-розвід- 
ника, бо є інші, більш достовірні дані, які всім відомі з книжок. Не 
завадило б нині перевірити, котра ж версія правдива.

Зате про Ватутіна, винуватцем загибелі котрого мене хотіли зро
бити, змушували повторювати розповідь по декілька разів. Як я не ви
правдовувався, що до цієї справи не причетний, бо коли стріляли в 
генерала, я вже вийшов з УПА і відсиджувався у с. Добромірки на 
Тернопільщині, мені не вірили. Зняли звинувачення лиш тоді, коли 
добрі люди з Добромірок посвідчили за мене.

Що я знаю про обставини загибелі генерала Ватутіна, який 
прославився під Сталінградом і Києвом? З оунівських листівок 
і видань виходило, ніби УПА, яка проривалась з оточення у Рівнен
ській області, вдарила так сильно і несподівано в напрямі штабу Ва
тутіна біля с. Гурби, що не тільки вирвалась з оточення, але й самого 
генерала вбили. Тут є якась частка правди. Мене про ці події інфор
мував Збаразький повітовий провідник ОУН Багрій (Паливода), 
який опікувався мною під час вимушеного безділля у Добромірці. 
Решту правди розповів згодом інший учасник тих подій.

У 1959 році, коли мене вдруге арештували (тобто відновили
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строк, який у 1956 роді скоротила спеціальна Московська комісія 
Верховної Ради СРСР) у Воркуті, то направили у так званий «Дуб
равный лагерь» у Мордовію. Там я зустрівся зі своїм давнім знайо
мим Михайлом Степаняком, який колись виходив з оточення під 
Гурбами. Пробивались тоді рештки У ПА «Північ» і «Південь» у кіль
кості до одної піхотної дивізії, а протистояла їм теж, мабуть, диві
зія, тільки добре забезпечена технікою.

Степаняк збирав розрізнені підрозділи у лісі біля с. Гурби, і 
вони випадами в усі боки нащупували слабину в тісному кільці, щоб 
його розірвати. І таки нащупали, і ринули всі в той пробій. Якась чота 
наскочила на валку легкових автомобілів, що їхали шосейною до
рогою. У бій не встрявали, тільки на віддалі випустили кілька черг 
з кулемета. Частина автомобілів розвернулась і поїхала назад, решта 
залишились стояти. Звідти почалась густа стрілянина, котру чули в ба
гатьох підрозділах У ПА. Мабуть, тоді був тяжко поранений генерал, 
але упівці не могли про це знати. Невідомо, чи є ще живі свідки-оче- 
видці...

Отут мушу сказати, що я намагався бути об’єктивним оповіда
чем, нічого не прикрашувати і не придумувати, щоб довести до людей 
тільки правду. Хай не подумають колишні мої соратники по ОУН, 
що своїм об’єктивізмом я хочу применшити значення нашої ми
нулої боротьби за краще майбутнє українського народу. Цього не 
було в моїх помислах. Незважаючи на всі помилки і трагедії, ОУН і 
УПА вписали світлі, героїчні сторінки в історію України.

ЗАГИБЕЛЬ ШУХЕВИЧА. МІЙ АРЕШТ І ТАБОРИ

З 1945-го по 1950-й рік я працював у Львові учителем, дирек
тором школи, завідуючим райвно, навчався на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів у Києві і, здавалось, був поза підозрою караючих 
органів. Одружився вдруге і проживав з дружиною Вірою та малень
кою дочкою Зоряною по вул. Кірова, 10.

На початку березня 1960 року до нас прийшла знайома Віри 
з Брюхович. Вона повідала трагічну новину про вбивство Романа 
Шухевича (генерала Тараса Чупринки). Мене ніби струмом вда
рило.

Тривожний настрій передався і дружині, й тещі, що проживала 
з нами, бо тесть, до речі, греко-католицький священик, був заареш
тований і вивезений ще два роки тому. Я пробував їх заспокоїти, 
а сам готувався до обшуку й арешту. Згодом вивідав у людей і вичитав 
з газет деякі подробиці, дізнався, що заарештовано Гриця Голіяша 
(Бея).

«Вони» не забарилися. 10 березня увечері прийшло їх троє у вій
ськовій формі без відзнак з прокурорським ордером на обшук та мій
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арешт. Все у хаті перевернули, компромату не знайшли, але забрали 
деякі листи, фото, книги і мене з собою. Нахвалялися, що мають до
статньо матеріалу на мене, бандерівця, колишнього провідника ОУН і 
організатора терактів, аби відправити мене до пана Бога тут же (я не 
сумнівався, що вони багато почерпнули про мене з архіву Шухе- 
вича — де він зараз, той архів?).

Слідчий відділ МГБ містився в тюрмі по вулиці Лонцького. По
чалось безконечне слідство. «Вів» мене садист Фйодоров, у котро
го, як мене попередили, й стіни починали говорити під час тортур. 
Проте від мене він не почув жодного свіжого факту, жодного пріз
вища ж и б о ї  людини, незважаючи на всі пекельні муки, які довелось 
витерпіти. Взяли на допити й дружину — знали, чим можна допекти 
мені найбільше.

Від мене вперто вимагали зізнання в організації збивства генерала 
Ватутіна у 1944 році. Тіло було в кривавих смугах, відхаркував кро
в’ю, всі нутрощі боліли, а перепочинку не давали. Переживав не так 
за себе, як за дружину й дочку. Що буде з ними, коли станеться най
гірше? Врешті-решт, аби щось змінити, після очної ставки з Вірою я 
взяв на себе відповідальність за вбивство генерала. Але мені вже не 
повірили.

В той самий час по іншій справі проходили дві сільські жінки, які 
мене знали. Вони й розповіли слідчим, що в час проходження фронту я 
більше місяця проживав на віддалі 150 кілометрів від місця вбивства 
у селі Добромірки Ново-Селівського району. Тож чи міг бути причет
ний до того, що мені інкримінувалось? Одне звинувачення відпало, але 
всі інші лишились. Найголовніше з них — провідництво в ОУН, УПА, 
організація збройного спротиву сталінській системі. Заочний присуд 
мені оголосили аж у березні 1951 року — 25 років ув’язнення без пра
ва оскарження.

Везли у 70-вагонному товарняковому ешелоні на Схід і на Пів
день разом із тисячами інших «ворогів народу», вина котрих поля
гала переважно в тому, що чинили спротив колективізації, русифіка
ції, рабству, були патріотами своєї землі. У телятниках — тіснота 
й задуха, спрага і голод. Десь у таких же «зручностях» везли і мою 
Віру з маленькою дочкою — на довічне виселення в Сибір. А вони ж 
ні в чому не виннії

За кільканадцять днів і ночей довезли до Казахстану, краю шахт 
і пустель. Вивели нас, ледь живих, із вагонів у передмісті Караганди — 
Новому Майкудуку, що перекладається як Новий Колодязь масла. 
Ото вже колодязьі — глибокий, сухий і задушливий. Тут не про 
волю хочеться думати, а про подорож на той світ. У навколишніх 
шахтах такі ж  раби, як ми, видобували кам’яне вугілля. Клімат суво
рий, як і люди, краєвиди сумні.

В’язнів пригнали в табір, що складався з кількох цегляних бараків, 
між якими було велике подвір’я, а  на подвір’ї  росли, тобто ледь
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животіли, невеликі деревця з дрібним листям. Що мене дуже здиву
вало: це листя гарно пахло після розтирання.

Незабаром всі ми були проштамповані й пронумеровані на гру
дях, спині, голові, навіть на ногах. Це аби добре бачили охоронці. Наш 
табір був спеціально призначений для «державних злочинців»* яки
ми нас Феміда сталінської тоталітарної машини зробила. Ми воліли 
називатись політичними, але правники цього терміну не хотіли виз
навати: мовляв, які можуть бути політичні в’язні на 34-му році рад- 
влади?

Оформили з нас бригади по 20—«ЗО чоловік, відвели їм місця в 
бараках, призначили бригадирів. Двоярусні нари тягнулись уздовж 
стін, а постелі на них — як у тюрмі: подушки й матраци набиті де
ревною стружкою або якоюсь трухою. До кожних нар прибита 
дощечка з необхідними даними про в’язня, його номером.

Перші тижні на роботу не виводили, хіба що заставляли вико
нувати найнеобхіднішу роботу в самому таборі. Тож мк мали мож
ливість перезнайомитись і наговоритись досхочу. Цікава братія зіб
ралась із усього Союзу, траплялись навіть іноземні громадяни, за
суджені за шпигунство. Я, звичайно, відшукав багатьох земляків з 
Галичини, бо контингент з України був найбільший.

Бракувало води — її довозили за 20 кілометрів звідси. Згодом її 
доставку якось налагодили. Коли почали водити на будівельні роботи, 
то я у спеку сам випивав, мабуть, з відро води. Була весна, спека впала, 
причому без дощів, до котрих я звик. Появились поодинокі птахи і цілі 
сонмища мух. Меткі, набридливі, кусючі — від них неможливо було 
обігнатись...

Щовечора, після перевірки, у бараках наглухо закривались усі 
двері, вікна й щілини. Не так тому, що в’язні могли порозбігатись (ку
ди їм проти пустині!), як перед гіісковіями та буранами. І все одно — 
зранку на всіх постелях товстий шар піску, в одязі, волоссі, вухах. 
Не приведи Господи, щоб такий буран здибав людину на пустельній 
дорозі! А таке траплялося часто, коли нас возили на роботу автомобі
лями. Тоді машини зупинялись, люди закутувались хто в що міг і 
ждали кінця світу. Іноді ставали горами піску, звідки не всі могли 
вибратись живими. В такі часи можна було пожаліти наших конвої
рів — за що вони мучаться?

Дощ випав два або три рази за всю весну, ще менше — влітку. 
Зате снігу взимку не бракувало. Зима була холодна, хоч і коротка. 
Снігові бурани, мабуть, ще жахливіші за піскові. Одного разу, коли 
занесло табір, то не видно було ні високої загорожі, ні колючого 
дроту, ні веж із вартовими, і дехто, наприклад, замість того, щоб 
дійти від бараку до кухні, в тій завії опинявся далеко за зоною. Але 
вертався добровільно, якщо не був самогубцем.

Та повернімось до весни 1951-го. Наближався Великдень, а у на
шому таборі було до вісімдесяти відсотків колишніх бандерівців, лю



дей переважно набожних, вихованих у добрих галицьких традиціях. 
Знайшлись між нами й три священики, два з котрих — Майба і 
Дмитренхо — православні, навернені так званим Львівським собором 
з унії. Отже, на Пасху кільканадцять в’язнів разом із священиками 
почали удосвіта молитись по кутках бараку. Але тут відкрились две
рі, і появився начільник режиму Сараєв разом із наглядачами. 
Захоплених зненагьк;; молільників запроторили до табірної тюр
ми, всіх в одну малснь су камеру, де ні лягти, ні сісти, ні продихнути. 
Незабаром ще й священика Микульського з Любомля, який молив
ся тихенько, про себе, теж втиснули у цю камеру. Три дні, доки три
вали свята, людей там тримали без їжі, таким чином заставивши пос
тити. Згодом випустили без будь-яких пояснень.

У таборі були в’язні багатьох національностей і віросповідань, 
зокрема «истинно православные», котрі знаходились в опозиції до 
офіційної державної православної церкви, а з усіх патріархів виз
навали тільки Тихона. Ці люди працювали переважно в межах 
табору — на кухні, в туалетах, бараках.

А ми, ніби зодчі, незважаючи на свій статус в’язнів імперії, буду
вали для тих, хто на волі. Спорудили цілий квартал житлових будин
ків у Караганді, клуб, кінотеатр, велику школу-десятирічку, про 
котру газети писали, що її зводили комсомольці. Годували нас не 
так, як зодчих-комсомольців, але й не погано, бо від цього зале
жала продуктивність праці. Хто краще викладався в роботі — тому 
харчовий додаток.

Я подружив з молодим земляком Петром Паньківим із с. Михай
лівні, що біля Дрогобича. Його за спілкування з бандерівцями вигнали 
з міліції й засудили. Про нього, як і про багатьох моїх земляків, що 
не були твердими оунівцями, бандерівцями, а тільки допомагали їм, 
а самі працювали в державних установах, служили в Радянській 
Армії, належали до мельниківського крила ОУН, ходили різні 
плітки, наприклад щодо зрадництва. Таких «тверді» називали «аген
тами НКВД» та ін. Але й серед «істинних» сповідувачів національної 
ідеї (як бачимо, й тут поділ: на справжніх і не справжніх) були різні 
люди. Хто являвся багаторічним членом ОУН, служив в УПА, мав 
голову на плечах, тобто умів мислити, той не допускав подібного по
ділу, не прислухався до нісенітниць. Але тільки одиниці з них могли 
заслужити авторитет серед твердолобого елементу, сполученого неви
димими зв’язками з кримінальниками. А це ж груба сила, готова до 
будь-якої розправи, особливо над інакомислячими. Не хочу хвалитись, 
але з деякого часу до моїх міркувань сотабірники почали прислу
хатись — адже небагато лишилося в живих справжніх військовиків, 
організаторів УПА.

Отже, над Паньківим, Євгеном Грицяком (він із Снятинщини, 
встиг побувати рік у мельниківцях, відслужити в радармії) та ще 
деким нависла реальна загроза розправи. Після поширюваних чуток 
жертву майже завжди чекало мордування, а то і смерть. Спочатку
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мені вдалося відстояти Паньківа. Нюх старого підпільника допоміг 
мені вийти на кількох головачів, які вже не з одним розправились. 
Розмову почав здалеку — з питань боротьби за нашу національну 
ідею, з історії ОУН та УПА, котрі вміли вчасно міняти тактику, при
стосовуючи її до умов, але члени котрих все-таки не уникнули між
усобиць, і цим ослабили себе. Нам, галичанам, після стількох втрат, 
отут, на краю пропасті, звідки навряд чи вдасться вийти живими, не 
можна допускати розбрату. Вишукування ворогів серед своїх вигідне 
тільки нашим ворогам. Я не кажу про справжніх зрадників і аген
тів НКВД — адже ж їх не так просто виявити. Ті, на кого всі по
казують пальцем, являють найменшу загрозу. Ні в якому разі не 
допускаймо самосуду, бездоказових нападок на когось. Бо навіть 
якщо людина колись оступилась, то за щось же її ув’язнили. За
слуговує поваги навіть той, хто колись упав, але зумів підвестися, і ни
ні карається і мучиться за це.

На Грицяка вже була нагострена сокира — в прямому значенні 
цього слова. Але його вчасно попередив один з членів групи, котра 
чинила розправи. У неділю він весь день не заходив у барак, нама
гався не залишатись наодинці. Хтось попросив мене вступитись 
за нього, і я мав довгу розмову з тим, кого вважав організатором 
змови. Мене нарешті послухали. Згодом ми ще зустрічатимемося з 
Євгеном у інших таборах. Серед «твердих» та «істинних», яких я 
знав (до речі, галичан), не було жодного, хто б служив колись в 
УПА чи являвся членом ОУН. Не виключено, що таких спеціально 
підготовляло і засилало до нас табірне начальство.

Серед в’язнів інших національностей ганебного явища розбрату 
майже не помічалось. Вони співіснували дружніше.

Влітку 1952 року з карагандинських таборів відбув великий етап 
аж на крайню Північ — у Норильськ. Везли й мене цим етапом, спо
чатку — залізницею до Красноярська, потім до, Єнісейська, а там 
посадили на баржу і після виснажливих і голодних одинадцяти діб 
висадили в Дудінці. Звідти 120 кілометрів до Норильська везли 
нас вузькоколійкою.

Попав я у п’ятий табір, ..котрий займався розбудовою міста на 
вічній мерзлоті. Майже десять місяців зими, скажений холод із 
заметілями та пургою, снігова пустеля довкруж. А випадало снігу 
до двох метрів, так що неймовірно важко було пробитись тих кілька
сот метрів з табору до робочої зони. Та ще вимучували постійні пере
вірки на морозі — до роботи, після неї. Важкі умови праці, що висна
жувала на холоді та вітрах до кінця, дуже суворий режим у таборі 
не йшли у ніяке порівняння з Карагандою.

Неосяжні викопні багатства Півночі почали освоювати в 1936 ро
ці руками сталінських в’язнів і висланців, а місто звели у 1952 році. 
В період моєї каторги навіть народився проект гігантської північної 
залізниці — від Норильська, через Мурманськ, Воркуту аж до Ко
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лими і Владивостока. Вона мала вирішити всі проблеми з літнім 
бездоріжжям у болотах, але, слава Богу, на її спорудження вже, 
мабуть, забракло коштів і в’язнів, тому проект лишився на папері. 
Треба ще сказати, що будови Норильська і саме населення забезпе
чувались усім необхідним непогано, чого не скажеш про нас, в’язнів.

Та й народу ж там було — з усього світу! Найбільше, звичайно, 
українців, що стали «державними злочинцями» давніше, виборюючи 
нашу державність, або вже тепер, протидіючи колективізації, кому- 
нізації, русифікації. За Петра І такі «злочинці» — українські коза
ки й газди — зводили на болотищах Петербург, а при нинішніх 
правителях та їх сателітах у республіці — не менш грандіозні будо
ви ще далі на Північ. Так і до полюса скоро доберемось, утверджуючи 
«наш, новый мир».

І тут деякі молодчики займались вишукуванням «ворогів укра
їнського народу». Треба ж такого: на краю світу серед нещасних 
шукати ще нещасніших, аби їх позбавити життя передчасно, без 
суду і слідства. Як правило, чіплялись до людей спокійних, інтелі
гентних, котрим розум підказував, що треба зберегти хоч останні 
сили, краплі життя для майбутнього, бо тільки так вдасться збе
регти найбільшу вартість — свій народ. Яким буде майбутнє, не 
могли передбачити навіть найдалекоглядніші, найрозумніші полі
тики (а вони вже мали час для думання!). Проте у всіх, крім, може, 
авантюристів, а також фанатів ідеї, спрацьовував інстинкт само
збереження.

Бували і години відчаю, коли здавалося, що нормального люд
ського життя більше не побачиш, адже тих 23—24 роки, що залиши
лись, можна і не прожити, особливо в таких умовах. А треба ж до 
приходу «костомахи» подумати про сім’ю та дітей своїх...

Зі прагнув залишатися реалістом. Але оули, як я вже сказав, ф а
нати і справжні герої, котрі не припиняли боротьби навіть на такому 
віддаленні від Батьківщини. В околицях Воркути, та й у самому місті, 
перебувало багато спецпоселенців, в тому числі українців — «пере
вихованих» націоналістів. Жив на спецпоселенні і Михайло Сорока — 
чоловік відомої ще від Варшавського процесу 1934 року Катерини 
Зарицької. У 1946 році Зарицьку ув’язнили, а її чоловік попав на за
слання. У Воркуті він близько познайомився з Клавдієм Білин- 
ським — в’язнем, що відбував покарання за причетність до ди
візії «Галичина». Білинський був добрим музикантом, грав у ор
кестрі місцевого театру, тому міг вільно пересуватися поза зоною 
табору. Цим двом українцям-спецпоселенцям спало на думку орга
нізувати УВО, тобто «Українську визвольну організацію». Йшлося 
про створення бойових груп, які за певних обставин (наприклад, на ви
падок війни, яка тоді ось-ось могла вибухнути) мали рушити у рід
ний край. Така акція знайшла відгук і серед в’язнів. Вони гуртува
лися, вивчали військову справу (правда, теоретично)... Але УВО роз- 
конспірували, а її учасник** засудили. Сорока й Білинський одержали



найвищу міру покарання. На щастя, їх помилувала Президія Верхов
ної Ради СРСР.

Білинський, щоправда, зробив мені на допитах ведмежу по
слугу: розповів слідчому, що про У ВО радився зі мною ще в Караган
динському таборі. Це спричинилось до того, що я не попав під ам
ністію 1954—1955 рр.

Більшість українців, засуджених за націоналізм, були тоді ще мо
лодими хлопцями, мало серед них було старших людей з певним 
досвідом і освітою, особливо людей обережних і думаючих. Не дивно, 
що мені випадало стримувати, охолоджувати найгарячіших, вчити 
недосвідчених. Минулий досвід багато що підказував у тактиці по
ведінки, впливу на інших в’язнів. «Якщо не можеш бути левом, то 
будь лисом»,— говорив я тим, кому довіряв, з ким подружив. Адже 
лис перш за все прагне вирватись на волю, для цього й свою лапу, що в 
капкані, перегризе. Бо тільки на волі ми потрібні, а про в’язнів та 
спецпоселенців забули навіть ті, кому пощастило вибратись за 
кордон.

Воля покаже, як нам далі жити, діяти, на що розраховувати.
Якщо говорити про в’язнів-росіян, то це були представники різ

них течій, угруповань, партій — від монархістів до націонал-комуніс
тів та колишніх власовців. З монархістами я мав багато цікавих дис
кусій. Вони вперто переконували, що й нині монархізм у Росії мож
ливий, аби тільки прищепити народові цю ідею, аби нею зацікавити 
хоч якусь частину населення. Бо, мовляв, монархізм — це статечний 
політичний лад, при якому державою не правитимуть авантюристи і 
пройдисвіти.

Найбільш чисельною підпільною групою серед росіян у таборах 
і в самому Норильську була таємна організація «Народно-трудовой 
союз» (НТС) із своїми паролями, псевдонімами та іншими атрибу
тами конспірації. Групу розкрили, але учасників її не судили, мабуть, 
аби не допустити великого розголосу.

«Истинно православные» в таборах були досить чисельними і, спо
відуючи взаємодопомогу, давали собі раду якнайкраще, навіть варили 
собі їсти окремо, до табірної кухні майже не ходили. їм допомагали 
єдиновірці з волі — біля таборів проживала одна з їх «сестер», 
котра купувала і передавала «братам» свіжі продукти. З-поміж ін
шої табірної братії їх вирізняли покладисті бороди та неквапли
вість, упевненість у собі. Вони багато і звучно молились біля своїх нар, 
а влітку — навіть у дворі. У своїх вимогах до начальства були ду
же вперті. Коли щось було не по-їхньому, то кидались у забороне
ну зону, під кулі.

Мав я розмови із сектантами, які були, мабуть, найбільш кому
нікативними, згуртованими. Дискутував, звичайно, і з «справжніми 
комуністами», що, як правило, не вміли чи не хотіли мислити реаліс
тично. Вони все щось вишукували у творах своїх класиків, доказу
вали, що нинішні вожді партії, правителі держави тільки збочили
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(ніби ненароком) з великої дороги на глухі манівці. Особливо лю
били критикувати різних теоретиків, які нібито викривили ідею 
справжнього соціалізму й комунізму. Такі людці були ласі до дис
кусій більше, аніж до куска м’яса на обід, і не переставали скрізь 
цитувати талмуди своїх «непомильних» кумирів.

Ідеалісти не можуть знайти справжній корінь зла вже хоча б 
тому, що не допускають нездійсненності тої ідеї, котру сповідують. 
А в житті все змінне. Сьогодні якась ідея може бути правильною, 
а завтра, при інших обставинах, вона стає тупиковою, як тупико
вим виявився шлях до комунізму.

Ідеї, як і погляди людей, потребують творчого розвитку, ро
зумного застосування.

Мабуть, нема такої національності в Союзі, представника котрої я 
б не зустрів у таборах. Дружно і щиро з усіма поводились білоруси, 
у котрих було щось на зразок каси взаємодопомоги. Допомагали й 
українцям, якщо ті з розумінням ставились до проблем їхнього на
роду. З одним таким щирим білорусом — Ригором Клімовичем — я 
й зазнайомився на довгі роки.

Латиші та естончі відбували кару як не за антирадянську діяль
ність після війни, то за службу в гітлерівських підрозділах. Мені 
вони спочатку видались самолюбами, бо ні з ким не ділились продук
тами, навіть зі своїми голодними земляками. Але, як то кажуть, пер
ше враження обманливе. Ці нації, що за характером, культурою близь
кі до північноєвропейських, багато чим відрізняються від слов’ян
ських. Але мета у них, як і в українців, білорусів,— одна: побудо
ва своєї незалежної держави, розвиток своєї нації. Особливо витри
мують певну дистанцію між собою більш освічені, інтелігенти, і менш 
освічені, простолюдини. Зате ці народи дуже трудолюбиві, чого 
декому в них не завадило б повчитися. Та й своїми політв’язнями 
вони опікуються краще. Матеріальна допомога з рідної землі до 
латишів та естонців прибувала значно частіше, ніж до нас, тому їм 
менше припікало страйкувати, бунтувати, виборюючи найнеобхідніше 
у табірної адміністрації.

Всіх і всього не описати. У таборах того народу-цвіту — з усього 
світу, всі чимсь завинили перед більшовизмом і сталінізмом. Після 
масового звільнення політичних (коли працювала спеціальна комі
сія Верховної Ради СРСР) серед тих, хто залишився, різко зріс від
соток українських (їх була більшість) греко-католиків, які страждали 
за віру: колишні монахи і монахині — василіани і редемпторйсти, 
йосафати, студити. Відомо, що василіани колись займались переваж
но харитативною діяльністю — працювали у лічницях, допомагали 
бідним, одиноким старим людям і калікам, до чого їх закликав митро
полит А. Шептицький. Найменше займались політикою, проте полі
тичною акцією вважалось навіть невиконання ухвал Львівського 
собору 1946 року. Тому судили тоді майже всіх уніатських діячів.

Беріївщина звела провокації, знущання над людьми в ранг про-
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фесіоналізму. Масові порушення елементарних людських прав не
щасних в'язнів разом із злодійством табірного начальства та його 
«помічників» викликали страйки, бунти, повстання в Гутабах. 
У відповідь — розстріли. Наприклад, у 1950 році на Далекому Сході 
та Півночі були проведені масові розстріли в’язнів.

Велике заворушення, котре переросло у повстання, відбулося в 
Норильську у період від 25 травня до 6 червня 1953 року. Табірна ад
міністрація надто розперезалась, обділюючи в’язнів у всьому, запро
вадивши свою, так звану систему «скрученого хвоста», тобто покарань 
за найменшу провину, насаджуючи провокаторів та під’юджуючи 
одних в’язнів проти інших, особливо карних проти політичних. 
Згодом відбулись нічим не вмотивовані розстріли, і це переповнило 
чашу терпіння. Я став одним з основних організаторів повстан
ня*. Про нього вже сказано і написано багато за кордоном (не 
завжди правдиво), тому не зупиняюсь на цьому детальніше. Прийде 
час — історія все поставить на свої місця.

Як звичайно, під амністію, приурочену до XX з’їзду КПРС, я не 
попав. Надто «грішний» був, більше провин заробив, ніж плюсів у 
перевихованні. Чим далі, тим більше гризли сумніви. Доки мучити
муться через мене дружина з дочкою? Що їх очікує, коли моє здоров’я, 
вже давно підірване, тих мук каторжних не витримає? Як їм допомог
ти? Треба старатись попасти у Воркуту, ближче до них.

Були також роздуми й переживання іншого плану. Цьому спри
яло мандрування по різних таборах, тюрмах. Скрізь різні люди, роз
мови...

Географію довелось вивчати досить масштабно: у 1953 році після 
повстання — норильська та володимирська в’язниці (це замість ам
ністії, яку одержали майже 90 відсотків українських націоналістів); 
у 1954-му — пункт 05 тайшетського табору «Озьорлаг», Іркутська 
в’язниця; далі — ще раз володимирська, потім Магадан, Воркута. 
Аж у Воркуті комісія з Москви на чолі з заступником міністра внут
рішніх справ генерал-полковником Єгоровим звільнила мене до
строково у 1956 році.

Проте виїхати на Батьківщину не вдалося. Місцева дрібнота — 
офіцер Пономарьов із спецчастини табору — вирішила, що їхати 
мені не треба, адже на спецпоселенні проживає моя сім’я, на яку не 
поширюється рішення комісії. Усі документи забрали і поселили до
вічно у Воркуті. Мало того. При дальшому всесоюзному перегляді 
справ «злочинців» виявлено, що, будучи ще в карагандинських табо
рах, я натворив багато лиха: підпалив деревообробний комбінат, ор
ганізував у таборах заворушення, навіть убивав людей. Майстри 
брудних справ і провокацій робили все, аби не дати мені волю. Якщо

* Фактично, як стверджує білоруський націоналіст, колишній в’язень Г. Клі- 
мович, керували Норильським повстанням Лука Павлишин, Герман Сте- 
паняк і М ихайло Марушко (розстріляний в Інті у 60-х  роках) та інші.
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до заворушень я мав якесь відношення, то до вбивств —жодного. 
Незважаючи на бездоказовість усіх цих звинувачень, мене знову 
заарештували.

Остаточно звільнили аж після неодноразових звертань у найви
щі органи Прокуратури, Суду, МВС у 1960 році, тоді ж було звільнено 
і дружину з дітьми від Довічного спецпоселення. Не маючи житла 
і роботи на Львівщині, я змушений був проживати з сім’єю у Вор- 
куті до 1962 року, працюючи на шахтах № 29, ЗО, 32. На час пере
їзду в Новий Роздол мав уже троє дітей.

Але повернімось до моїх роздумів, розмов із в’язнями. Десь з 
1957 року я став серйозне замислюватись над минулим, аби зро
бити більш-менш точні висновки на майбутнє. Ділився своїми дум
ками з іншими в’язнями, наприклад з Є. Грицяком, а також з відо
мими членами оунівського руху. Ніхто не применшував значення 
ОУН, УПА, УГВР (це був значний поступ у розвитку нації до 
державності), але треба врахувати й ті помилки, які були допу
щені.

Треба дослідити, чому цей рух не став масовим по всій Україні. 
Аналітикам, політикам, історикам це ще треба добре вивчити і опи
сати в подробицях.

У 1959 році обставини склалися так, що у мордовських таборах 
зібралося багато політв’язнів, особливо колишніх оунівців. Маючи 
вільний час, ми, при нагоді, сходились для балачок. Найбільше 
уваги приділяли все-таки минулому. Дехто розчаровувався в ньому, 
дехто радив мати собі його в науку, знову ж аналізували прорахунки 
верховодів... Усього було багато: геройського і не зовсім, доброго і 
злого, але чомусь інтерес до цього минулого не спадає, а навпаки — 
з плином часу зростає, дивіться, як народ наш пробуджується, мо
лодь... Наступні покоління все мають знати і зробити відповідні 
висновки. Історії ж лишається або підтвердити, або відкинути мої 
міркування і висновки, які я зробив у цих спогадах.

Перед начальством, яке вперто займалось моїм перевихован
ням, КГБ (їм дуже хотілось, аби я зложив там свої кості, аби діти мої 
не знали України, свого роду-племені, а діти дітей — перестали бути 
українцями) я мусів бути «лисом», грати роль грішника, який по
каявся. Галілей був у значно кращих умовах, коли покаявся і сказав: 
«А все-таки вона крутиться!» Аналогічно поступати радив я бага
тьом. Адже вороги хочуть не тільки всю нашу еліту знищити, а на
віть сам дух українства. Що ми збережемо для майбутнього посіву?! 
Стати героями-смертниками всім — це було б занадто дорогою пла
тою для України. Я реаліст, проста людина, для котрої бажання про
довжити здоровий рід перемагає все. Так себе оцінюю.

Після звільнення довелось виступати по Воркутинському телеба
ченню, а також у трудових колективах, написати дві статті про ОУН і 
УПА. Виступав також на Львівщині — не давав людям спати, застав
ляв їх думати, відділяти зерно від полови. А полови, сміття КГБ, на
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жаль, насипало багато, і в мої статті теж. Тож оці спогади сприймайте 
також і як пояснення до того, що було від мого імені написано і 
сказано раніше.

На схилі віку стверджую: минулого не зрікся, каятись можу тіль
ки в тому, що колись не міг говорити відверто, сказати людям правду. 
Хай вони мене простять.
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