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Марія і Дмитро Гулей
фінансували видання
цієї української книги
“Курінний УПА “Бистрий” України герой”.
Марія – у пам'ять покійного чоловіка Петра Біленького,
уродженого в селі Медин Збаразького повіту
Тернопільщини,
Дмитро – у пам'ять покійної дружини Анни Керкуш,
уродженої в селі Нижнів Товмацького повіту
Станиславівщини.
Торонто (Канада), 2007 р.

ПАМ’ЯТАЙМО, ЩО МИ УКРАЇНЦІ!
“Курінний УПА “Бистрий” Укра
їни герой ” – це цінна історична
книга із серії “За тебе, свята Ук
раїно”, присвячена визвольній бо
ротьбі українського народу у ХХ
ст., які зміцнюватимуть укра
їнську національну і державниць
ку свідомість.
Всемогутній Творець дав нам
нагоду проголосити 24 серпня
1991 р. відновлення Української
Держави, за яку боролися і віддали
своє життя члени ОУН і УПА, їхні
симпатики, борці і герої, як і перед
тим багатьох поколінь. Тому ми
мусимо нашу ДержавуУкраїну
розбудовувати і втримати, бо як
що її втратимо, то Господь може
на нас розгніватися і більше такої
нагоди не дати. Мусимо у всіх се
лах, містечках і містах вести
усвідомлюючу діяльність, щоб зно
ву не стати рабами імперіалістів,
а то можемо зникнути з лиця
землі як окрема українська нація.
Ми знаємо, що таку усвідомлюючу
працю тяжко робити, бо таких
учителів, інтелігентів та інших
працівників намагаються звільни
ти з посад. Тому конечно треба ви
бирати до всіх урядів таких лю
дейпатріотів, щоб від злодіїв, ша
храїв, брехунів і вислужників за
брати накрадені в українського

народу і держави величезні мільяр
ди і повернути їх власникам. Щоб
молоді українці з України не їздили
на непевні і небезпечні роботи до
чужих держав, а щоб люди з інших
країн приїжджали на роботу в Ук
раїну.
В Україні мусить гомоніти ук
раїнська мова, українська пісня,
так як в Росії – російська, у Польщі
– польська, у Німеччині – німецька.
Нехай нарешті росіяни навчаться
шанувати українську мову, куль
туру, пісню, а ми будемо шанува
ти російську. З Росією хочемо жи
ти мирно, посусідськи, але не хо
чемо знову стати рабами Росії на
своїй рідній землі.
Український державний полі
тичний діяч Ярослав Стецько сво
їм вихованцям і студентам давав
таку вказівку: “Я вам бажаю
вічної гризоти сумління, щоб ви не
забули, що ви є Українці”.
Отже, виданням цікавих істо
ричних і патріотичних книжок ми
будемо причинятися до ширення
української національної і держав
ницької ідеології серед українсько
го народу.
Слава Україні! Слава Героям!
Дмитро і Марія Гулей,
Торонто (Канада).

ВІД АВТОРА
орогий читачу! У вогні Другої світової війни, наприкінці 1943 р.
на території Чортківської округи ОУН, що в системі організацій*
но*територіальної структури УПА називалася 18*м Чортків*
ським тактичним відтинком “Стрипа” й підлягала Третій Військовій
Окрузі “Лисоня” УПА*“Захід”, сформувалася сотня УПА “Сірі вовки”
під командуванням блискучого повстанського стратега Петра Хамчу*
ка, пс. “Бистрий”1.
Згодом ця сотня переросла у курінь “Сірі вовки”, що називався
Чортківським і діяв на теренах Чортківщини, Підгаєччини, Бучаччи*
ни та всього простору Південної Тернопільщини. Рейдував він також
за Дністром на Буковині. Під час бойових дій його однаково переслі*
дували як гітлерівці, так і більшовики.
Але “Бистрий” був невловимим. Він завдавав ударів ворогам там,
де його найменше чекали. Коли повстанського провідника оточували
вороги, сміливо давав бій. Опинившись у невигідному становищі, без
паніки відступав.
Курінь “Сірі вовки” був одним з найкращих формувань УПА*“За*
хід”. Його загартовані стрільці могли б стати ядром новоствореної
революційної національно*визвольної армії. Однак майже всім їм
довелось загинути серед невідрадних обставин облавних боїв, прово*
кацій та багатолітніх концтабірних поневірянь.
Про діяльність куреня “Сірі вовки” важко було б зібрати матеріали
після півстолітнього забуття в умовах совєтської тоталітарної систе*
ми, якби не командування Третьої Військової Округи УПА “Лисоня”,
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що видало “Короткі описи боїв відділів УПА “Лисоня” (від 16 грудня
1943 р. до 2 березня 1945 р.), в яких подано відомості про бої та рейди
“Бистрого”2. У 1946 р. матеріали перевидала підпільна друкарня
Закерзонського краю (нині територія Польщі), де Українська Пов*
станська Армія чинила відчайдушний опір польському комуністич*
ному режиму.
Референтом Служби безпеки Закерзоння у ті роки працював вихо*
дець із Бережанщини Петро Федорів, пс. “Дальнич”, який за допомо*
гою повстанської розвідувальної системи вийшов на контакт із захід*
ними дипломатичними представниками, намагаючись зацікавити
світ проблемами української національно*визвольної боротьби. У
лютому 1946 р. Федорів уперше передав до американського аташе у
Варшаві чи Кракові звіти про хід боротьби УПА. Звідти матеріали
переслали до Міністерства закордонних справ, а потім у сховище
Державного архіву США. Завдячуючи “Дальничу”, ймовірно, там
опинились матеріали про бойові дії куреня УПА “Сірі вовки”.
У 1989 р. редакційна колегія Літопису УПА опублікувала згадані
описи боїв у 12*му томі документів і матеріалів. Відповідальний
редактор колегії Літопису Євген Штендера зазначив, що “джерельна
вартість цієї публікації полягає передусім у тому, що її підготувала до
друку сама команда Третього ВО “Лисоня”, тобто люди, які персо*
нально знали всі сотні УПА на терені округи.3
У 2001 р. додатковий невеликий опис боїв, майже ідентичний з
попереднім, редакція опублікувала в 33 томі Літопису.4 Однак слід
зазначити, що в “Коротких описах” бойові дії сотні, потім куреня “Сірі
вовки” подані стисло. Частину опису боїв не занесено до хроніки,
можливо, тому, що описи подій складали уже після бойових дій, а
псевда “Бистрого”, сотенних куреня “Сірі вовки” та загиблих вояків
УПА з відомих причин не ідентифікували.
Про деякі бої куреня “Сірі вовки” частково згадав у нарисі “Укра*
їнська Повстанська Армія” відомий історик у діаспорі Лев Шанков*
ський5. Коротку автобіографічну довідку про “Бистрого” подав також
Петро Содоль, автор двотомного довідника “Українська Повстанча
Армія 1943*1949”, у якому зазначає, що “Бистрий” навесні 1944 р.
був інструктором підстаршинської школи Військової Округи. 1945
року призначений командиром 18*го Чортківського тактичного від*
тинка ВО. За хоробрість у боях Крайовим Військовим Штабом УПА
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нагороджений Бронзовим Хрестом бойової заслуги. У червні 1946 р.
підвищений до рангу поручника УПА, але рішення Головного Війсь*
кового Штабу УПА з цього приводу невідоме. Існують свідчення, що
“Бистрий” міг бути організаційним референтом окружного проводу
ОУН Чортківщини.1
З проголошенням Акта про державну незалежність України 1991 р.
та перезахороненням праху “Бистрого” регіональна преса опубліку*
вала десятки статей про діяльність курінного та його загону, але вони
в основному поверхово висвітлювали історію його боротьби.
Про курінь “Сірих вовків” автор цієї праці розповідав у чотирьох
книгах з циклу “За тебе, свята Україно”, присвячених визвольній
боротьбі ОУН, УПА на територіях Борщівського, Чортківського, Залі*
щицького, Бучацького районів69.
Під час збору матеріалів до книги, авторові довелось зустрітися з
багатьма ветеранами визвольної боротьби, уточнити місця боїв і
походів куреня, зібрати частину світлин учасників загону. Унікальні
фотографії зберегла рідна сестра командира Ганна Данилишин*Хам*
чук, що мешкає у родинних Великих Чорнокінцях і передала їх для
публікації у цьому виданні.
Героїку повстанських рейдів куреня “Бистрого” доповнили розпо*
віді його колишніх стрільців, зв’язкових, санітарів УЧХ, учасників
Затуринського бою з гітлерівцями, Червоноградського, Худіївського,
Лосяцького боїв з енкаведистами та інших переможних операцій.
Про багатьох стрільців “Сірих вовків”, загиблих у боях чи кинутих
більшовиками до тюрем і концтаборів, складено короткі біографічні
відомості, які подані у Повстанському пом’янику книги.
Слава про “Бистрого” і його “Сірих вовків” лунала в усіх закутинах
нашого краю. Низові члени станичних ОУН часто навіть присвоювали
собі псевдо, яке носив командир Петро Хамчук і вважали це честю для
себе. Слід згадати, що в історії УПА відомий ще один курінний “Бистрий”
– Ярослав Белінський із с. Товстеньке Копичинського п*ту, командир
Подільського куреня УПА, розстріляний більшовиками 1946 р.10
Тернопільські ж енкаведисти створили були провокаційний загін
“Бистрого” – Глінського, яким намагались посіяти зневагу серед насе*
лення краю до рідної УПА. Але їх плани провалилися. Служба безпе*
ки ОУН швидко розконспірувала енкаведистів, і вони десь зникли11.

10

В умовах тотальних совєтських облав і великих повстанських
втрат у другій половині 1945 р. Петро Хамчук змушений був залиш*
ки куреня демобілізувати до теренових сіток ОУН, або Самооборон*
них кущових відділів. Сам же з вірними друзями продовжував
боротьбу й загинув, за різними даними, у 1947 або 1948 р.
Хай це видання про курінного “Бистрого” – Петра Хамчука
і його бойових побратимів заповнить ще одну
невідому прогалину визвольної боротьби УПА
за Українську Самостійну Соборну Державу
та увіковічнить славу командира
“Бистрого”
у національному пантеоні
героївборців.
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НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКИХ ЗВИТЯГ
“В СВОЇЙ ХАТІ СВОЯ
Й ПРАВДА,
І СИЛА
І ВОЛЯ”.
Тарас Шевченко

Курінний УПА “Бистрий” України герой

ЮНІСТЬ КОМАНДИРА
історії української нації міжвоєнного періоду ХХ століття провід
не місце займала Організація Українських Націоналістів. Ство
ривши розгалужену систему підпільних осередків, ОУН на при
кладах бойової слави батьків гартувала й закликала молодих україн
ців до безкомпромісної боротьби за незалежність України.
У виховних зусиллях велику роль відігравала також Українська
ГрекоКатолицька Церква та її священики, які очолювали тва “Прос
віта”, гуртки “Рідної школи”, благословляли на працю українську
кооперацію, районні молочарні, пожежноруханкові товариства
“Січ”, “Луг” та інші національні структури.
Завдячуючи муравлиній праці свідомого українського громадян
ства краю, галицькі села ставали бастіонами опору супроти впливів
чужої культури та ідеології. До таких сіл належало і село Великі Чор
нокінці Копичинського пту, нині Чортківського рну, в якому до про
будження національної свідомості селян на зламі ХІХХХ століть
спричинився парох Петро Міцьковський, що працював для громади
58 років разом зі своєю родиною. А його онук Володимир Електоро
вич, відомий на Чортківщині адвокат, врятував багатьох студентів і
селян від звинувачень польської влади за “підрив могутності” Речі
Посполитої.
Поряд з церквою у Великих Чорнокінцях працювала “Просвіта”,
якою заопікувався директор школи Олексій Синенький, він же іні
ціював побудову Народного дому у селі. У пам’яті селянства живе
також ім’я учителя Володимира Слободяна, якого поляки вбили під
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час оборони галицьким українством ЗахідноУкраїнської Народної
Республіки (ЗУНР)12.
Після загибелі ЗахідноУкраїнської державності та окупації Схід
ної Галичини польською державою на національній ниві села засві
тилась новітня генерація патріотівпрацелюбів: Дмитра Пунака,
Петра Синенького, Івана Вінзюри, Миколи Божка, Антона Боров
ського, Дмитра Шимківа та інших борців, які зазнали поневірянь і
розстрілів від різних окупантських режимів краю.
Коли почалася Друга світова війна, Великі Чорнокінці вилонили зі
свого середовища ще одну когорту незламних провідників Українсь
кої НаціональноВизвольної Революції: окружного провідника Служ
би безпеки ОУН Степана Галушку, пс. “Остап”, повітового провідника
СБ Михайла Сороку, пс. “Сокіл”, повітового господарчого Івана Бод
нара, пс. “Олег”13 і Петра Хамчука – найвідомішого командира куреня
УПА “Сірі вовки”, який уславився в боротьбі за незалежність України
з гітлерівськими і московськими загарбниками на всьому терені Пів
денної Тернопільщини.
Народився майбутній командир 26 липня 1919 р. у селянській
родині. З раннього дитинства на Петра великий вплив мали учасни
ки Визвольних Змагань, а найбільше рідний вуйко (дядько) Дмитро
Шимків “дід Смола”, який часто розповідав хлопцеві про героїку і тра
гізм Української Галицької Армії у визвольній боротьбі в Східній Гали
чині та Великій Україні.
Розповідають, що Петро любив музику і гарно співав, умів грати на
гітарі і мандоліні, а ще він був завзятим спортсменом, чудово плавав,
любив грати у відбиванку (волейбол), копаний м’яч (футбол) та займа
тися узимку лещатарським (лижним) спортом.
Початкову школу Петро Хамчук закінчив у рідному селі, а сьомий
клас докінчував у Пробіжній. Сестра Ганна, яка нині мешкає у селі, роз
повідає, що брат дуже прагнув до знань. Учився завжди на відмінно,
багато читав різної літератури. І дуже хотів вступити до Чортківської
гімназії товариства “Рідна школа” ім. Маркіяна Шашкевича, але батько
не дозволив, бо не вистачало коштів і треба було поратися по господар
ству. Відтоді Петро кожного разу, чи то рубаючи дрова, січку худобі,
годуючи коней, завжди брав з собою книгу й у вільну хвилинку читав. А
коли одного разу хлопчина, почувши дзвінок до школи, заплакав, тато,
нарешті, зрозумів і пошкодував, що не пустив сина вчитися.
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Наступного року Петро вступив до Чортківської гімназії, а через
півроку перейшов на другий курс. Однак закінчити заклад не поща
стило у зв’язку з початком Другої світової війни та приходом на Схід
ну Галичину совєтської влади.
Українську гімназію у Чорткові більшовики перетворили у педаго
гічну школу, і Петро продовжив у ній навчання з надією стати вчите
лем. З ним разом навчались його друзі з юнацтва, які стали згодом
активними борцями за волю України в лавах ОУН, УПА: Михайло
Фрайнд, Григорій Грабець, Михайло Сорока, Текля Сорока, Володи
мир Куцей, і майже всі вони загинули на полі слави.14
Такою ж була й Петрова доля. Вона повела його фронтовими доро
гами у складі підрозділів совєтської, а потім німецької армій, де він
набув досвіду майбутнього повстанського тактика і стратега.

У МУНДИРАХ ЧУЖИХ АРМІЙ
1940 р. совєти призвали Петра на службу до червоної армії.
Хлопець з радістю пішов до військкомату, бо знав, що його дос
від, набутий у війську, обов’язково знадобиться молодій укра
їнській армії.
Фізично загартованого студента педагогічної школи направили на
навчання до офіцерської школи у м. Маріуполь. Там Петро серйозно
оволодівав військовою майстерністю й навчився влучно стріляти. За
це йому присвоїли розряд “Ворошиловського стрільця” і нагородили
нагрудним знаком, з яким він зазнимкований в уніформі совєтського
вояка15.
На жаль, нам не відомо, чи Петро Хамчук устиг закінчити військо
ве навчання, бо командування витребувало на фронт усі людські
резерви, у тім числі й курсантів училищ.
1941 року Петро Хамчук потрапив на фронті у полон до німців, але
нам не відомо, де і за яких обставин. При одному з фронтових штабів
його взяли перекладачем, знадобилися знання німецької мови, які
засвоїв, навчаючись у гімназії.
У 19411943 рр. П. Хамчук служив у німецькому шуцманшафті
(охоронних військових відділах) у Білорусії. До того часу з групою воя
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ків закінчив відповідну школу в німецькому місті Гамбург. У рідної
сестри Петра збереглись світлини тих часів, на звороті яких рівним
почерком виведено місця його перебування: Гамбург, Париж, Брюс
сель. На світлинах бачимо вимуштруваних вояків в уніформах
німецької армії, серед них і Петра Хамчука.
Підрозділи охоронних військ німці направили на боротьбу з біло
руськими совєтськими партизанами. Петро служив у районі Бихова,
недалеко від Могилева в Східній Білорусії. На світлинах, які зберегла
сестра Ганна, Петро стоїть, веселий, з групою місцевого населення у
дні Великодніх свят, далі на поромній переправі через Дніпро, під час
ремонту мосту тощо.
Проте служба в німецькому шуцманшафті не могла задовольнити
українського патріота, який уболівав за долю рідного народу. На
Волині уже формувались перші загони Української Повстанської
Армії, молодий український вояк з набутим військовим досвідом у
совєтській та німецькій арміях шукав свого місця на службі українсь
кій революції.
Прибувши другий раз у відпустку додому, Петро більше не повер
нувся в Білорусію. Сестра Ганна згадує, що побачила у вікно німець
кого вояка, який ішов дорогою і швидко повернув на їхнє подвір’я.
Подумала, хоче застрелити пса, який злісно гавкав, аж то був Петро.
Після повернення Петро Хамчук почав формувати повстанський
загін – сотню “Сірі вовки”. Наступала осінь 1943 р. Молодий патріот
нарешті прикріпив на військовий кашкет знак святого тризуба, з
яким не розлучався аж до своєї загибелі.
Сотня “Сірі вовки” стала авангардним загоном молоді УПА, а її
командир Петро Хамчук прибрав собі псевдо “Бистрий”, яке повністю
виправдав у визвольній боротьбі з німецькими та совєтськими оку
пантами.
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Сучасний вигляд села Великі Чорнокінці Чортківського рну, в якому
народився повстанський командир Петро Хамчук, пс. “Бистрий”. Вид з
могили борців за волю України. Світлина автора, 2004 р.
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Петро Хамчук з активом сільської молоді. 7 січня 1939 р.

Екскурсанти біля пам'ятника Тарасові Шевченку
у Києві. У центрі Петро Хамчук, 1940 р.
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Петро Хамчук
у совєтській армії.
Фотографія відретушована.

Петро Хамчук під час служби у со
вєтській армії. Нагороджений зна
ком “Ворошиловський стрілець”
за успіхи в бойовій підготовці.

Автографи
Петра Хамчука
на світлинах
різних років.
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Петро Хамчук (на передньому плані) з командою німецьких вояків у Парижі, 1941 р.

22

Команда вояків, м. Брюссель (Бельгія).

23

Петро Хамчук (надіває рукавицю) під час служби у німецькому шуцманшафті (охоронних військах ІІІ
рейху). Переправа поромом через Дніпро у районі білоруського міста Бихов. Квітень, 1942 р.
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Святкування Великодня 6 квітня 1941 р. в одному із сіл Білорусії. Петро Хамчук сьомий зліва у чорному
мундирі.
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Святкування Великодня 6 квітня 1941 р. в одному із сіл Білорусії. Петро Хамчук сьомий зліва направо
у чорному мундирі.
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Петро Хамчук  праворуч перший. Святкування Великодня у білоруському селі.

Біля дерев'яної церкви в Білорусії. Петро Хамчук 
праворуч третій, 1941 р.
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В дорозі на с. Ілінку в Білорусії. Петро Хамчук у центрі. 5 квітня 1942 р.
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Ремонт моста у с. Доброскевичі в Білорусії. Петро Хамчук праворуч третій. 10 травня 1942 р.

ПІД ПРАПОРАМИ УПА (1943–1944 рр.)
“МИ ПОЛЯЖЕМ,
ЩОБ ВОЛЮ І ЩАСТЯ,
І ЧЕСТЬ,
РІДНИЙ КРАЮ,
ЗДОБУТИ ТОБІ !”.
Іван Франко
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“БУДЕМ БИТИ НІМЦЯ, БРАТЕ!”
ормування окремих чот УПА та їх вишкіл “Бистрий” започатку
вав у листопадігрудні 1943 р. на теренах Заліщицького пту.
Про цей підготовчий період боротьби існує багато свідчень від
колишніх стрільців куреня.
Іван Богуцький, мешканець с. Винятинці Заліщицького пту, роз
повідає, що пішов до сотні “Бистрого” на Покрову 1943 р. З ним відій
шли його друзі із с. Городок Михайло Олійнич, Іван Крихтяк, Дмитро
Козак17.
Михайло Липовий, 1924 р.н., із с. Угринь, що на Чортківщині, до
сотні “Бистрого” зголосився також приблизно у цей же час. Їхнім роєм
командував “Колос” із Борщівського пту, а до складу відділу входили
стрільці “Півень”, “Байрак”, “Весло” з Джурина, “Соловей” з Колиндян,
“Хом’як” із Хом’яківки. На жаль, прізвища їх не ідентифіковані.
Дійшовши до сіл Свершківці, Шутроминці, Садки, Хмелева, зупи
нилися. На погляд Михайла Липового, у районі згаданих сіл відбува
лося доукомплектування сотні. “Колос” незабаром повернувся на
Борщівщину, а командування роєм перейняв “Птах”.
Формування здійснювалося конспіративно. Уночі стрільці виходи
ли на стрілецькі вправи. Там познайомилися з “Бистрим”. По рухах у
розмові відчувалося, що то жвавий і кмітливий командир. Прийшов
глянути, що то за кадри прибули до нього. До декого, потиснувши за
лікоть, промовляв жартома: “Будемо воювати, братежиде”.
“Бистрий”, за спогадами його друзів, володів усіма чеснотами пов
станського командира. Завжди навчав новобранців сотні: “Перед
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ворогом ховай дійсність, показуй ложність”. Він ніколи не боявся
куль. Бувало, вони свистять зліва або справа, а він тільки головою
схитує. Це була не показова хоробрість, а набутий досвід фронтовика.
З цього приводу завжди мав звичку говорити: “Братежиде, як тебе
має вбити куля, то вб’є і на печі”. У бою “Бистрий” ніколи не прилягав
на землю, а стріляв прицільно навколішки з карабіна.Гарно співав.
Бувало, з чотовим, пізніше сотенним Іваном Кульчицьким, пс. “Сич”,
із с. Росохач Чортківського пту, який ще й до того був дяком, як заспі
вають “Ой три шляхи широкії” – “Бистрий” басом, а “Сич” тенором –
серце краялося.
Одного разу господарчий сотні приніс йому масло. Але він його не
їв, а наказав поділити між стрільцями. За це повстанці любили і
шанували командира18.“Бистрий” будького не приймав до сотні.
Будучи досвідченим вояком, пріоритетне право надавав фронтови
кам, які повернулися з полону додому, або кмітливій молоді, яка уміла
прицільно стріляти.
Стрілець Михайло Бугера, пс. “Карпо”, розповідав, що
“Бистрий” брав до себе стрільців, які з трьох пострілів щоразу зби
вали ціль і вміли кидати гранати.Добровольцям, які прагнули би
тися з ворогом, пояснював, що повстанську війну, від якої незаба
ром запалає земля під ногами окупантів, не варто сприймати як
романтичну епопею часів козаччини, а навпаки, слід очікувати
жорстокої сучасної запеклої боротьби з великими втратами укра
їнського народу.
Першочергову увагу звертав також на моральнополітичну підго
товку українського повстанця. Стрілець, який приходив до сотні,
мусив знати “Декалог” – десять заповідей українського націоналіста,
основними з яких були: “Здобудеш Українську Державу, або згинеш у
боротьбі за неї”, “Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш
ворогів Твоєї Нації” та інші чесноти.
Бійці “Бистрого” характеризувалися наявними у них дванадцять
ма прикметами українського націоналіста, одна з яких вимагала:
“Бути завжди готовим” до боротьби на Фронті Української Національ
ної Революції, здатним віддати всі свої сили і життя Україні. А основні
риси характеру повстанця такі, як безкорисливість, чесність, дисци
плінованість, активність, відважність мали служити перемозі “Вели
кої Святої Справи”.
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Вступ до збройного відділу УПА “Бистрого” увінчувався присягою,
яку кожен доброволець складав уголос напам’ять: “Я, воїн Української
Повстанської Армії, взявши до рук зброю, урочисто клянусь своєю
честю, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров’ю
усіх Найкращих Синів України та перед найвищим Проводом Народу
Українського: Боротись за повне визволення всіх українських земель
і українського народу від загарбників та здобути Українську Само
стійну Соборну Державу…”
Для підтримання духу мужності у повсякденному повстанському
середовищі, щоранку на постої, і коли був відносний спокій, особли
во під вечір, як згадує стрілець “Карпо”, у курені “Сірих вовків” ніколи
не пропускали “Молитви Українського Націоналіста”.
“Один стрілець, що добре знав напам’ять текст, а був це санітар,
друг “Беркут”, декламував на повний голос, а ми повторювали за ним:
“Україно, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею
вітру кавказького, пошумом карпатських ручаїв, боїв славного
войовника Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомо
ном Софійських дзвонів.
Нехай дума моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опроміниться, бо
Ти, Пресвята, все життя моє, бо Ти – все щастя. Задзвони мені брязко
том кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки; принеси мені зойки
катованих у льохах, тюрмах, засланнях, щоб віра моя була гранітом,
щоб росла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як йшли Герої
за Тебе, Свята, за Твою славу, за Твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу
неволі, стоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих
під Базаром і Крутами, геройську смерть Героїв Української Нації,
Української Національної Революції – полковника Євгена Коноваль
ця, Басарабової, Головінського та славну смерть Данилишина і Біла
са й тисячу інших, не знаних нам, чиї кості порозкидані або тайком
загребані. Спали вогнем життєтворчим усю кволість у серці мойому.
Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух,
загартуй волю, у серці замешкай мойому. У тюрмах і тяжких хвили
нах підпільного життя рости мене до Ясних Чинів, у Чинах тих хай
знайду смерть, солодку смерть у муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і
вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня і Соборна!”19
Відповідну коротку молитвуприсягу для членів станичних ОУН
“Бистрий” склав особисто й пропонував її для молодого поповнення
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організації, хто ставав на шлях боротьби. Станична жіночої мережі
ОУН с. Воля Чорнокінецька Франка ГрабецьДовбенко, пс. “Ружа”,
донині пам’ятає присягу, яку вивчила від “Бистрого”. Поклавши руку
на Святе Євангеліє і пістолет, дівчина повторила у присутності
командира: “Україно, свята Мати Героїв. Я вірю Тобі, у Твою святу
Правду. Бо Ти пресвята, многостраждальна Мати, несеш великий
тяжкий Хрест, як ніс Ісус Христос.
У п’ятницю його били, в п’ятницю його катували і в п’ятницю його
розп’яли на Хресті. І вмер Він для нашого спасіння. Україно моя, буду
вірна Тобі до кінця свого скону”20.
Молитва Українського Націоналіста додавала духу бадьорості й
мужності українським повстанцям, виховувала у них риси безком
промісних героїв Шевченкового “Кобзаря”, сильних характером, нез
ламних бойовиків повстанської епопеї, яких не могла залякати ніяка
ворожа потуга. Зцементовані Молитвою Українського Націоналіста,
повстанці “Сірих вовків” ставали непереможними, а їхня боротьба
справедливою і незаперечною.

СТАРШИНСЬКІ КАДРИ
ТА СТРУКТУРА КУРЕНЯ
оукомплектовуючи в процесі боїв сотню “Сірих вовків”, а згодом
і курінь під однойменною назвою, “Бистрий” уміло підбирав
старшинські кадри – сотенних, чотових, ройових з числа місце
вих вихідців, колишніх військовиків совєтської, польської та німець
кої армій, які повернулися з фронту додому.
Про створення сотень куреня старший стрілець Михайло Бугера,
пс. “Карпо”, розповідає наступне: “Курінь “Сірих вовків” формувався
так. Спершу була сотня “Сірих вовків”. При збільшенні чисельності
стрілецтва, сотня була поділена на дві частини із поповненням. Тоді
обидві частини вважали себе “Сірими вовками”. Але це вже були
сотні. Першою командував “Хмель”, другою – “Сич”, а навесні 1945 р.
з цих двох сотень була створена третя. Командиром її став сотенний
“Півень”. Ще узимку, десь у лютому, “Сич” оголосив, що сотня №2 буде
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мати назву “Чорноморці”. У повсякденні ми цими назвами не кори
стувались. Говорили: сотня “Хмеля”, чота “Бурлаки”, рій “Цяпки”, хіба
користувались у звітах, про які мені не відомо”21.
Далі подамо їх життєписи.
Сотенний Микола Скринчук, пс. “Хмель”, нар. 1923 р. у с. Залуччя,
нині Подоляни Хмельницької обл. Зростав під час більшовицьких
репресій і колгоспної експлуатації. Наприкінці 1942 р. подався на
Волинь, де отримав ідейне загартування. Повернувшись додому,
влився до куреня УПА “Бистрого”. Під час боїв проявив себе сміли
вим, здібним командиром. 15 червня 1945 р., будучи пораненим біля
села Козаччина Борщівського рну, потрапив до рук червоних. Після
його полонення, сотенним став Іван Щикульський, пс. “Рубач”,
нар. 1919 р. у с. Цигани Борщівського пту. Закінчив Львівську
школу української допоміжної поліції. Був досвідченим командиром.
Восени 1945 р., після реорганізації куреня на менші відділи, призна
чений організаційномобілізаційним референтом Кам’янецьПо
дільської області. Заарештований 1947 р. у Львові. В’язень більшо
вицьких тюрем і концтаборів. Помер у 1997 р.
Командиром наступної сотні під криптонімом “Чорноморці”
“Бистрий” призначив Миколу Кульчицького, пс “Сич”, нар. 1919 р. у
с. Росохач Чортківського пту. Мав семикласну освіту. Чл. ОУН з 1939 р. У
1940 р. призваний до червоної армії. Воював на фронті. На початку
війни повернувся з німецького полону додому. З осені 1943 р. помагав
“Бистрому” формувати сотню. Спочатку очолював чоту, через рік
сотню22. Успішно проводив бойові операції партизанського характе
ру. Загинув у бою з більшовицькими військами у Шутроминському
лісі Заліщицького рну 24 квітня 1945 р.
Сотню загиблого “Сича” негайно прийняв командир другої чоти
“Чорноморців” Онуфрій Наконечний, пс. “Ростислав”, 1915 р.н. із с. Да
видківці Чортківського пту. Це був кадровий підпільникреволюціо
нер. Служив у польському війську. Під час першої більшовицької оку
пації краю 19391941 рр. арештовувався НКВС.
Але “Ростислав” довго сотнею не командував. Під час однієї із засі
док його схопили енкаведисти й привезли до чортківської в’язниці.
13 жовтня 1945 р., присудили йому розстріл і посадили у сімнадцяту
камеру смертників. Розповідають, що там він співав пісню “Ангел
смерті тут витає…” Через три тижні його викликали на смерть.
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В умовах напливу добровольців навесні 1945 р. “Бистрий” з пере
повнених людьми двох сотень укомплектував третю, якою команду
вав сотенний “Півень”. На жаль, прізвище і походження його нами не
встановлено. Сотенний “Півень” впав смертю героя у бою 7 травня
1945 р. на Качуровій горі біля с. Сосулівка і там похований23.
Отже, при наявності трьох сотень стрільців загін “Бистрого” пере
ріс у курінь. До кожної сотні куреня були призначені політвиховни
ки. Про одного з них згадує старший стрілець “Карпо”: “Політвихов
ника сотні “Ростислава” я запримітив десь у лісах. Коли і звідки він
прийшов, мені невідомо. Знаю, що його прізвище Бойко. Він дружив
з одним хлопцем із Іванкова. Приїздив на фестини до села. Вже на
каторзі у режимному таборі доля звела мене з односельчанином
Ситником Михайлом на шахті “Капітальна”. Там він сказав мені його
прізвище”.
У матеріалах штабу куреня часто згадується чотовий під псевдо
“Бурлака”. Це – Навізівський Микола Григорович (1916 р.н., с. Ворву
линці Заліщицького пту). Напередодні Другої світової війни служив
у польському війську, де потрапив у німецький полон. Повернувшись
додому, активно сприяв розбудові УПА. Загинув “Бурлака” 21 квітня
1945 р. у запеклому бою на хуторі Теклівка, що біля Мишкова, на межі
Борщівського і Заліщицького районів.“Бурлака” був надзвичайно
здібною, допитливою людиною. Він добре знав німецьку мову. Вір
туозно грав на скрипці, навіть лівою рукою. Збереглися свідчення,
що Микола заповідав у разі загибелі поховати його на узвишші
поблизу села БільчеЗолоте. Можливо, побратими й виконали його
волю, бо після бою рідні не знайшли тіла загиблого24.
У курені “Сірі вовки” воювали та вславились хоробрістю чотові
“Вир”, “Гарт”, “Кармелюк”, “Лемик”, “Муха”, “Рен”, ройові “Колос”,
“Птах”, “Рибка”, “Цяпка”. На жаль, їхні прізвища не ідентифіковані
для рідної історії. Усім їм вічна Пам’ять!
У курені “Сірих вовків” діяли також капеланська служба, санітар
на і сотенна жандармерія. Комендантом сотенної жандармерії
“Бистрий” призначив Михайла Жабу, пс. “Чабан”, уродженця Закар
паття, який під час німецької окупації працював у господаря с. Садки
Заліщицького пту. У червні 1945 р. жандармерію при УПА було лікві
довано, і “Бистрий” забрав його для особистої охорони. Але Жаба –
“Чабан” виявився зрадником. Можливо, він мав навіть наказ знищи
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ти “Бистрого”, але не зумів цього зробити. Намагаючись заслужити
довір’я у більшовиків, “уславився” на теренах краю неймовірними
жорстокостями супроти селян.
Відомо також, що “Бистрий” створив при повстанському курені
підстаршинську школу, і вона брала участь у запеклому бою на Качу
ровій горі Галилейського лісу біля с. Сосулівка Чортківського рну.
Ймовірно, що “Бистрий” планував розширити курінь до більшого
з’єднання і йому потрібні були молодші командири, водночас втрати
старшинських кадрів у боях вимагали на їх місце свіжих сил. На
жаль, політичні обставини літа 1945 р. змінилися не на користь УПА.
Друга світова війна у Європі закінчилась, і СРСР частину фронтови
ків перекинув на боротьбу з українським визвольним рухом. Через
велике скупчення на теренах краю совєтських військ, які на кожному
кроці нав’язували куреню жорстокі бої, стало очевидним, що проти
совєтської армади військ не вистояти і доведеться діяти навіть не
сотнями, а окремими чотами і роями.
Частину бійців “Бистрий” здемобілізував до праці на власних
теренах, інших невеликими групами направив до Самооборон
них кущових відділів, теренової мережі ОУН. Сам же зініціював
для себе “залізну чоту” із сорока найзагартованіших вояківвер
шників, здібності яких не раз перевірив у боях 25.Про “Сірих вов
ків” “Бистрого”, напевно 1945 р., складено вірш, а може, то уже
була й пісня, в якій згадуються місця походів славного повстансь
кого загону. Її знайдено у рукописному “Збірнику революційних
пісень” за 1947 р. Ось її слова:
Нестримним потоком чота за чотою,
ідуть України сини.
Далекі від смутку, не близькі журбою,
несуть в серці радість вони.
Це “Сірі вовки” – ми залізнії чоти,
боїв не страшний для нас вир,
у славному рейді, в орлиному леті
нас “Бистрий” веде командир.
Ідем ми на поклик народу до бою,
нас кличуть далекі віки,
і запал несем, і відвагу з собою,
незламні ми “Сірі вовки”.
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В Затуринськім лісі німоти, як злива,
повстанців хотіли розбить.
Та “Бистрий” побідно звідсіля нас вивів,
бо “Сірих вовків” не зломить.
Під Львовом громили комуну уперто,
були і над рідним Збручем.
Підем ми на Київ, хоч би навіть вмерти,
із гордим свободи кличем.
На нас посилає комуна гармати,
на нас посила літаки,
та серця палкого й вогнем не зламати,
незламні ми “Сірі вовки”.
І ми переможем, Вкраїни повстанці,
бо з нами іде наш народ.
Вкраїну ми нашу,
як сонце уранці,
підіймем до щастя висот26.
Вояки куреня “Сірих вовків” з честю виконали покладений на них
святий обов’язок, щоб Україні в славі заясніти і волі змогутніти. Вос
кресимо у Пам’яті народу бойові подвиги легендарного командира
“Бистрого” в ті великі буремні роки наших Визвольних Змагань!

ПЕРШИЙ БІЙ
грудня 1943 р. молоді, ще не загартовані як слід у боях повстан
ці квартирували у лісі біля с. Коростятин Монастириського рну.
О дев’ятій годині ранку гітлерівці почали наступ на упістів.
Але добровольці не розгубилися. Чотовий “Довбуш” наказав зайня
ти оборону, а основним силам виходити з табору.
“Бистрий”, який на той час був поза сотнею, приспівши вчасно,
повів упістів на гітлерівців. Не очікуючи несподіваного наступу, німці
кинулись врозтіч і залишили на полі бою кількох убитих та поране
них.
Повстанці втратили трьох стрільців “Шума”, “Максима” й “Заха
ра”. Загиблих поховали з вояцькими почестями27. Над могилою заги
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блих борців виступив “Бистрий”, попрощавши героїв. На жаль, пріз
вища їх не ідентифіковані і могили невідомі.
Цей перший бій показав, що німецьких окупантів можна бити і
малими силами, а перші втрати бійців зміцнили їх віру у перемогу.

ПЕРЕСТРІЛКА ЧОТИ “РЕНА”
вартируючи на Заліщанщині, “Бистрий” здійснив кілька
зачіпних боїв з німецькими окупантами, один з яких від
бувся 15 лютого 1944 р., коли чота “Рена” вийшла на постій
до с. Садки Заліщицького рну. Стрільці зупинилися у північній
частині села біля цвинтаря. У протилежному боці села тоді квар
тирували совєтські диверсанти, так звані “партизаниковпаки”.
Вони говорили поукраїнськи, але дуже лихословили між собою.
Мешканці їх швидко розвінчали, що то не повстанці.
Змучені упісти дрімали у хатах. Проте їх відпочинок не був
довготривалим. З боку сіл БураківкаКошилівці на село рухалась
колона німців. Совєти втекли, тому удар на себе прийняла чота
“Рена”.
Упісти з крайніх хат відкрили вогонь. Німці зупинились і поча
ли обстрілювати оселі. У перестрілці загинув кулеметник УПА.
Було вбито декілька німців. Чота швидко відійшла28.
Німці за кару спалили 72 господарства. Від їх пострілів та
осколків загинуло 30 мешканців села: Василь Андрусик, 1915 р.н.,
Анастасія Гурмус, 1914 р.н., Онуфрій Григорків, 1905 р.н., Вар
вара Григорків, 1908 р.н., Йосип Григорків, 1936 р.н., Ананій
Могилюк, 1914 р.н., Корнелій Кіянчук, 1916 р.н., Павло Осад
чук, 1915 р.н., Тодосій Приймак, 1915 р.н., Андрій Рудик, 1911
р.н., Василь Павлюк, 1922 р.н., Євдокія Попадин, 1908 р.н.,
Гнат Рудка, 1901 р.н., Іван Рудик, 1901 р.н., Ярина Рудка, 1904
р.н., Роман Сасанчин, 1900 р.н., Павло Стасюк, 1894 р.н.,
Євдокія Стасюк, 1920 р.н., Іван Стасюк, 1923 р.н., Степан
Ткач, 1902 р.н., Іван Ягнич, 1920 р.н., та ін. 29
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ЗАГИБЕЛЬ СОТЕННОГО “ЛЕМИКА”
априкінці лютого 1944 р. сотня “Сірих вовків” “Бистрого”
вирушила в рейд у тил німецьким військам, що дислоку
вались у західних районах Тернопільщини. Перепра
вились через р. Стрипа й пішли назустріч героїчним випробу
ванням.Заглибившись у німецький тил, “Бистрий” з сотнею
постійно маневрував. Прийшовши на віддалений хутір чи село,
відпочивали. Потім командування кудись викликало “Бистро
го”. Командувати сотнею став чотовий “Лемик” (прізвище не
ідентифіковано).
Стрілець Михайло Липовий, пс. “Крук”, розповідає, що
“Лемик” був трохи старшим за віком від стрільців. У 1939 р.
брав участь у подіях на Карпатській Україні, де дістав поранен
ня. Гарячкуватий був хлопець. Стрільці між собою говорили,
що заведе він їх у “халепу”. 27 березня 1944 р. “Лемик” загинув.
А сталося це так. Упісти стояли у с. Лазарівка на Підгаєччині.
Там висадився більшовицький десант. Повстанці вступили з
ними у бій і перейшли до сусіднього Яргорова. Тут до них при
бігли дівчатка й сказали, що у їхній хаті засіли три диверсанти.
“Лемик” витягнув з кишені кілька золотих, дав дітям і ска
зав, щоб мама купила диверсантам горілки. Через півгодини
пішов до хати, щоб роззброїти більшовиків. Підійшовши близь
ко, різко відчинив двері, але тут же упав, прошитий кулемет
ною чергою. Крізь вікно червоні кинулися утікати до р. Золота
Липа, але їх наздогнали кулі упістів.
Повстанці перенесли “Лемика” у сусіднє село Баранів і похо
вали на цвинтарі при вході біля хвіртки. Хлопці хотіли дати
салют, але навколо стояли німецькі війська. Тоді стиха заспіва
ли “Ой зацвіла черемха, зацвіла яворовим білим цвітом...”.
На місце загиблого “Лемика” сотенним став чотовий “Рен”,
але й він був недовго. Незабаром повернувся “Бистрий” і про
довжив командування сотнею. Повідомив повстанцям, що був у
бою з червоними і що воювати з ними буде значно важче 30.
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У ПРИФРОНТОВІЙ СМУЗІ
березніквітні 1944 р. совєтська армія переможно посувалася
теренами Східої Галичини. Гітлерівці відступали. Відбувалася
своєрідна заміна одного агресора іншим. 17 квітня совєти
захопили від німців Тернопіль і далі зупинились, готуючись до насту
пу. Відтоді Тернопільщина стала тереном стабілізації фронту на лінії
ЗаложціЧортківКоломия і Кути (ІваноФранківська обл.). Фронт, як
і під час Першої світової війни, зупинився вздовж р. Серет, тепер на
три місяці аж до середини липня. У цей час найбільшої руйнації заз
навали села, які з обидвох боків грабували більшовицькі та гітлерів
ські окупанти.
“Бистрий” у цей період розчленував сотню на чоти і вони заквар
тирували у селах та хуторах з березня до травня 1944 р.
У травні 1944 р. він знову зібрав стрільців у сотню і почав рейдува
ти з нею вздовж річки Золота Липа. Сотня швидко поповнилась доб
ровольцями переросла в курінь і налічувала близько трьохсот стріль
ців, частина з них ще не мала зброї та обмундирування, які належа
ло їм здобути у ворога.

ПРОБА ВОГНЕМ
У ЗАТУРИНСЬКОМУ ЛІСІ
червня 1944 р. курінь “Сірі вовки” продовжував пере
бувати у прифронтовій смузі й заквартирував у лісово
му масиві “Гутиська” недалеко від с. Затурин. Того ж
дня німці розконспірували постій куреня й почали наступ на
відтинку чоти сотні “Сича”. Завваживши повстанську стійку,
вони закидали її гранатами. Яром підсувався ще один відділ
гітлерівців, але повстанці, вчасно завваживши нападників,
чергами з кулеметів перебили їх.
З перемінним успіхом зачіпні бої продовжувались до полудня, а
потім гітлерівці підтягнули більші сили. По табору почали стріляти з
легких гармат та мінометів.
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О 16й годині на відтинку чоти “Макара” німці пустили танки
“Тигри”. Чота почала відступати. О 17й годині курінь повністю зали
шив табір і почав прориватися крізь ворожий заслін на південь. Деякі
групи повстанців вибігли на поле, та, звівши короткі бої з німецьки
ми танкістами, повернулись знову до лісу.
О 19й годині стрільці куреня зупинилися перед с. Нова Гута, де
побачили угорські частини, які хотіли перегородити їм шлях.Упісти
залягли в кущах і очікували команди “Бистрого”. Але німецькі союз
ники швидко віднайшли їх і почали обстрілювти з мінометів та ско
рострільної зброї. Тоді “Бистрий” розділив курінь на дві частини.
Одних стрільців повів сам, інших сотенний “Сич”, і кинулись знову на
прорив.
“Сич” прорвався першим, “Бистрому” же прорив не вдався. Він
повернувся в кущі й заліг у невеликому квадраті. Коли мадяри з нім
цями підійшли зовсім близько, повстанці майже усіх впритул пере
стріляли густим вогнем. Вирвавшись з оточення, “Бистрий” вивів
вояків у безпечне місце31.
Власне бачення перебігу Затуринського бою доповнює у своїх спо
гадах безпосередній його учасник, колишній стрілець Михайло Липо
вий, пс. “Крук”. “Недалеко від краю лісу, – оповідає він, – де ми зупи
нились, був яр, там вода. Як завжди, дехто приліг, а інші, кому випа
ло, пішли на стійку. Кухарі “Ліщина” та “Піддубний” готували сніда
нок. У обідню пору нарешті ми поснідали.
Надійшла команда чистити зброю. “Бистрий” і бунчужний “Вихор”
на конях поскакали в розвідку. На той час захмарилось. Почало гри
міти. Один із стрільців вирішив не чистити цівку, а дочекавшись,
коли загримить, вистрілив з кріса. Але постріл почули у селі німці.
Через декілька хвилин на змиленому коні прискакав “Бистрий”.
“Хто стріляв?!”. Стрілець вийшов з лави. “Діти мої, – сказав
“Бистрий”, – ще буде час красно ходити, лише було б чому”. Ми довго
розмірковували, що мав на увазі командир. “Бистрий” наказав буду
вати колиби, окремо на кожний рій, і посилити застави з кулеметами.
Ще до цього стрілець “Юрко” побачив у лісі німця з кіньми, що при
їхав по дрова. Він застрелив його, додатково розконспірувавши
постій. Кругом знаходилися німці, що відпочивали, адже це була при
фронтова зона.Після пострілів над лісом низько почали кружляти
два німецькі літаки. Як з’ясувалось, вони засікли нас. Здалеку доли
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нав гуркіт моторів. Наступного дня “Бистрий” наказав зайняти кру
гову оборону, замаскуватись і чекати наступу німців. Я отримав зав
дання іти на заставу, а коли побачу німців, непоміченим відійти.
Десь о десятій ранку побачили автомашини з німцями. Вони виси
пали звідти і пішли врозсипну прямо на наш табір. Ми негайно допо
віли “Бистрому”, що наступають вороги. Німців підпустили дуже
близько, метрів шістьп’ять від нас, і відкрили густий вогонь з усієї
стрілецької зброї, що була у нас. Через хвилину земля стала сірою від
трупів у мундирах.
Деякі наступаючі проривалися до табору, але їх добивали з кущів.
Тоді гітлерівці перегрупувалися й почали бити з мінометів. Бій три
вав до заходу сонця. Ми знялися з оборони й відступили у глибину
лісу. Раптом ізза сосни нас обстріляв німака й смертельно поранив
кулеметника “Бука” і в щоку стрільця “Козаря”, але сотенний “Сич”
убив його. “Бистрий” провів оперативну нараду з чотовим “Реном”,
“Сичем” та “Бурлакою”. З двома чотами він вийшов у західному
напрямку, а наша чота “Рена” – у східний до с. Швейків Бучацького
повіту.
У цьому селі також відпочивали фронтовики. На краю села стояв
вартовий. Ми його прибрали і з городів увійшли до села. Пораненого
“Козаря” віддали представникам тереневої сітки ОУН, й подальша
доля його мені не відома.Ми розійшлися по людських оселях, а рій
“Птаха” поселився у стодолі на краю села. Місцевий хлопчина приніс
нам молока і два буханці хліба. Потім у Норильську я дізнався, що то
був Антін Михальчук.
У другій половині дня відчинилась брама, і на подвір’я в’їхав віз з
місцевим селянином та німцем, напевно, по сіно. Зайшовши до сто
доли, побачив нас і закричав: “Партизани!” – та й побіг не оглядаю
чись.Ми – швидко на город, де люди підгортали картоплю. Вони
дивилися на нас перелякані. Долиною у яр пішли на поля в жита, які
цвіли, побачили знову, як кружляв літак, але він нас не зауважив.
Увечері прийшли до сусіднього села, назви якого не пам’ятаю.
Знайшли чотового “Рена”. Жаль, що до цих пір так і не дізнались його
справжнього прізвища. “Ренів” було декілька. Знайшли “Бистрого” й
вирішили повертатись додому. Перейшли фронт без жодного пострі
лу. За це честь і слава “Бистрому”32.
З описом бою у Затуринському лісі перегукується спогад ще одно
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го його учасника, колишнього стрільця куреня Дмитра Бурмея,
1924 р.н., уродженця с. Базар Чортківського пту.
“... До вересня 1939 р., – пише він, – я був членом “Лугу”. 1942 р.
поступив в ОУН. Восени 1943 р., коли фашисти два рази хотіли заб
рати до Німеччини на роботу, пішов у боївку Самооборони, яка діяла
на терені Бучацького рну.Узимку 19431944 рр. боївка влилася до
складу куреня “Сірі вовки” під командуванням “Бистрого”. Наш
курінь тоді ще називався сотнею, у якій було близько 200 стрільців.
Всі добре озброєні і зодягнені. Командував сотнею “Сич”. Пізніше
його сотня стала називатися “Чорноморці”.
Німці відступали перед совєтськими військами. Фронт наближав
ся. На дорогах збільшувався рух німецьких частин, техніки. У червні
1944 р. західні райони Тернопільщини ще знаходились під німцями,
східними володіли більшовики. Наш курінь маневрував, міняв своє
місце розташування. Уникаючи відкритих боїв з фашистами, ми
намагались берегти сили. Нас чекала невідомість. Декілька днів ми
квартирували у лісі біля с. Затурин Підгаєцького рну. Ліс був вели
кий, старий, дерева грубі. З тактичної сторони він надавався для
ведення партизанського бою.
У цьому районі стояли німецькі фронтові частини з різною
технікою. Німці довідались, що ми знаходимося у лісі, і почали
стягувати війська для наступу.Але ми були впевнені в своїх
силах та позиціях, які займали. Мені відомо, що “Бистрий” не
хотів передислоковуватись, а бажав випробувати хлопців у від
критому бою з німцями.У неділю 25 червня 1944 р. о 4й годині
ранку нацисти розпочали наступ. Попереду йшли танки, за
ними піхота. Але підходи до лісу були заміновані. Декілька тан
ків підірвались і стали кружляти на місці. Піхота зупинилась.
По лісу стали бити з мінометів. Це для нас було найбільш небез
печно. Міни хоч і не попадали точно, але ми уже мали поране
них. Над лісом цілий день кружляли два літаки, які, напевно,
подавали інформацію про наше розташування, однак вони
мало що бачили і бомб не скидали, а лише стріляли навмання з
кулеметів. Це нас не лякало.
Бій продовжувався три години. Німці мали втрати вбитими і пора
неними. Після незрозумілої перерви вони пішли вдруге у наступ,
потім утретє. Дорого їм коштувало бажання знищити нас. Серед
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наступаючих було багато власовців, що, як видно, німці колаборантів
не жаліли. У нас втрат не було.
“Бистрий” подав команду виходити з оточення. Залишитись на
місці – означало втратити людей. Ми готувались прориватись на схід,
але розвідка повідомила, що краще на захід у сторону села, назви
якого не пам’ятаю. Першим почав виходити з бою сотенний “Сич”. Я
знаходився в авангарді прориву. Тут ми потрапили під кулеметний
вогонь, який давав довгі черги. Мене поранило у праву руку нижче
ліктя. У відповідь заграв наш кулемет “Дегтярова”. Німецький куле
метник замовк. Я почув крик: “Товаріщі, нє стрєляйтє, ми своі”. Як
виявилось, це був власовець. На полі стрільба з танка по нас ніякого
успіху на давала. Ми прорвались у село. Подекуди я бачив німецьких
патрулів, які успішно зникали.
Позаду нас відступав “Бистрий”. У нього була добірна кулеметна
“залізна чота”. Всі стрільці – снайпери, практичні, обстріляні у попе
редніх боях. До речі, кожна чота наша мала на озброєнні чотири куле
мети “Дегтярова”, “Максими” та важкі німецькі. Особисто я не бачив,
щоб ми мали загиблих. У розмовах з населенням дізнався, що німці
мали дуже багато вбитих, яких вивезли у сторону Монастириська.
Я залишався на лікуванні у селах. По зв’язку дівчатазв’язкові
мене довезли до села Базар, тобто додому”.33
Затуринському бою та обставинам у прифронтовій смузі присвя
тив невеликий спогад колишній стрілець Володимир Слободян, пс.
“Запорожець”, із с. Новосілка Підгаєцького пту.“
У 1942 р., – пише він, – я вступив до ОУН, а в 1944 р. пішов у сотню
“Бистрого” “Сірі вовки”.У сотні була одна чота старих вояків, загарто
ваних у боях. А решта ми, молоді. Усі мали зброю, в основному тро
фейну російську. У відділі панували порядок і дисципліна.
“Бистрий” з повстанцями подався у бережанські ліси, де стояли
великі сили УПА. Тут стояв табір. Між лісовими колибами прорубали
просіки, доріжки посипали піском. У різних місцях знаходилась
замаскована техніка – радіостанція, гармати. Диміли полкові кухні.
Ніхто не мав права без причини ходити по табору. Там ми прожили
близько двох місяців. Водночас проходили тактичні навчання. Я зро
зумів, що сили в УПА великі. Нам би сприятливіші міжнародні умови.
У червні 1944 р. перейшли у затуринські ліси на Підгаєччині.
Увечері до нас прибуло поповнення, наполовину озброєне, а недалеко
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було польське село, і поляки напевно донесли про нас німцям, які
стягнули великі сили, близько двох тисяч вояків. Між ними і власов
ців. По наших позиціях почали стріляти з мінометів, потім пустили
танкетки. Німці точно не знали, де ми на них чекали. Підпустивши
піхоту близько, вдарили по ній залпами стрілецької зброї, від яких
загинуло багато ворогів. І ми відступили.
У дорозі мали постійні сутички з німцями. Так у нас з’явилися
німецькі автомати та зброя. Там десь ми перейшли лінію фронту і
знову повернулися на попередні позиції”34.
За даними 12 тому Літопису УПА, у Затуринському бою загинуло
близько 300 німецьких солдатів, що викликає скептицизм у опонен
тів. Проте ці дані відповідають дійсності. Бій був справді гарячий і
несподіваний для окупантів.
Мешканець с. Затурин Петро Твардовський у спогадах свідчить,
що серед німецьких убитих був навіть майор. “Пам’ятаю, як цілий
день і до пізньої ночі німці звозили з лісу вбитих і поранених до
села”35.
Українські повстанці використали найбільш випробувану тактику
удару із засідки. Влучні постріли стрільців і кулеметників принесли
перемогу молодим упістам. “Бистрий” міг не давати цього бою й спо
кійно відступити вглиб лісів. Але він хотів випробувати силу і міць
своїх стрільців.Без сумніву, більшовицькі партизани не мають анало
гів Затуринському бою, і він золотою сторінкою увійде в історію виз
вольної боротьби Української Повстанської Армії.

Вічна Пам’ять Героям
Затуринського бою!
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Командний склад Третьої Військової Округи “Лисоня”, УПА2“Захід”. Зліва направо: 12й, 22й, 32й – не
ідентифіковані. Далі шеф штабу Третьої Військової Округи Володимир Якубовський, пс.
“Бондаренко”, сотенний Богдан Федик, пс. “Крук”, командир сотні “Холодноярці” і 18
тактичного відтинка “Стрипа2ІІ”, курінний Петро Хамчук, пс. “Бистрий”, командир куреня “Сірі
вовки”. Весна 1944 р.
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Зліва направо: Невідомий, далі Володимир Якубовський, пс. “Бондаренко” – шеф штабу Третьої В.О.
“Лисоня”, Дмитро Карпенко, пс. “Яструб” – командир сотні “Сіроманці”, Петро Хамчук, пс. “Бистрий”
командир куреня УПА “Сірі вовки”. Бережанщина, 1944 р.

Структура куреня УПА “Сірі вовки”.
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Іван Щикульський. Н. 1919 р.
у с. Цигани Борщівського п2ту.
Сотенний куреня “Сірі вовки”,
пс. “Рубач”. В'язень
більшовицьких тюрем
і концтаборів.

Микола Навізівський. Н. 1919 р.
у с. Ворвулинці Заліщицького п2ту.
Чотовий куреня “Сірі вовки”,
пс. “Бурлака”. Загинув 21 квітня
1945 р. на присілку Вербова
Заліщицького р2ну. Похований
ймовірно у с. Більче2Золоте
Борщівського р2ну.
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Володимир Слободян.
Н. у с. Новосілка Бучацького
п2ту. Стрілець куреня “Сірі
вовки”. Учасник
Затуринського бою
з гітлерівцями.

Михайло Бугера. Н. 1926 р.
у с. Іванків Борщівського п2
ту. Старший стрілець
куреня “Сірі вовки”, пс. “Кар2
по”. В'язень більшовицьких
тюрем і концтаборів.

Михайло Липовий. Н. 1924 р.
у с. Угринь Чортківського п2ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”,
пс. “Крук”. Учасник Затуринського
бою з німецькими окупантами
25 червня 1944 р.
В'язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
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Василь Вільховий. Н. у с. Угринь
Чортківського п2ту. Стрілець
куреня “Сірі вовки”, пс. “Мороз”.
В'язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.

Степан Петрас. Н. 1916 р. у
с. Головчинці Заліщицького п2ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”,
пс. “Гонта”. Двічі поранений у бою.
Загинув 19 серпня 1945 р. у бою
з енкаведистами на полі біля
с. Шершенівка Борщівського р2ну.
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Дмитро Бурмей. Н. 1924 р.
у с. Базар Чортківського п2ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”.
Поранений у бою з
гітлерівцями у
Затуринському бою
25 червня 1944 р. В'язень
більшовицьких тюрем
і концтаборів.

Михайло Мороз. Н. 1924 р. у с. Новосілка Язловецька. Стрілець куреня
“Сірі вовки”, пс. “Газ”. Праворуч перший. Загинув у лавах збройного
підпілля ОУН у 1949 р. у містечку Товсте Заліщицького р2ну.
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Степан Оріх. Н. 1921 р.
у с. Сосулівка Заліщицького п2ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”.
Загинув 14 березня 1945 р. у бою
з більшовиками в с. Худіївці
Борщівського р2ну.

Олексій Дерій, пс.“Дніпро”.
Н. 1921 р. у с.Сосулівка.
Стрілець УПА куреня
“Бистрого”. Загинув 12 квітня
1949 р.
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Максим Сапіщук. Н. 1922 р.
у с. Сосулівка Чортківського п2ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”,
пс. “Листок”. Загинув 7 травня
1945 р. під час боїв куреня з
енкаведистами на Качуровій горі
біля с. Сосулівка.

Михайло Ковба. Н. 1923 р.
у с. Панасівка Зборівського п2
ту. Стрілець куреня УПА “Сірі
вовки”. В’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів.
(Сучасне фото).

Гнат Дуда
(сидить праворуч).
Н. 1914 р. у с. Вербів
Бережанського п2ту.
Стрілець ДУН “Нахтігаль”
(Соловейко). Старшина (?)
куреня “Сірі вовки”.
Загинув 1945 р. у с. Божиків
Підгаєцького р2ну.
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НЕХАЙ ВОРОГ ГИНЕ! (1944–1945 рр.)
“КРАЩЕ ПОРУБАНИМ
БУТИ, НІЖ ЖИТИ
У ВІЧНІЙ НЕВОЛІ”.
Слово о полку Ігоревім

ПОМСТА ЯНИЧАРАМ
ісля Затуринського бою з гітлерівцями “Бистрий” вивів пов
станців через лінію фронту у тил більшовицької армії на тери
торію Підгаєччини, де негайно розпочав бойові дії проти
московських загарбників та їх яничарських підрозділів.
16 серпня 1944 р. штаб УПА “Лисоня” наказав “Бистрому” з
сотнею “Сірих вовків” та однією чотою з сотні “Орли” здійснити
наскок на гарнізон “стрибків” у с. Пановичі Підгаєцького рну,
який складався з польського шовіністичного елементу й нещад
но плюндрував українські села. “Бистрий” з упістами наголову
розгромив гарнізон і знищив близько 60 ворогів. З боку пов
станців втрат не було 36.
Розголос про переможний бій “Сірих вовків” блискавично поши
рювався теренами краю. До загону зголошувалися молоді доброволь
ці, які не бажали гинути за сталінські інтереси у Європі.

ЗАСІДКА НА ЕНКАВЕДИСТІВ
Підгаєччини сотня “Сірих вовків” швидким маршем перейшла у
Чортківський рн, де 26 серпня 1944 р. затаборувала у лісі біля с.
Ягольниця.Червоним стало відомо, що повстанці близько, й
почали переслідувати їх. До краю лісу під’їхали дві автомашини з
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совєтськими солдатами, які, висадившись, пішли розстрільною.Пов
станці із засідки вдарили по них залпом. Солдати зупинились і поча
ли відступати, залишивши вбитих і поранених. Упісти втрат не
мали.37
Ще не розійшовся дим від пострілів, як “Бистрий”, щоб заплутати
сліди за сотнею, повернув з нею знову на Підгаєччину.

КАРА ГРАБІЖНИКАМ
вартируючи на Підгаєччині, повстанці захищали населення
від більшовицьких мародерів, які під лозунгом збору хліба для
фронту до нитки грабували селян. Розганяючи совєтських
вислужників, які, утікаючи, кидали не раз зброю, повстанці водночас
озброювались.28 жовтня 1944 р. “Бистрий” з сотнею “Сірих вовків” та
сотнею “Лісовиків” зупинились на постій у лісі недалеко с. Слав’ятин.
Раптом упісти почули крики і постріли, які долинали з села. Роз
відка донесла, що 17 партійців районного активу, підтримані
польськобільшовицьким гарнізоном “стрибків”, навантажили у
Слав’ятині валку возів з награбованим хлібом і вирушили до району.
При цьому запалили багато хат і вбили при виїзді з села юнака.Ко
мандири “Сірих вовків” і “Лісовиків” вислали на усі дороги, що вели з
села, чоти упістів, які перекрили шлях грабіжникам.На одному з них
вдарили з кулеметів та автоматів. Вісьмох бандитів тут же вбили,
трьох упіймали живими, інші розбіглися, залишивши зброю, награ
боване майно та хліб, яке повстанці негайно повернули власни
кам.Втрат у людях упісти не мали. До рук їм потрапило 7 гвинтівок, 2
автомати “ППШ” і кулемет “Дегтярьова”.38

РЕЙД НА БУКОВИНУ
листопаді 1944 р. “Бистрий” зі своєю сотнею та сотнею “Орли”
під командуванням сотенного “Коца” вирушили з Бережанщи
ни у похід на Буковину. Було 2 листопада, коли повстанці вий
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шли з Тростянця. Похід передбачався важким. Останній місяць осені
загрожував холодом. Падав мокрий сніг, а під ногами було всюди
болото.
Упівці прийшли на хутори біля с. Литвинів Підгаєцького рну. 11
листопада відійшли на хутір Кримки біля с. Лиса. 15 листопада
затрималися у лісі біля с. Затурин, де згадали свій бій з гітле
рівцями. Ліс був сильно знищений мінометним вогнем після
того, як повстанці відступили, а німці продовжували обстрілю
вати їх. Поле перерите танковими гусеницями та затоптане
танкетками.17 листопада сотні зупинилися у лісі біля с. Ярго
рів Монастириського рну. Здійснивши 2530кілометровий
марш, курінь відпочивав, змучений.До села заходити було
небезпечно, навколо горіли села, які більшовики плюндрували.
Заграви від села Красіїв сягали аж до лісу, вихоплюючи з тем
ноти суворі обличчя народних месників.Увечері 19 листопада
курінь трохи довше зупинився у с. Стінка Золотопотіцького р
ну, де повстанці повечеряли та посушили одяг, онучі. Далі –
знову вперед. 39

БІЙ НА УЗЛІССІ БІЛЯ с. САДКИ
листопада 1944 р. “Сірі вовки” “Бистрого” після боїв у Підга
єцькому, Монастириському та Золотопотіцькому районах
заквартирували у лісі біля с. Хмелева Товстенського рну.
Повстанці промокли від дощів і були голодні. Ввечері загін увійшов
на постій до села, а звідти подався до с. Садки. Мешканці привітно
зустріли повстанців. Але, щоб не наражати село на небезпеку, упісти
відійшли на постій до лісу. Цього разу “Бистрий” змінив тактику.
Далеко у ліс не заглиблювались, а розташувалися на самому його
краю.
Сотенний інтендант “Чумак” пішов з групою стрільців у
Садки по харчі. Після вечері “Бистрий” планував тут заночува
ти. Незабаром до села в’їхала автомашина з більшовицькими
солдатами для облави. Не відаючи, що сотня на узліссі, доїха
ли туди й зупинилися за десять метрів від повстанців. Солдати
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почали вискакувати з кузова.“Бистрий” скомандував: “
Вогонь!” – і понад десяток трупів “кашкетників”, як він нази
вав енкаведистів, встелили землю від зливи куль. Хтось із
стрільців кинувся за трофеями, але “Бистрий” крикнув: “
Назад!”, – відчуваючи, що на підмогу приїдуть нові сили біль
шовиків. Так і сталося. Під’їхали ще студебекери з солдатами.
Наче заворожені, зупинилися там само й почали вивантажува
тися, не сподіваючись, що повстанці очікують їх. Знову коман
да “Вогонь!”, і крик ворожих солдатів наповнив узлісся.
Ще й дим не розвіявся, як упісти швидко відступили за село. Уже
сутеніло. Більшовицькі сили навздогін обстрілювали загін міномет
ним вогнем та поспішно, криючись від людського ока, забирали свої
втрати.Після Садківського бою сотня “Бистрого” помарширувала
уздовж придністровських сіл до Синькова.
Кожне село краю було патріотичне і захоплено вітало борців, діли
лося харчами, проводило сотні кращими дорогами до Дністра.26
листопада упісти слухали у церкві Службу Божу та організували віче,
на якому виступив політвиховник.40

У НАДДНІСТРЯНСЬКОМУ ОНУТІ
листопада 1944 р. біля с. Синьків “Бистрий” з куренем
перейшов убрід Дністер й заквартирував у с. Онут на Буко
вині.
В Онуті повстанці обсушилися, відігрілися й були готові до наступ
них боїв. Незабаром до села швидкими темпами приїхали більшови
ки з обласного та районного центрів кількістю вісімдесят осіб і поча
ли наступ на село.
Щоб не наражати Онут на знищення, “Бистрий” наказав від
ступити з села. “Сірі вовки” пішли вперед, а “Орли” прикривали
відступ. Попереду був відкритий терен і до лісу залишалося п’ят
надцять кілометрів.Прикриваючи відступ друзів на Буковині,
загинув стрілець “Скорий” та кіннотник “Кий”, який, рятуючи
поранених, сам дістав важке поранення, і щоб не потрапити до
рук енкаведистів, дострелився.
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Повстанці встигли забрати легкопоранених ройового “Сича”,
стрільців “Богуна” і “Хмару” з сотні “Сірі вовки” та “Дорошенка” і
“Кригу” з сотні “Орли”.
Під час маневрів загинув один з кращих повстанців стрілець
“Крах” з другої чоти “Сірих вовків”.

ПОХОВАЛИ СТРІЛЬЦІВ БІЛЯ ЦЕРКВИ
ро квартирування куреня “Бистрого” в Онуті та похорон біля
церкви загиблих двох друзівповстанців занотував у коротко
му спогаді Авксентій Яківчук, уродженець с. Горошова Борщівського
пту, розташованого недалеко згаданого села на тернопільському
боці від Дністра.
“Було то восени 1944 року. На світі точилася Друга світова
війна. На кожному кроці чигала небезпека, тому ніхто не був
упевнений у завтрашньому. З фронтів війни одне за одним над
ходили посмертні повідомлення. “Погіб смєртью храбрих”. І
потерпали батьки за синів, а дружини за чоловіків, вимолюючи у
Всевишнього захист для них на клятих дорогах війни. Тривожно
було і всередині країни. Точилися визвольні бої воїнів Українсь
кої Повстанської Армії з окупантами. Полями, по обидва боки
Дністра, повишкірювали щелепи свіжовикопані на всяк випадок
окопи, неначе рани на живому тілі української землі.
Видно, зле діється нашим “переможцям”, коли вони такі непевні за
себе і готують собі повсюдно “дикунки” (укріплення), говорили поміж
собою літні люди, яких доля на фронт не потягнула.Але життя є
життя. Якось моя мати каже: “Візьми, синку, мішечок кукурудзи і
піди до млина, змели муки на кулешу”.
І вирушили я з другом Славком до млина, що знаходився у с. Онут
на буковинському боці.Поки дійшли – звечоріло. В млині завізно,
тому мельник Мілько Чехівський визначив черговість аж на ранок.
Ночували в млині. Порозлягалися ми на мішках із зерном і, щоб не
так нудно було ночувати, співали собі пісень, які перейняли від вояків
УПА. Люди слухали, дехто і сльозу обтирав, а далі на тих мішках так і
позасинали.
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Прокинулися від якогось гамору. Надворі ще темно, а Онутом сно
вигають озброєні люди. Зайшло кілька і до млина, в яких неважко
було розпізнати українських повстанців. Приглядаються до всього,
розпитують, прижартовують.
Коли попри млин іде знайомий онутський парубок Іван Сороць
кий. Та такий заклопотаний, але веселий.
– Чо, Іванку, так рано встав?
– До нас прийшли повстанці з Галичини. Мушу розвести їх по
хатах. Кажуть, що то сотня “Бистрого”, – сказав і пішов.
А повстанці сновигають то сюди, то туди, приспівують собі, а онут
ські селяни запрошують їх до своїх господ перепочити, погрітися,
пригоститись, чим хата багата. Двоє старшин – один у формі москов
ського офіцера, з золотими погонами, а другий просто в чорному дов
гому пальті (обидва з автоматами і гранатами) пильно поглядали на
“турецьку гору”, на якій виднілися окопи.
Онутці раділи, це ж бо вперше до села завітали борці за волю Укра
їни. Незабаром великий загін упістів заквартирував по сільських гос
подах. Ми так захопилися подією, що не зауважили, як до нас підій
шла старенька жінка і запитала:
– А ви що тут робите?
– Та то ми ночували у млині, бо завізно, – відповів я.
– То ви не могли прийти на ніч до нас?
То ходіть тепер, хоч поснідаєте. – Це була моєї бабусі з Горошови
добра подруга тітка Василина. Поки ми снідали, нараз почалася
перестрілка, яка переросла в пекельний шквал кулеметної тріскотні,
розривів гранат, рушничних пострілів. З бессарабського боку, оче
видно, кимсь повідомлений, наскочив великий загін червоноармій
ців. Чути було, як офіцер фальцетом давав команду. Ми схопились,
щоб забігти до млина, але Василина категорично запротестувала:
– Стійте! Ану до хати. Ваше життя дорожче від млива. Ліпше поче
кайте, най виясниться, що то таке.
Нараз застугоніли постріли гармат.
– Вайльо! Та там уже й канони б’ють, – заломила руки тітка, засві
тила свічку перед образами і впала на коліна, а за нею і всі тут при
сутні.
На горі від запальних куль загорілася хата.
Бій тривав десь годину, а може, й більше. Коли ми прибігли до
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млина, побачили недалеко від церкви двох вбитих повстанців. Смер
тельно поранений був і мельник Мілько.
Онутські селяни підібрали вбитих, занесли на церковне подвір’я,
викопали могилу, поклали обидвох горілиць лівими руками при тілі, а
праві руки положили на серця і так присипали землею, перехрести
лися всі, що були при тому похороні, помолилися і стали говорити
між собою, що хтось з сексотів мусів дати знати до гарнізону, що
стояв у Ржавинцях. Ті червонопогонники мали вантажівки і гармату,
а до того ще й засіли на “турецькій горі” в окопи, викопані недавно, та
й сипнули вогнем по селу. Повстанці відстрілювалися, а коли в Горі
шнім Онуті загорілася хата, відступили яром, бо не хотіли, щоби зго
ріло село, яке так гарно їх приймало.
Як тільки люди поховали біля церкви полеглих воїнів, у село знову
наїхало повно москалів. Понишпорили в млині, походили по селу і
подалися далі своєю дорогою.
А дід Саїн, хатина якого одиноко притулилася під “турецькою
горою”, і тому в силу обставин опинився в центрі подій, ділився свої
ми враженнями:
– Знаєте, солдати прийшли, залягли горою в окопах і стали стріля
ти, а повстанці з села не давалися, відстрілювалися. Але як привезли
гармату, то наші вояки, що були в селі, вступилися. І добре зробили,
бо, якби ще трохи були протрималися, то згоріла б не одна хата, а
півсела”.41

З ПІСНЕЮ НА УСТАХ
Онута більшовицькі карателі переслідували відступаючих пов
станців аж до с. Добринівці, що прилягає до великого лісового
масиву. Вночі заквартирували у селі, а вранці, щоб не загрожу
вати селу більшовицьким погромом, відійшли до лісу й зупинились у
вигідному для оборони місці.
Близько 13ї години совєти підтягнули до лісу важкі міномети й
почали обстрілювати упістів, але перші вибухи повстанцям не зроби
ли шкоди. Червоні кинулись в атаку й наткнулись на замасковані ста
новища повстанців. Тут вони втратили заступника обласного
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начальника НКВС капітана Морозова. Один із стрільців, який убив
більшовика, підповз до нього й забрав документи. Підбадьорені успі
хом патріоти затягнули пісню “Гей, браття, до бою за волю і честь”.
Маневруючи у лісі, потрапили ще на одну більшовицьку засідку й
ліквідували її. Вже коли смеркалося, наблизилися до Дністра й пере
правилися на заліщицький бік.42
Дводенний короткий марш повстанців селами наддністрянської
Буковини революціонізував дух буковинців та зміцнив у них віру в
справедливість визвольної боротьби.

НА СВЯТИЙ ВЕЧІР У СИНЬКОВІ
ісля виснажливих рейдів більшовицькими тилами та боїв з
польськобільшовицькими гарнізонами курінь “Бистрого”
зупинився відпочити у Синькові.
У цьому селі над широким плесом Дністра було відносно спокійно.
Більшовики ще не мали стільки гарнізонів, щоб контролювати ними
усі села.
Наближався Святвечір 6 січня 1945 р. Станичні Синькова та око
личних сіл подбали про те, щоб повстанці зустріли свято весело. У
школі підготували довгі столи. Позносили куті, узвару, пирогів,
борщу, меду...
Коли на небі засвітилася зоря, почуття святості заволоділо пов
станцями. Триста вояків стали навколішки й почали молитися. Заго
монів святий шепіт. То було незабутнє видовище. З небесних висот
казково присвічував місяць.
Здавалося, над стрільцями витає дух Мазепи, Архангела Михаїла,
Січового Стрілецтва. Кожний думкою полинув до рідної хати, згадав
родичів, загиблих друзів, знайомих.
Помолившись першим, “Бистрий” виступив з промовою. Побажав
вояцтву перемог над совєтами, дочекатися наступного року Різдва
Месії, побачити живими своїх батьків і матерів.
Як повечеряли повстанці, понеслася над Дністром стоголоса коля
да. Луною відбивалася у галицьких селах і гасла десь на буковинсько
му боці.
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Підрайонний Василь Челепіс, пс. “Зенко”, розповів, що з винарні у
с. Зозулинці привіз відділу шість бочівок вина. “Бистрий” пішов на
ризик і дозволив кожному стрільцю випити по кухлику.43
Тож колядували до пізньої ночі. Усім хотілося безкінечності тієї
миті, жартів, дівочого сміху, родинного щастя.
Христове народження повстанці відзначили не тільки колядками,
а й ще одним успішним боєм у буковинському селі Брідок, що навпро
ти Синькова. Із задністрянського села повідомили якраз, що туди
прибула група енкаведистів з прокурором судити людей. Вороги засі
ли за кам’яними стінами сільської школи. Повстанці майже усіх пере
били, лише трьом пощастило втекти. Здобули кулемет “Максим” та
три ручних кулемети.
Потім поспішно повернулись до Синькова й відійшли у напрямі на
Колодрібку, а в душі кожного ще тепліла мелодія:
“Просим тя, Ісусе, і Твоїх Ангелів,Щоб жив нам на Вкраїні наш Сте
пан Бандера”.

ПІД СТІНАМИ
ДРЕВНЬОГО ЧЕРВОНОГРАДА
а місці цього древнього поселення на Заліщанщині нині висо
чіють тільки дві самотні башти. А колись Червоноград за
литовськоруських князів Коріятовичів відігравав важливу
роль на Подністров’ї. Це була столиця Червоноградського повіту
Подільського воєводства, тобто західного Поділля, що сягало від
річки Стрипа до Збруча.
Сьогодні тут немає людей...
Після Другої світової війни Червоноград Заліщицького рну став
центром більшовицькопольських розбишак, які нищили повстансь
кі села. Тут у колишніх фортечних приміщеннях квартирував більшо
вицький гарнізон, який вважав себе недосяжним перед повстанськи
ми кулями.
2 лютого 1945 р. курінь “Бистрого” у складі сотень “Хмеля” і “Сича”
здійснив наскок на польськобільшовицьке кубло.44
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В операції брали участь стрільці Самооборонних кущових відді
лів Івана Зозуляка, пс. “Коваль”, із с. Цапівці та Володимира Вергу
на, пс. “Недоля”, із с. Хмелева.
Учасник бою стрілець Василь Перуняк із с. Цапівці, пс. “Зенко”,
розповідає, що бій розпочався опівночі й продовжувався до 10ї годи
ни ранку. Польські вояки вперто відстрілювались із згаданого палацу,
поки твердиню не здобула чота Миколи Навізівського, пс. “Бурлака”
(уродж. с. Ворвулинці). Залишики гарнізонників з панського замку
відступили до млина, що був поруч, і сховалися за його товстими сті
нами. Там вони стали недоступними для автоматного і кулеметного
вогню повстанців.
Щоб уберегти людей, “Бистрий” наказав відступити, втративши
двох стрільців і чотирьох поранених. Наступного дня у неділю заги
блих поховали в с. Хмелева.
Розповідають, що була гарна погода. Відпровадити героїв у остан
ню путь зібралося багато мешканців села. Над могилою співав зведе
ний повстанський і церковний хор. Виступив сотенний “Сич”. Під
спів національного гімну загиблих опустили в могилу. Урочистим
ходом повз могилу повстанці віддали честь полеглим.
Польські військові втрати в червоноградському замку налічували 55
убитих і поранених. До Червонограда з Товстого негайно приїхало
декілька автомашин з солдатами. Не заставши повстанців, кинулися на
с. Нирків, що поблизу, й підпалили 160 будинків. Криниць у селі було
обмаль, зате ще лежало багато снігу, яким селяни гасили вогонь.45

РОЗГРОМ
ПОЛЬСЬКОБІЛЬШОВИЦЬКОГО
ГАРНІЗОНУ
лютого 1945 р. “Бистрий” на чолі куреня у складі сотень “Сірі
вовки” і “Чорноморці” попрямував до Бариша Бучацького рну й
щільним кільцем обступив польськобільшовицький гарнізон
чисельністю близько двохсот прибічників сталінського окупаційного
режиму.

66

Бій почався о 23й годині ночі і тривав до ранку. “Стрибки”янича
ри рвалися на пробій, але були зупинені повстанським прицільним
вогнем. Повстанці знищили майже усіх вислужників. Під час жорсто
кого бою у селі згоріло багато підпалених більшовиками селянських
хат.46

У СЕЛАХ КОРОПЕЦЬКОГО
ТА ЗОЛОТОПОТІЦЬКОГО РАЙОНІВ
під Бариша Бучацького рну упісти пішли у напрямку до Дні
стра й 12 лютого 1945 р. розбили польськобільшовицький гар
нізон у с. Пужники, наступного дня зіткнулися з більшовиками
у с. Стінка Золотопотіцького рну. Червоні наступали двічі, але обид
ва протинаступи повстанці відбивали з втратами для більшовиків.
У цьому бою прославився ройовий “Богун”, який переслідував з
повстанцями панічно відступаючих москвинів понад десять кіломе
трів. Совєти втратили близько тридцяти солдатівенкаведистів.47

КУР’ЄРИ ДО СОТЕННОГО
першій половині 1945 р. талант повстанського стратега
“Бистрого” зростав з кожним днем. Коли не було потреби куре
неві бути разом, окремі сотні курінний відправляв для органі
зації повстанської боротьби у різних закутинах краю. Так, сотню Мико
ли Скринчука, пс. “Хмель”, відрядив у МельницяПодільський рн.
“Хмель” зі своїм підрозділом побував у багатьох наддністрянських
селах, організовував віча, давав відсіч московським переслідувачам.
Кілька разів переходив за Збруч у Кам’янецьПодільську область,
переправлявся через Дністер на Хотинщину. 4 квітня 1945 р. пов
станці дійшли до с. Гордівці на Хотинщині.
Червоні їх засікли й почали переслідувати. Бій продовжувався
понад дві години. У бою загинуло 12 повстанців, 4 поранено, затопле
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но човен з 4ма повстанцями. Так записано у звіті Чернівецького
обласного управління НКВС, Чи вказані цифри правдиві, годі дізна
тись, адже енкаведисти завжди фільтрували донесення.48
Щоб дізнатись про реальний стан з терену бойових дій “Хмеля”,
“Бистрий” послав до нього кур’єрів з листом, які мали повернутися з
письмовою відповіддю.
Викликав до себе на розмову трьох стрільців: “Карпа”, “Жука” і
“Бігуна”. Листа вручив “Бігунові”, як старому повстанцеві, що брав
участь у Затуринському бою з німцями, й наказав, що лист не пови
нен потрапити у ворожі руки: “Ваш маршрут до с. Росохач. Там пере
правитесь на другу сторону ріки Серет, далі – на Качурову гору. Звід
ти лісами, де можна вдень, а де вночі прямуєте в МельницяПодільсь
кий район. Там знайдете сотенного першої сотні “Сірих вовків”
командира “Хмеля”. Бігун вручить йому листа з наказами і потребує
звіту”.
“Звечора моросив ріденький дощик, – розповідає далі стрілець
“Карпо”. – Ми, троє повстанців, вирушили у дорогу. У “Жука” був
німецький дощовик, а в “Бігуна” плащнакидка, у мене більшовицька
шинеля. За дорогу настільки намокла, що я відчував на своїх плечах
великий тягар. У Росохачі не вдалось переправитись на другий бік
ріки Серет. Дальша спроба в селі Сосулівка – та ж сама. Енкаведисти
заблокували майже всі села понад Серетом. Таке було і в Улашківцях.
Проїхали п’ять сіл – і скрізь така сама справа. Вода льодяна, несе лід
по річці, береги круті. Наші коні не перевірені, невідомо, як будуть
вести себе у воді. Їдем далі. І в одному селі нам повідомили, що енка
ведисти були, а з вечора кудись вийшли. Моста немає, їхати треба
вбрід. Їду перший, від’їхав сто метрів. Дивлюсь, за мною “Жук”, а там
і “Бігун”. Через річку переправились без пригод. Їдем. Я попереду, за
п’ятдесят метрів “Жук”, а за ним друг “Бігун”. Немовби все гаразд, бо
попереду ліс, що нам і потрібно. Під лісом начебто видніла капличка.
Наближаюсь: завважую ніби людські силуети. І тут же зразу крик:
“Стой, кто єдєт?” Що остається робити, коли на тебе націлена ворожа
зброя? Я кричу із більшовицьким акцентом: “Єдут свої!” В голові май
нуло: засідка! Зразу повертаю коня на 180 градусів – і пару буків по
ребрах, а сам пригнувся. За мною їхав “Жук” – він теж повернув
назад. Я його наганяю і бачу: “Жук” падає з коня. По нас вже б’ють.
Зрівнявшись, де “Жук” упав, я крикнув: “Жук!” – Усе тихо. Сам їду
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вниз, звідки ми щойно перед цим над’їхали. Через яких двадцять
метрів падає мій кінь на лівий бік і наліг на мою ногу – ніяк не можу її
витягнути. Кінь положив голову на землю, шкода його, але що вдієш?
Якось я свою ногу витягнув, але без чобота. Заходжу з другого боку,
витягаю цей чобіт, похапцем надіваю, наповнений болотом. Біжу ще
трохи вниз з очей переслідувачів, а вони б’ють. Потім заліг у борозну
і став повзти. Зліва на полі купами лежав вивезений селянином
перегній. Коли глянув – немовби вороги в розстрільні: говорять, у
страху очі великі. Повзу борозною: все, й автомат, у болоті. От маєш,
москалю, здобич, бери голими руками! І тут майнула думка, що я ще
не такий безпомічний, ще є три гранати. Повзу до верхів’я поля, під
німаюсь на ввесь зріст і йду вперед. Де “Бігун”? Що з ним сталося?
Адже відповідальність і на мені лежить. Вийшов я на якусь дорогу, на
якій може кожної хвилини й ворог появитись. За дорогою якась доли
на, сходжу в долину, тече якийсь струмочок. Перш за все я вимив
автомата і з себе трохи болота зішкріб. Що ж навкруги – з яру не
видно, виліз вище: поля чорні, нікого не видно. Мучила думка: що
сталося з друзями, особливо із “Жуком”? Що робити далі? Терен
чужий, які де села, не знаю. Вирішив у борозні під межею переднюва
ти, на сирій землі в болоті.
Заліг і дивлюсь: попереду йде на мене людина, невідомо хто і по
що. Думки різні: може, москалюга вивідав у “Жука”, де я, і хоче взяти
мене живого? Направляю на нього автомат і жду приближення. Гадаю:
“Жук”? Ні, в “Жука” був німецький дощовик, були вусики, але зпід
болота не видно. Коли той наблизивсь, кричу: – Стій. бо стріляю! – Чую
у відповідь: – Ти що, “Карпо”, здурів? Я “Жук”. – А де дощовик? – Кинув
у болоті. – Я радий, коли то так, що ти оставсь живий. – Підходить,
бачу: зпід болота виглядають його вусики: – От по них я тебе, друже “
Жук”, і пізнаю. Як вибрався? Коли ти впав перед моїми очима, я крик
нув: – “Жук”! – Але нічого не почув, думав, що трапилось найгірше. Як
ти, кавалерист, упав з коня? – Він на те: – Коли я почув “Кто єдєт?”, то
зрозумів, що ми наїхали на засідку, і хотів зіскочити з коня, витягти
ноги із стремен, а кінь посковзнувся, і я злетів з нього. Шкода, друже,
коня із сіделечками. – Він питає мене: – Що далі? – Говорю: – Надумав
тут днювати у цьому болоті. – В “Жука”, видно, було більше глузду, то й
каже: – “Карпо”, коли ти тут у цьому болоті переднюєш, то вечором ми
вже не зможемо ходити. – А що робити? – запитую. – Сіл не знаємо,
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куди йти – голоті в руки? – Ні, друже. От я залягаю і сто метрів пускаю
тебе вперед, потім ти залягаєш і сто метрів іду я. Так по черзі будемо
рухатись, десь, може, і село появиться.
І дійсно дійшли. На краю невідомого села якась хатина, а на
подвір’ї господар. Кричимо: – Дядьку, що в селі? Чи є голота? – Відпо
відь: – У селі спокійно. – Тоді ми встаємо на увесь зріст, раді, що так
повезло.
Скоро віднайшли станичну. Станичний – це фактично підпільний
голова села, який підтримував зв’язок з УПА. Коли ця жінка на нас
глянула і питає: – Ви звідки? Ідіть за мною. Всю свою одежу скидайте,
будемо вас приводити до порядку, щоб виглядали як повстанці. Ось
лежіть у хаті і відпочивайте. Коли в селі з’явиться голота, то ми вас до
бункера заховаємо.
Ми станичній підпорядкувались. Справді, ми просиділи день, ста
нична підключила інших людей, бо роботи багато було, щоб нашу
одежу привести в порядок. Як пізніше ми довідались, село це звалось
Олексинці. Увечері ми наділи все чисте, сухе, і не вірилося, що це
наша одежа.
Увечері йдемо із села. Вийшовши за село, чуємо, хтось іде.
Хто це? Торохтять за плечима кулемети“дігтярі”, ідуть стрі
лецьким порядком. Що будемо робити? Вирішуємо: коли прой
дуть усі, і заднє забезпечення, от від нього взнаєм, хто це. Кри
чимо: – Стій! Хто йде?! – Відповідь: – Свої, із сотні “Сича”, але
його немає, загинув у бою в Садках. – Хто командує? – “Рости
слав”! – Передали по зв’язку, щоб “Ростислав” з нами зустрівся.
Коли під’їхав “Ростислав”, ми оповіли свої пригоди. А він: – Ідіть
з нами, а там довідаємося, де ваш друг “Бігун”.
Стрілець “Бігун”, з яким ми, наткнувшись на карателів, розлучи
лись, заїхав у село Залісся, там було повно енкаведистів, одна жінка
швиденько заховала його. Так він залишився живим, не попав у руки
енкаведистів...
Ми так і не дійшли до “Хмеля”. Територія була насичена більшо
вицькими військами, що, здавалося, миші не пролізти. “Хмель” же
незабаром повернувся у скалецькі та жилинські ліси й особисто допо
вів “Бистрому” про виконання завдання”.49
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“ГРІМ” І МЕРТВИМ ВОЮВАВ
етро Пупеза – “Грім”, с. Василя, н. у с. Синьків. Дивізійник.
Ройовий куреня “Сірі вовки”. Загинув 6 лютого 1945 р. під час
перестрілки з енкаведистами у с. Бариш Бучацького району. З
ним дістав поранення стрілець “Шпак” на ім’я Івась із с. Худіївці Бор
щівського рну. Батька і матір “Грома” заарештував НКВС і їх трима
ли у Заліщицькій тюрмі.
Стрілець Михайло Бугера, пс. “Карпо”, розповідає, що разом із
стрільцем “Бігуном”, будучи у справах куреня на Заліщанщині, вирі
шили повернути до рідних “Грома”, де застали молодшого брата
Миколку (1112 років) та сестричку. Поглянули на них, нещасних, і
вирішили нічого не говорити. Повідомили, що “Грім” воює в УПА й
незабаром повернеться. “Грома” поховала у Бариші місцева теренова
сітка ОУН.50

БІЙ У ХУДІЇВЦЯХ
березня 1945 р. курінь “Сірих вовків” прийшов на постій у с. Худіїв
ці Борщівського рну.
Це невелике село розкинулось у широкій долині річки Ніч
лава. Зі східного його боку уздовж річки тягнулись пориті дощовими
паводками круті пагорби, порослі денеде дикими кущами акації,
глоду та травою, де селяни випасали овець. З півдня до села підступав
ліс, який тягнувся до сусіднього великого села Шупарка.
Густий весняний туман, здавалося, надійно прикривав повстанців.
У найбільш небезпечних місцях “Бистрий” виставив застави з
кулеметами. Першу чоту сотні “Чорноморці” залишив за мостом
через річку Нічлава.
Близько третьої години ночі почулись постріли. До села під’їхали
червоні. Стрільці всього куреня заалярмовані повиходили з хат й
були готові до бою. На світанку побачили гурт селян, яких гнали
попереду себе енкаведисти, ховаючись за них.
Чотовий “Ростислав” наказав дати понад голови людей черги з кулеме
тів. Люди попадали, а енкаведисти не встигли. Тоді вдарили по останніх.
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Після цього бою червоні з сусідньої гори відкрили по повстанцях
сильний вогонь. Вбили кулеметника “Тригука” й поранили у ногу
стрільця “Чорногора”.
Тоді повстанець “Дуб” зголосився піти в розвідку й виявити кіль
кість червоних. Коли повернувся, сказав, що побачив їх у старих око
пах дуже багато.51 Водночас більшовицька група з кулеметом намага
лась пересікти Нічлаву, але повстанські снайпери усіх їх перебили. Із
перемінним успіхом бій продовжувався до вечора. Під вечір москови
ти застосували гармати.
Згодом більшовики знову послали в село розвідку й наткнулись на
вогонь повстанського кулеметника вояка УПА Дмитра Чубея, пс.
“Орел”, уродженця сусіднього села Бабинці.52 Цей молодий повста
нець відплачував червоним катам за розстріл свого батька напере
додні Різдвяних свят.
Від кулеметних черг “Орла” впало близько десятка убитих і пора
нених напасників. Загальна кількість усіх загиблих ворогів від пов
станських куль сягала 80 убитих, у тому числі 16 старшин. Повстан
ці також мали втрати: 5 убитих і 10 поранених.53
“Бистрий” же непомітно вивів курінь до с. Шупарка, де повстан
ці повечеряли і лагодились знову в путь. Серед важкопоранених
повстанців вдалось встановити прізвище Михайла Нички, с. Івана,
1927 р.н., із с. Шупарка. Його доставили на лікування до підпіль
ного шпиталю Українського Червоного Хреста (УЧХ) у с. Костільни
ки Заліщицького рну. Під час розконспірації шпиталю він підір
вався гранатою. Похований на місцевому цвинтарі. Прізвище
Михайла Нички вибито на гранітній плиті пам’ятної могили бор
цям за волю України с. Костільники. Загинув також “Орел”, його
поховали у рідному селі.
Прізвища згаданих двох повстанців, загиблого кулеметника “Три
гука” і легкопораненого в ногу “Чорногора” не ідентифіковані.
Худіївський бій “Сірих вовків” поряд із Затуринським є одним з
найуспішніших у боротьбі з гітлерівськими та совєтськими окупанта
ми. За це честь і слава повстанській зброї!
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“БИСТРИЙ” У ГЕРМАКІВЦІ
овечерявши у Шупарці, повстанці пішли знову в рейд у напря
мі до с. Гермаківка. Йшли майже цілу ніч. Стрільці знемагали
від ходьби, бо рілля на полях розмокла і витягувати з неї ноги у
важких чоботях було дуже тяжко. У рейді кожну сотню на відстані
п’ятдесят метрів супроводжувала бічна сторожа.
На світанку 15 березня курінь увійшов до Гермаківки. Командир
наказав першій чоті сотні “Сича” піти на охорону, яку виставили на
гермаківському лісництві. Чотовий послав у ліс на стежу групу
стрільців з кулеметом.
Вранці стрільців змінила чота із сотні “Хмеля”. Гермаківські дівча
та уже встигли пригостити повстанців сніданком. Вони принесли
кілька відер вареників і смажену яєшню.
Решта повстанців розмістилася на постій у західній частині села,
що називається “Глинка”. Командир “Бистрий” заквартирував у хаті
Василя Костецького, якого більшовики розстріляли 1941 р. Тут він
мав декілька зустрічей з підпільниками і провідниками тереневої
сітки ОУН сіл Гермаківка й ІванеПусте і віддав їм останні оперативні
накази щодо взаємодії з рейдуючими відділами УПА.
Але ворог не дрімав. Удосвіта з Борщева залізницею прибуло війсь
ко й намагалося ввійти в Гермаківку. Застава не витримала наступу
ворога і відступила до села. Енкаведисти почати її оточувати, але
сотня “Хмеля” витіснила нападників з великими втратами для них.
Щоб уберегти село від мінометного вогню, який відкривали військо
ві, “Бистрий” приблизно о шостій годині віддав наказ відступити на
Нівру.54

ЛОСЯЦЬКИЙ БІЙ
Гермаківки повстанці стрілецьким рядом на відстані 57
метрів між собою спрямувались на сусіднє село Нівра. Курінь
розтягнувся на кілька кілометрів. У кінці куреня спеціально
визначена чота стримувала переслідувачів.
У Ніврі люди виходили назустріч повстанцям і виносили сніданок
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– хто що міг: молоко, хліб, свіжі яйця. Стрільці навіть не заходили в
хати.
Під мінометним вогнем противника повстанці вечеряли у Туриль
чі. Сотенний “Сич” наказав старшому стрільцеві Михайлові Бугері,
пс. “Карпо”, та Михайлові Нижнику, пс. “Дуб” (вони обидва з села
Іванкова, котрі знали місцевість), виводити курінь у циганські ліси.
Стрілець Михайло Бугера пише у своїх спогадах, що дуже зрадів,
коли дізнався, що курінь проходитиме через його родинне село Іван
ків: “Побачу матір і сестру та ще двоюрідного брата Михайла. Так ста
лось: увійшовши в село, забігаю до стрийни побачити двоюрідного
брата Михайла. Але його не застав удома. Стрийна потурбувалась: ви
ж голодні, дам вам кусок сала. Винесла зо два кілограми сала, і я із
тим салом пішов через їх подвір’я до своєї хати. Слава Богу, мати була
вдома і сестра Галина. Яка несподівана зустріч і розставання! Тут
сльози. Раджу матусі, бо ці, що нас переслідують, будуть розлючені і
свою злість зганятимуть на людях, щоб вона із сестрою пішла до діду
ся Івана, він жив трохи далі.
Люди із вечірні повертались домів. Зустрічаю, вітаюсь із знайоми
ми мені людьми і веду повстанців далі, вибираю кращу дорогу. Прой
шовши через ціле село, ми опинились у циганських лісах. Сотні
“Хмеля” і “Сича” дістали наказ негайно вирушати в указаному коман
диром куреня “Бистрим” напрямку. Мені треба було повертатися до
своєї сотні “Чорноморців”, якою командував “Сич”. “Бистрий” звер
нувся до мене: – А ви, “Карпо”, залишитесь у моєму почеті чисельні
стю 40 стрільцівкіннотників під орудою “Скиби”. – Затим питає: – А
на коні вмієш їздити? – Так є, друже командир! – відповідаю”.
Таким чином “Бистрий” створив у курені “Сірі вовки” ще один
славний підрозділ “Залізну чоту”, яка уславилась героїчними вчинка
ми на останньому етапі визвольної боротьби куреня.
“Вже смеркалось, – продовжує “Карпо”, – командир “Бистрий”, бун
чужний “Олег” і курінний пропагандист “Остап” зігнулись над мапа
ми і щось вивчали. Нарешті курінний “Бистрий” заховав мапу в свій
планшет і звертається до мене: – Зараз нам треба вийти з села Цига
ни на Жилинці, де передбачається вечеря, а далі в ліси. Чи знаєш
дорогу на Жилинці? – Відповідаю твердо, що знаю. – Тоді веди, – каже
він, – підем “розстрільною” (тобто чота розтягається в один ряд, стрі
лець від стрільця на відстані 510 метрів до кінця лісу).
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Коли ми наблизились до кінця лісу, зчинився якийсь шум, немов
би хтось там був. Усі в напрузі, аж ось: то дикі свині нас так стриво
жили.
Із с. Цигани ми пішли на сусіднє село Жилинці на вечерю. Повече
рявши, повернулись у Лосяцький ліс на денний постій. Добравшись
до вирубки, порослої кущами, розмістились днювати. На лінію, що
проходила повз ці корчі, ставить чотовий “Скиба” заставу. Земля ще
сира, мокра, тільки розмерзлась, що робити? Зігнув я корч грабків,
якось верхи скріпив і, нагнувшись, вперся ногами в землю і так повис
на цих кущах та й зразу заснув. Сниться мені наш батьківський
город, а на ньому гармати, і чую команду, яку з хати німецький офі
цер передає. Нібито навіть чітко чую: “Драй гундерт драй унд драй
сиг! Фоєр!” Чую вибухи з гармат. У цей час до мене підходить стрі
лець, розбуджує і передає наказ вкопатись: енкаведисти кіньми наї
хали на нашу заставу, вже й кулеметника ранили в руку. Берусь копа
ти, земля ще мерзла. Скалецьке енкаведе по нас випустило кілька мін
із міномета. І на тім все закінчилось.
Наступного дня 21 березня 1945 р. погода гарна, вже наближаєть
ся справжня весна, пташина відчуває і так щиро щебече. Увечері
йдем у с. Лосяч на вечерю. Квартируєм по рою. Тільки сіли за стіл,
господиня розставила холодець – і тут заскакує зв’язковий і кричить:
– Усім вийти на дорогу, брати зброю і муніцію!
На дорозі вже 30 стрільців стояли в рядах струнко. Долучився і
наш рій. Говорить “Бистрий”: – Наближаються близько 120 енкаведи
стів, ітимуть через Лосяч із награбованим у селян. – І відразу слідує
команда: десятьом чоловікам заховатись за костьолом і непомітно
стежити. Коли всі енкаведисти вийдуть, то ті, що за костьолом,
повинні подати знак – червону ракету. Десять стрільців командир
посилає на дорогу, щоб перекрити, аби вороги не повтікали в район.
Двадцятьом стрільцям наказує – збоку розстрільного залягти намер
тво, щоб ворог не помітив нічого, тоді перемога буде на нашому боці.
Коли хто через необережність подасть, що тут хтось є, то тоді нарі
кайте самі на себе, бо не додержали конспірації. Адже між 120 енка
ведистами і 40 повстанцями є різниця?!
Мені попавсь якийсь рівчак з водою. Дивлюсь: усі залягли, куди
дінешся – лягаю в ту воду і чую: живіт вже мокрий і холодно. Недовго
лежимо. Господи, скоріш той клятий ворог йшов би на наші кулемети,
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автомати! Вже видно силуети, і підвода торохтить. Один із силуетів
кричить: – Постой, гдє наша развєдка? А один з наганом підносить
руку вгору і йде вперед їх: – Вот, я вам буду развєдка! А всі інші: – Ха
хаха! За ними віз за возом, гуси гелгочуть, свині кричать, енкаведи
сти всі п’яні. Аж ось і червона ракета! Хвилин п’ять, не більше, грала
наша зброя. Якийсь їхній ватажок кричить: – Акулов, впєрьод! Чути
відповідь: – Акулова уже нєт!
Слава Богу, підношусь зі своєї калюжі, біжу до ровів, що коло доро
ги, але ще дехто з ровів огризається. Зліва через одного стрільця
біжить наш командир “Бистрий”. Щоб втихомирити ворога, кидаю
гранату. Постріли припинились: тепер я впевнений за життя коман
дира.
Бій закінчився. Дуже багато зброї тоді ми назбирали. Господарсь
ких коней наказано віддати людям, а енкаведистських собі забрали.
Ми довго шукали їхнього міномета. Міни в ящиках, а міномета немає.
Нарешті знайшли, тільки без прицілу. От так – вранці стріляли по нас
з того міномета, а ввечері він уже наш. Між іншим – добра штука: лег
кий і неабияку паніку наводить. Мені дістався карий молодий кінь.
Винесе з будьякої біди чи наздожене всякого.
Так цей бій завершився нашою повною перемогою із втроє більши
ми силами ворога. Це нас дуже радувало і підняло на дусі”.55
Мирослава Слонь, пс. “Слава”, нар. у с. Тарнавка, зв’язкова куреня
“Сірі вовки”, що водночас виконувала функції станичної, про бій
“Бистрого” підтверджує наступне: “У березні 1945 р. “ковпаки” (енка
ведисти з колишнього партизанського загону Сидора Ковпака, який
був залишений на Західній України для боротьби з УПА. – Н.М.) їхали
возами і на конях через с. Давидківці, Лосяч і Цигани. Пограбувавши
селян, направилися через Жилинський ліс на с. Пилатківці. Зв’язко
ві із с. Цигани повідомили “Бистрого”, який квартирував у лісі.
“Бистрий” дав наказ розвідку не чіпати, а зробити засідку. Коли “ков
паки” наблизились, дав наказ відкрити вогонь. Бій довго не тягнувся.
“Ковпаківці” залишили награбовані з добром вози й розбіглися.
Потім вони появилися у Тарнавці й говорили, що ніколи не думали,
що “Бистрий” має таку силу і може так уміло воювати. Казали також,
що на возах усе згоріло, а два вози зброї забрали бандерівці”.
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УСПІШНИЙ ПРОБІЙ
квітня 1945 р. сотенний “Сич” з сотнею “Чорноморці”, квар
тируючи у с. Сосулівка, звів успішний бій з більшовиками у
лісі “Галилея”. На повстанців наступали червоні силою
близько двох сотень. Сотенний власним прикладом повів упістів у
наступ. Багнетною атакою та гранатами повстанці пробили собі
шлях і подалися лісом на південь.
Окупанти втратили у бою понад 30 вояків. Крім сотенного “Сича”,
у бою відзначились стрілець “Грива”, який успішним киданням гра
нати підірвав п’ятьох більшовиків, стрілець “Корчун” та ройовий
“Воля”.56
Втрати повстанців налічували шість загиблих і шість поранених.

БОЛЮЧІ ВТРАТИ
квітні 1945 р. курінний “Бистрий” боляче пережив дві втрати,
коли дізнався про загибель чотового “Бурлаки” – Миколи Наві
зівського та сотенного “Сича” – Миколи Кульчицького, з якими
навпіл ділили спільні недолю і радощі перемог.
Микола Навізівський, пс. “Бурлака”, загинув 21 квітня під час
організації засідки на сталінських посіпак, що грабували мешканців
присілка Вербова Заліщицького рну. Чотовий “Бурлака” вийшов на
відкрите місце з двома стрільцями, щоб оглянути терен майбутнього
бою. Під час оглядин його заскочила більшовицька засідка. Відсту
паючи, він упав разом із стрільцем “Майданом”.57
24 квітня 1945 р. впав смертю хоробрих сотенний Микола Куль
чицький, пс. “Сич”. Напередодні загибелі він зі своєю сотнею “Чорно
морці” квартирував у с. Садки Товстенського рну.
Хоч була уже весна, надворі падав сніг з дощем. Уранці більшови
ки пішли облавою на село, тому повстанці вирішили відступити.
Після короткого бою, убивши понад десять ворогів, відійшли у лісо
вий масив біля с. Шутроминці.
Совєти продовжували переслідувати сотню. Сотенний “Сич” спро
бував організувати прорив через більшовицький заслін, але упав,
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скошений московською кулею. Довідавшись про смерть командира,
повстанці відійшли лісами у західному напрямку.58
Тіло славного сотенного “Сича” залишилось на полі бою і місце
поховання його невідоме.

ТУТ ГОВОРИТЬ РАДІОСТАНЦІЯ УПА
тактичному відтинку “СтрипаІІ” діяла налагоджена система
радіозв’язку. У кожному районі Південної Тернопільщини
працювали переносні полкові радіостанції, які обслуговували
спеціалістирадисти, що підтримували постійний радіозв’язок з
куренем “Сірі вовки”.
На слід однієї з таких радіостанцій нам пощастило натрапити
в с. Щитівці. Іван Орищук, колишній зв’язковий ОУН та політв’я
зень більшовицьких тюрем, повідомив, що у його хаті працювали
два радисти з дистанційним апаратом. Один з них – Степан
Юзвенко, пс. “Чорний ворон”, уродженець Заліщиків, дивізій
ник. Повернувшись зпід Бродів, вступив до лав УПА й незаба
ром загинув. 59
За допомогою зв’язкових радистів “Бистрий” напередодні бою у
Мишківському лісі 5 травня 1945 р. вчасно дізнався про наступ вели
ких сил червоних. “Сірі вовки” відійшли у напрямку лісу “Галилея”
біля с. Сосулівка Чортківського району.
У згаданому лісі залишилася збірна сотня упістів Борщівського і За
ліщицького районів, які зустріли ворога вогнем і не зронили честі УПА.

СОТНИК “КЛИМ”“ЄФРЕМ”
У “БИСТРОГО”
апередодні бою у Мишківському лісі “Бистрий” зустрівся з
сотником “Климом”“Єфремом” з карпатської округи “Говер
ля”, який займав пост начальника політвиховного відділу
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групи і вже кілька разів відвідував з пропагандистською метою
заліщицькі терени. Отже, “Бистрий” підтримував зв’язок і з окру
гою “Говерля”. 5 травня 1945 р. “Клима”“Єфрема” бачив район
ний провідник ОУН Василь Сеньків, пс. “Вишитий”, під час
постою куреня “Сірі вовки” у Мишківському лісі. “Клима”“Єфре
ма” супроводжували сорок чотири добротно озброєних вершни
ків. Кожен з них ще мав по одному коневі.
Група роздала повстанцям значну кількість газет, які ті читали з
великим інтересом. Не затримуючись, поспішили у напрямку до Дні
стра біля с. Синьків, де завжди стояло мілководдя.60
У 19му томі Літопису УПА є світлина двох командирів УПА. Один
з них, праворуч, – Василь Савчак, пс. “Сталь”, окружний провідник
Буковини, а зліва – сотник “Клим”“Єфрем” – начальник політвихов
ного відділу у Штабі Групи “Говерля”, Лицар Бронзового Хреста Бойо
вої Заслуги (1946 р.) та Срібного Хреста Заслуги (1948 р.). Підписано,
що правдиве прізвище поки що невідоме.
Насправді це Степан Слободян, с. Петра, 1923 р.н., із с. Синьків
Заліщицького повіту. Життєпис його надто короткий. Народився у
багатодітній сім’ї, в якій виростало п’ятеро синів: Василь, Роман,
Дмитро, Іван і він, Степан. Степан був найстаршим. Навчався в Ста
ниславівській гімназії. Батько Петро був у селі активним просвітяни
ном. Помер за часів польської окупації й похований з національними
почестями при великій кількості сельчан.
Згідно з інформацією Літопису УПА, “Клим”“Єфрем” належав до
Команди Військової Округи “Говерля”, якою командував майор “Грім”
– Микола Твердохліб. “Говерля” охоплювала Станиславівщину, Дрого
биччину, Закарпаття та Буковину й налічувала 4500 вояків УПА.
У Словнику Петра Содоля, ч. І, подано, що у 19421944 рр. “Клим”
“Єфрем” працював військовим референтом юнацтва, у березнілипні
1944 р. – політвиховником, учасником старшинської школи “Олені”.
У 1944 р. мав ступінь булавного, у 1945 р. – хорунжий виховник, з
1946 р. – сотник.
Будучи начальником політвиховного відділу групи, Степанові Сло
бодяну, без сумніву, належить заслуга у заснуванні відомої газети
“Шлях Перемоги”, започаткованої у серпні 1944 р. на території окру
ги.
Редагував часопис відомий повстанський поет Марко Боєслав.
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Останнє число номера побачило світ у 1947 р. Аналізуючи зміст
декількох номерів газети, відчуваємо чіткий політичний підбір публі
кацій, їх актуальність, високий інтелект авторів. Можливо, частину з
них під різними псевдонімами написав “Клим”.
Загинув “Клим”“Єфрем” 18 листопада 1951 р. на Станиславівщи
ні. Дату повідомив брат “Клима”, який недавно помер. Пошук біогра
фічних даних сотника продовжується.

ПРО ЩО ШУМИТЬ МИШКІВСЬКИЙ ЛІС...
травня 1945 р. відбувся переможний бій повстанців у лісі біля
с. Мишків. Напередодні, 34 травня 1945 р. Петро Хамчук, пс.
“Бистрий”, з куренем “Сірі вовки” заквартирував у згаданому
лісі. Стрільці жили ці два дні у легкозбудованих куренях, які простя
глися в два ряди.
Потім командир влаштував у лісі стрілецький огляд. Примусив
чистити зброю й повідомив, що ідуть на них великі сили облавних
військ так званої “червоної мітли” з метою розгрому повстанських
загонів.
“Бистрому” для остаточного укомплектування куреня не вистача
ло ще дванадцять вишколених стрільців. Він звернувся до станичних
найближчих сіл, і наступного дня до лісу прийшло шістдесят стріль
ців із Самооборонних кущових відділів. Кожен вважав, що воювати у
загоні прославленого “Бистрого” почесно. Але їх було явно забагато.
“Бистрий” вишикував кущовиків і звернувся до них з такими слова
ми: “Що таке УПА, хто туди іде і хто не повертається? Ще раз поду
майте добре. Можливо, у когось є старі батьки, хворі, боїться, раджу
повернутися додому. Хто думає, що у курені його чекатимуть цікаві
мандрівки – помиляється. Дезертирів у нас немає. А хто самовільно
покине відділ, того дома знайде наша Служба безпеки, яка страшні
ша за гестапо”.
Після розмови дав команду дванадцяти добровольцям вийти впе
ред, решті стояти на місці. Через декілька годин за допомогою пере
носної радіостанції “Бистрий” отримав повідомлення про наближен
ня червоних до Мишківського лісу. Розгорнув мапу Кубійовича (ними
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користувалася УПА. – Н.М.) й накреслив план дій. Щоб відволікти
увагу червоних, з основними силами відійшов у напрямку лісу “Гали
лея” біля с. Сосулівка Чортківського рну. Бійцям Самооборонних
кущових відділів наказав залишитися на місці й дати бій.
Лісовий масив біля Мишкова був дуже сприятливий для оборони.
Серединою тягнувся великий яр, на берегах якого залишилися доб
ротні німецькі траншеї аж до р. Серет.
Об одинадцятій годині більшовики почали наступ. Йшли навпро
стець лісом на повстанську засідку. Прогримів залп, і взвод солдатів,
які майже впритул підійшли до траншей, упали вбитими. Червоні
відступили.
Здалеку почали кричати: “Бандьора, сдавайсь! За каво ваюєтє?”.
Упісти з траншеї відповідали: “За Самостійну Україну. Не бажаємо
колгоспів і Сталіна”.
Згодом совєти почали новий наступ з південного боку від сіл
Міжгір’я і БільчеЗолоте.
Як і першого разу, підпустили “кашкетників” близько і вдарили зі
всіх видів стрілецької зброї. Свіжі трупи знову позвисали на корчах,
декотрі поскочувалися вниз.
Наближався вечір. Сутеніло. Більшовики почали пускати ракети
над лісом та обстрілювати траншеї з мінометів. У повстанців з’яви
лось занепокоєння – що буде далі? Коли зовсім стемніло, з Борщів
ського району на допомогу поспіла група повстанців, що знаходилась
у польських маєтках с. Королівка, й несподівано зайшли у тил облав
никам. Скориставшись темнотою та панікою більшовиків, повстанці
кинулись на прорив біля с. Міжгір’я.
Переправившись через р. Серет, невеликими групами розійшлися
по станицях, щоб продовжувати боротьбу.61

ВЕЛИКОДНІЙ БІЙ НА КАЧУРОВІЙ ГОРІ
травня 1945 р. курінь “Бистрого” відпочивав у селах РосохачСо
сулівка. Того ж дня він перейшов на Качурову гору у лісі “Галилея”
біля села. О 17ій годині розвідка донесла, що червоні почали ото
чувати лісовий масив: на північному боці лісу зупинилось чотири
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автомашини з більшовиками, на східному – вісім автомашин. З пів
дня і заходу зробили засідки. З півночі почали обстріл лісу і входити
до нього.
“Бистрий” наказав повстанцям просуватися на південний бік лісу.
Ліс був рідкий, і над повстанцями у небі з’явились літаки, що, напев
но, керували наступом ворога. Упісти зайняли кругову оборону й очі
кували ворога. Влучним пострілом хтось із повстанців збив аероплан
і він з оглушливим вибухом впав у ліс, а другий зразу ж зник з обрію.
Коли ворог підійшов ближче, сотня “Сірих вовків” з підстаршинсь
кою школою, організованою при курені, відкрили вогонь і відкинули
ворога. Але необстріляна школа, не витримавши наступу, відступила
вглиб табору. “Бистрий” швидко кинув їм на допомогу запасну чоту та
два рої й виправив ситуацію.
Упісти вигнали ворога з лісу. Наступ був раптовим, енкаведисти
збилися докупи й почали утікати, гублячи зброю. Повстанці кулемет
ним вогнем і гранатами завдали московським зайдам великих втрат.
Втрати більшовиків налічували близько 100 убитих і поранених. В
облаві брали участь 281й полк військ НКВС і 150 “стрибків” Чортків
ського гарнізону.
Серед повстанців загинули командир Чортківського тактичного
відтинка УПА “СтрипаІІ” хорунжий “Крук”, справжнє ім’я Богдан
Федик (н. 1919 р. у с. Мечищів Бережанського пту), чотовий “Муха”,
ройовий “Рибка”, стрільці “Чорнота”, “Смілий” та ще було кілька
поранених.62
У бою на Качуровій горі в Галилейському лісі брав участь старший
стрілець куреня Михайло Бугера, пс. “Карпо”, який занотував для нас
важливе історичне свідчення: “Напередодні свята інтендант “Горіх”
дав нам по одній пасці і говорить: “Не їжте, збережіть, бо на Велик
день приїде священик і освятить та, може, ще що добавимо із святоч
ного столу”. Я свою паску взяв, навхрест перев’язав якимсь шнурком
і прив’язав збоку до ременя. У дорозі шнурок розтягнувся, і моя паска
вивалилась на землю, а так як наш маршрут проходив понад яругою,
то паска покотилась стрімко вниз. З досади я мало не кинувся за нею.
Уявіть собі, увесь християнський люд буде освячувати паски і весели
тись із святом Воскресіння Христа, а я немовби не належу до тих хри
стиян, адже вдома дуже ревно святкували цей день Воскресіння
нашого Спасителя Ісуса Христа.
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На світанку пішли на Качурову гору. Наша сотня була на узбіччі,
тому отримала наказ вкопатись. Поруч густий сосняк. Думаю, тут
було б добре вкопатись, але передумав, бо там багато коріння і нічим
його рубати, а лопатка тупа.
У великодню суботу до нашого куреня прибув із своєю охороною на
конях якийсь невідомий мені командир “Крук”. У них коні хоч на
виставку показуй. Він був у штабі нашого командира “Бистрого”. Ось
настає ніч перед Воскресінням Христовим. Наш інтендант “Горіх”
мені видав ще одну паску, моїй радості не було меж, тепер я, як усі,
скуштую свяченої паски. Навіть на нижньому боці вирізав своє псев
до – “Карпо”, тепер тільки ждати священика, щоб освятив.
Вночі перед Воскресінням я дістав наказ іти в стежу по лісі.
Десь коло третьої ночі чуємо тупіт коня. Ми напереріз, щоб зупи
нити та взнати, хто і чого, з якими новинами прибуває в розпоря
дження куреня. Взнаємо: під лісом із Чорткова зупинилась арти
лерія та машини підвозять військо, навіть появилось декілька
танків. Це нас засмутило. Скоро цю вість донесли нашому сотен
ному. Він видав наказ по куреню: вкопатись так, щоб не дати себе
пізнати. Та як заховатись? Ліс голий, все проглядається в долині.
Спочатку почав атакувати нас літак У2, сікти з кулемета, а потім
кидати бомби. Зробивши своє, відлітав над село Росохач і знов
повертався до нас “у гості” та повторював те саме, що й раніше.
Наказ – “Не дати себе пізнати!”, та як його виконати? Вони вже
добре нас бачать, а ми все ще виконуємо наказ. Де я хотів копати
окоп у тих сосонках, там з літака впала бомба, а сосонки як косою
скошено, аж попідскакували. Що будемо робити? Терпіти це на
хабство? А що робити? Вирішуємо: на свою відповідальність
порушити наказ. Є кулемет МГ42 із двома магазинами по 50
набоїв у ленті. Цей кулемет багато “їсть набоїв”, але вже ніхто від
нього не сховається, коли повести чергу по кущах, то як косою все
переб’є; питаю, чи можна направити кулемет на літака? Кулемет
ник говорить: – Можна, але підставки для нього немає. Говорю: –
“Сокіл” (це був міцний за статурою і великий зростом стрілець)
вам що – не підставка? “Сокіл”, затикай вуха і не ворушись.
На праве плече стрільця “Сокола” становить кулеметник кулемета,
і коли літак став розвертатись, то кулеметник у хвіст пустив серію, а
там були набої бронебійні, розривні і запалюючі. Так з цього літака
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тільки потягнувся шлейф диму. І вже більше не показався над нами.
Ось чого їм було треба! Ми раді: вже У2 не тривожить наше стрілец
тво.
Лісову дорогу, котра йшла від шляху, зайняли ворожі війська. Ми
відрізані від масиву лісу, маневрувати неможливо, з хвилини на хви
лину може вдарити по нас артилерія чи танки, а це вже погана спра
ва. Тоді поступив наказ зайняти вздовж дороги позиції і йти, поки
можливо, а як ні, то повзти і гранатами прокладати дорогу.
Так і сталось. Спочатку противник відстрелювався, але коли ми
натиснули із своїх зайнятих позицій, стали закидати їх гранатами, то
енкаведисти стали як зайці втікати. Стали для нас добрими мішеня
ми. Так курінь пробився через “легендарних”. Тоді маневр наш вдав
ся: ні танки, ні артилерія не були задіяні, бо куди їм, коли все зміша
лось.
Ось так ми святкували Воскресіння Христове 1945 р. Вже не
пам’ятаю, де ділась моя паска із вирізаним псевдом, бо тоді було не до
того. У тому бою було десь десяток повстанців убито, загинув і сам
командир “Крук”.
Через тиждень наш курінний “Бистрий” мав бесіду з кожним
стрільцем. Підходить до мене та й питає: – Як, Михалку, після бою
почуваєшся? – Відповідаю: – Добре, бо голота як зайці повтікали. –
Так воно так, – говорить, – але який я командир? (Жартує, він був
поранений у праве плече). Стрільці із піднесеним духом вітали свого
улюбленого командира “Бистрого”, котрий зумів дати відсіч великій
кількості добре озброєних нападників, збив їм оскому вступати з
нами у бій.63

ЗАГИНУВ, ЙДУЧИ ДО “БИСТРОГО”
травня 1945 р. підпільник Іван Попадин із с. Садки відходив до
відділу “Бистрого”. На прощання сказав сестрі, щоб не плака
ла за ним, якщо не повернеться.
Надворі буяла весна, кувала зозуля, виходили у поле рільники. Не
пройшло і півгодини, як прибігли люди й повідомили, що Іван заги
нув у лісі біля села, натрапивши на засідку.
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Ніхто не плакав і не голосив. А стали думати, як ховати хлопця.
Швидко збили труну, взяли зі скрині нове вбрання й пішли на місце
упадку. Не встигли підняти тіло, як знову облава. Там на узліссі й
поховали Івана. Він подвигу не здійснив, але загинув, йдучи на
подвиг. Таких випадків було багато у роки Визвольних Змагань.

ПОРАНЕННЯ “ХМЕЛЯ”
априкінці травня 1945 р. совєтські власті на Тернопільщині
проводили великі облави проти повстанських загонів. Від
бувалися вони і в скалецьких та жилинських лісах на півдні
області. У цих же лісах квартирувала “Залізна чота” “Бистрого”. Їх
цілий день переслідували. Чота маневрувала у лісі, знищила 15
більшовицьких переслідувачів і ввечері без втрат вирвалася з ото
чення.
14 червня облави тривали у Скалецькому та Борщівському
районах. У цей час тут перебували дві чоти “Сірих вовків” під
командою “Гарта” і “Кармелюка” та сотенний “Хмель”, який при
був з МельницяПодільського рну. Повернувшись із втратами,
його сотня була розчленована. Її частина із 12 стрільців, щоб
уникнути бою під час облави з переважаючими силами совєтів,
вибігла на поле.
15 червня сотенний “Хмель” затаборував у житі біля с. Козаччина
Борщівського рну.
Розвідувальний літак, завваживши стрільців, почав обстрілювати
їх з кулемета, а також закидати гранатами, від чого загинуло 12 упі
стів. Важко поранений сотенний “Хмель” потрапив у полон.
Через кілька днів над жилинськими лісами з літака розкидали
листівки, в яких повстанцям запропонували здаватися. В одній з
них у знущальному тоні повідомлялося про “Хмеля”: “А тепер
сидить “сірий вовк” за гратами, блимає очима і жде своєї кари за
злочини”.
У 12 томі Літопису УПА подано, що “Хмель” помер від ран у лікар
ні. Насправді ж сотенний вижив. 18 серпня 1945 р. Миколу Скринчу
ка і 18 повстанців судили у Чорткові. На суді “Хмель” тримався муж
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ньо. В останньому слові сказав: “Розстріляйте мене якнайшвидше,
щоб я вас не бачив”.
Миколі Скринчуку оголосили смертний вирок, але не розстріляли.
Спровадили у Воркуту на 15 літ концтаборів. Подальша доля сотен
ного невідома.64
У рідному селі Миколи залишилась стара мати, яка невдовзі
померла. Над Збручем у Залуччі, де колись стояла родинна хата
Миколи, не залишилось найменшого сліду від неї. Проте старо
жили, з якими зустрічався і розмовляв автор, пам’ятають Миколу
Скринчука і щиро відгукуються про нього.

ІЗ “ЗАЛІЗНОЮ ЧОТОЮ”
ПІД БАРИШЕМ
серпня 1945 р. “Бистрий” на чолі “Залізної чоти” кіннотників
заквартирував у ліску біля с. Бариш Бучацького рну. У цьому
селі повстанці минулого року розгромили більшовицький гарні
зон.
Цього ж разу повстанці розбили у лісі більшовицький військовий
загін і здобули велику валку возів з добром, яку червоні тягнули з
собою, а також коней, упряж.
На допомогу червоним кинувся яничарський підрозділ “стрибків”,
але повстанці без великих зусиль також зліквідували його.
Надвечір більшовики зрозуміли, що мають справу з досвідченими
вояками, підтягнули артилерію й почали обстрілювати лісок. Пов
станці на здорових конях прорвалися крізь заслін й поскакали впе
ред. Їх же кинулись доганяти більшовицькі кіннотники.
Стрільці “Залізної чоти”, відірвавшись від погоні, швидко
зіскочили з коней, вдарили по переслідувачах із засідки і в
короткому бою розбили наголову московський відділ. Повстан
цям залишились осідлані коні та зброя. Особистих втрат упісти
не мали. 65
Отже, “Залізна чота”, яку створив “Бистрий”, повністю себе випра
вдала у бою. Зі своїми вірними друзями уславлений повстанський
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командир продовжував громити московських загарбників та сіяти
страх яничарам.

НАРАДА КОМАНДИРІВ
ТРЕТЬОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОКРУГИ “ЛИСОНЯ”
УПА“ЗАХІД”
15 серпня 1945 р. “Бистрий” був учасником наради старшого
командного складу 3ї Військової Округи УПА“Захід”, що від
булася у Слав’ятинському лісі Підгаєцького рну.66
Скликав нараду шеф штабу Округи Володимир Якубовський,
пс. “Бондаренко”. У нараді брали участь: командир Південної групи
3ї ВО УПА підполковник Іван Яцишин, “Гордієнко” та Західної групи
3ї ВО УПА полковник Іван Кодолуцький “Довбня”, командир куреня
“Левко”, сотенні “Овоч”, “Язлин, “Рубач”, “Сокіл”, “Ворон” і “Зрив”.67
На зборах дискутувалося питання про великі втрати УПА в боях
із силами НКВС та фронтовими частинами червоної армії влітку
1945 р. На основі рішень Проводу ОУН та Головної квартири УПА
поширено наказ про заборону оперувати проти ворога великими з’єд
наннями – сотнями, куренями. Існуючі сили передислокувати у роз
порядження теренових сіток ОУН та направити вояків УПА за місцем
проживання.
Під час цієї реорганізації ліквідовано польову жандармерію УПА. Її
функції перейняла Служба безпеки теренової ОУН.
Рішення цієї наради повністю збігалися з оперативною ситуацією
на місцях. Курінь “Сірих вовків” “Бистрого” після запеклих боїв і
втрат у районі циганських і жилинських лісів Борщівського рну при
пинив своє існування. Стрільців, які залишилися, “Бистрий” демобі
лізував до Самооборонних кущових відділів та теренових сіток ОУН.
Сам же із “Залізною чотою” вийшов із зони облавних боїв і подався в
лісові масиви Підгаєччини та Бережанщини, де займався вишколом
молодого поповнення повстанських лав.
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НЕЗЛАМНА “ЗАЛІЗНА ЧОТА”
авесні 1946 р. “Бистрий” із “Залізною чотою” і у складі 16
кіннотників появився на хуторі Залісся недалеко с. Конюхи,
що на Бережанщині.
Мешканець с. Конюхи Богдан Когут, 1921 р.н., член ОУН з 1939 р.,
в'язень більшовицьких тюрем і концтаборів (19451956 рр.)
розповідає, що кіннотниками, які появились на хуторі командував
“солідний військовик” під псевдо “Старий”. Це був Петро Хамчук,
відомий раніше під псевдо “Бистрий”. Його переслідувала рота
гарнізонників, приблизно 80 червоних.
Коли червоні появились біля с. Урмань Федір Сушник із Залісся,
вивів упівців у ліси по мокрому бездоріжжю на Годів і Погрібці.
Повертаючись додому мокрий і змучений він важко захворів, зате
врятував повстанців.
Відділ “Бистрого”“Старого” зник, але доходили чутки, що він діяв
на теренах ЗборівОзерна і це підбадьорювало селянські маси краю.
На Великдень 1946 р. “Бистрий”“Старий” з кіннотниками знову
появився у Заліссі.
Вирішили відпочити та відсвяткувати свято Воскресіння
Господнього. Упівці зіскакували з коней віталися з селянами:
“Христос Воскрес!  Воскресне Україна!”, коли з Урманя хутір почали
облягати московіти.
Не відпочивши “Бистрий”“Старий” з друзями осідлали коней й
поскакали до лісу. З того часу на хуторі він більше не появлявся.
Напевно, що “Бистрий” згодом змушений був відмовитись від
коней, адже в умовах суцільної совєтської блокади краю утримувати
їх, переховувати і годувати було неможливо.

ЗАГИБЕЛЬ “БИСТРОГО”
повстанському середовищі цього періоду його звали Петром
“Бистрим” і мало хто знав, що з ними воює уславлений коман
дир куреня. У с. Бариш Бучацького рну мешкає колишня
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зв’язкова “Бистрого” Ганна Оріховська, яка розповідає, що до неї
інколи навідувався “Бистрий”. Останній раз прийшов наприкінці
1946 р. й подарував свою світлину, яку вона зберігає як реліквію. Ска
зав, що коли наступного разу прийде, постукає у вікно. Але більше не
приходив. Ганну червоні заарештували й засудили на 25 років кон
цтаборів. Повернулась вона додому 1956 р.
“Бистрий” з друзями пережив блокадний 1946 р., насичений геро
їчними буднями підпілля, втратою бойових друзів, і не менш важкі
1947 та 1948 рр. За даними дослідника Петра Содоля, поданими у
другій книзі „Українська Повстанча Армія 19431949”, “Бистрий”
загинув 21 січня 1947 р. біля с. Діброва Вістрянська Монастирисько
го рну. За іншими свідченнями – у листопаді 1948 р. і друзі поховали
його біля каплиці на хуторі Вербка з надією, що колись хтось відгук
неться у пошуках за ним.
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РЕЄСТР ОСНОВНИХ БОЇВ
КУРЕНЯ “СІРІ ВОВКИ”
У боротьбі за Державність
курінь “Сірі вовки”
нав’язав ворогові
десятки переможних боїв
і закінчив своє існування
як військова одиниця
у серпні 1945 р.

16 грудня 1943 р. –
бій з німцями біля с. Коростятин Монастириського рну.
15 лютого 1944 р. –
перестрілка чоти “Рена” з німцями у с. Садки Заліщиць
кого рну.
25 черня 1944 р. –
бій куреня з гітлерівцями у Затуринському лісі Підгаєцького
рну.
16 серпня 1944 р. –
бій з гарнізоном “стрибків” у с. Пановичі Підгаєцького рну.
26 серпня 1944 р. –
переможна засідка “Бистрого” на енкаведистів біля с. Яголь
ниця Чортківського рну.
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28 жовтня 1944 р. –
бій з більшовицькопольським активом біля с. Слав’ятин Під
гаєцького рну.
22 листопада 1944 р. –
бій з більшовицькими військами на узліссі біля с. Садки Залі
щицького рну.
28 листопада 1944 р. –
початок рейду Буковиною (села Брідок, Добринівці, Онут,
Топорівка).
2 лютого 1945 р. –
бій з більшовицькопольським загоном у Червонограді Залі
щицького рну.
6 лютого 1945 р. –
бій з польськобільшовицьким гарнізоном у с. Бариш Бучаць
кого рну.
13 лютого 1945 р. –
перестрілка з більшовиками у с. Стінка Золотопотіцького рну.
14 березня 1945 р. –
бій з совєтським військом у с. Худіївці Борщівського рну.
15 березня 1945 р. –
бій з совєтськими облавними військами на околиці с. Герма
ківка Борщівського рну.
21 березня 1945 р. – Лосяцький бій.
12 квітня 1945 р. –
успішний бій сотенного “Сича” у Галилейському лісі біля
с. Сосулівка Чортківського рну.
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21 квітня 1945 р. –
перестрілка чотового Миколи Навізівського, пс. “Бурлака”, на
присілку Вербова Заліщицького рну і його загибель.
24 квітня 1945 р. –
загибель сотенного “Сича” у бою із совєтами в лісі
біля с. Шутроминці Заліщицького рну.
5 травня 1945 р. –
бій у лісі біля с. Мишків Заліщицького рну.
7 травня 1945 р. –
бій з більшовицькими облавними військами на Качуровій
горі біля с. Сосулівка Чортківського рну.
15 червня 1945 р. –
поранення й полонення сотенного “Хмеля” на полях
біля с. Козаччина.
2 серпня 1945 р. –
розгром повстанцями більшовицького загону у лісі
біля с. Бариш.
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Брід через р. Дністер біля с. Синьків, де 1944 р. сотні УПА “Бистрого”
перейшли у рейд на Буковину.

Ліс уздовж дороги на с. Шутроминці, де загинув сотенний куреня “Сірі
вовки” Іван Кульчицький, пс. “Сич”.
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Петро Колісник. Н. 1927 р. у с. Великі Чорнокінці Копичинського п)ту.
Друг курінного “Бистрого“ і його охоронець, пс. “Ігор” З 1946 р. працював
у підпіллі ОУН на Київщині і Вінниччині, пс. “Черник”. Розстріляний за
рішенням Київського військового трибуналу 16 січня 1952 р.

Степан Керемеш. Н. 1921 р.
у с. Переволока Бучацького п)ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”.
Загинув 1944 р. біля с. Біла
Чортківського р)ну.
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Дмитро Шевчук. Н. 1925 р.
у с. Шершенівка Борщівського
п)ту. Стрілець куреня
“Сірі вовки”. Пропав безвісти.

Олексій Левицький.
Н. у с. Більче)Золоте Борщів)
ського п)ту. Стрілець куреня
“Сірі вовки”. В'язень більшо)
вицьких тюрем і концтаборів.

Степан Юзвенко. Н. 1924 р.
у м. Заліщики. Дивізійник. Радист
у курені “Сірі вовки”, пс. “Чорний
ворон”. Загинув 1948 р. у лавах
збройного підпілля ОУН.
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Михайло Сторожук. Н. 1922 р.
у с. Великі Чорнокінці
Копичинського п)ту. Стрілець
куреня “Сірі вовки”.

Роман Шпікула.
Н. у Копичинцях.
Член ОУН з 1940 р. Старшина
у курені УПА “Сірі вовки”.
Загинув у Чортківській тюрмі
в лютому 1946 р.

Василь Демків. Мешканесь
с. Пробіжна Чортківського р)ну.
Стрілець куреня УПА “Сірі вовки”.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
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Йосип Стасюк. Н. 1921 р.
у с. Садки Заліщицького п)ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”,
пс. “Май”. Загинув 7 квітня
1945 р. у с. Ворвулинці
Заліщицького р)ну.

Петро Пупеза. Н. у с. Синьків
Заліщицького п)ту. Дивізійник.
Ройовий куреня “Сірі вовки”, пс.
"Грім". Загинув 6 лютого 1945 р.
у с. Бариш Бучацького р)ну.

Василь Мельничук. Н. 1920 р.
у с. Цапівці Заліщицького п)ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”.
Поранений у бою. Загинув у
більшовицькому концтаборі.
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Василь Ландяк. Н. 1921 р.
у с. Цапівці Заліщицького п)ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”.
Загинув у травні 1945 р. біля
с. Сосулівка Чортківського р)ну.

Василь Лабанда. Н. 1904 р.
у с. Бураківка Заліщицького п)ту.
Чотовий куреня “Сірі вовки”,
пс. “Вуж”. Загинув навесні 1946 р.
у лісі поблизу сіл Нівра)Гермаківка
Борщівського р)ну.

Іван Курляк. Н. 1922 р.
у с. Колодрібка Заліщицького п)ту.
Дивізійник. Стрілець куреня “Сірі
вовки”. Загинув 2 лютого 1945 р.
у бою з енкаведистами
у с. Червоноград (Червоне)
Заліщицького р)ну.
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Василь Дудка. Н. 1923 р.
у с. Свершківці Заліщицького п)
ту. Стрілець куреня “Сірі вовки”.
Петро Гуцал. Н. 1919 р.
у с. Долиняни Чортківського п)ту.
Дивізійник. Стрілець куреня “Сірі
вовки”. Загинув 7 травня 1945 р.
у бою з енкаведистами на
Качуровій горі біля с. Сосулівка
Чортківського р)ну.

Михайло Балан. Н. 1922 р.
у с. Бедриківці Заліщицького п)ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”,
пс. “Голуб”. Загинув у ранзі
підрайонного провідника СБ
у Лисичниківському лісі.
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Іван Баран. Н. 1925 р. у с. Базар
Чортківського п)ту. Стрілець
куреня “Сірі вовки”. Пропав
безвісти.

Богдан Федик. Н. 1919 р.
у с. Мечищів Бережанського п)ту.
К)р сотні “Холодноярці”
і тактичного відтинка УПА
“Стрипа)ІІ”, пс. “Крук”. Загинув
7 травня 1945 р. у бою з
енкаведистами на Качуровій горі
біля с. Сосулівка.

Микола Тивоняк. Н. 1925 р. у с. Базар
Чортківського п)ту. Стрілець куреня “Сірі
вовки”, пс. “Корінь”. Загинув 7 травня 1945 р.
у бою з енкаведистами на Качуровій горі біля
с. Сосулівка.
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Софія Білейчук)Шевчук.
Н. 1924 р. у с. Нирків
Заліщицького п)ту.
Розвідниця і зв'язкова
куреня “Сірі вовки”,
пс. “Леся”. Поранена у бою.
В'язень більшовицьких
тюрем і концтаборів.

Мирослава Слонь.
Н. у с. Тарнавка
Чортківського п)ту.
Зв'язкова куреня “Сірі вовки”,
пс. “Слава”. В'язень
більшовицьких тюрем
і концтаборів.
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Франка Грабець)Довбенко.
Н. 1927 р. у с. Воля Чорнокінець)
ка Копичинського п)ту.
Зв'язкова “Бистрого”,
пс. “Ружа”. В'язень більшо)
вицьких тюрем і концтаборів.

Петрунелія Ружицька)Юрків.
Н. у с. Сосулівка Чортківського
п)ту. Зв'язкова і розвідниця куреня
“Сірі вовки”. В'язень більшовицьких
тюрем і концтаборів.

Марія Бегма)Буснюк.
Н. у с. Сосулівка Чортківського п)ту.
Зв'язкова кінної розвідки куреня “Сірі
вовки”, пс. “Христя”. В'язень
більшовицьких тюрем і концтаборів.
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Микола Сарнецький.
Н. 1927 р.
у с. Угринь Чортківського п)ту.
Стрілець куреня “Сірі вовки”.
В'язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.

Василь Сеньків. Н. 1924 р.
у с. Головчинці Заліщицького
п)ту. Районний провідник ОУН,
пс. “Вишитий”. Забезпечував
курінь “Бистрого” необхідними
засобами боротьби на терені
району. В'язень більшовицьких
тюрем і концтаборів.
Праворуч – його батько.
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Дмитро Чубей. Н. 1926 р.
у с. Бабинці Борщівського
п)ту. Кулеметник куреня
“Сірі вовки”, пс. “Чорномо)
рець”. Загинув у бою з
енкаведистами 14 березня
1945 р. у с. Худіївці
Борщівського р)ну.

Іван Шумка. Н. у с. Угринь
Чортківського п)ту. Стрілець
куреня “Сірі вовки”. В'язень
більшовицьких тюрем і концтаборів.

Василь Смітюх. Н. 1925 р. у с. Базар Чортківського
п)ту. Кулеметник куреня “Сірі вовки”, пс. “Софрон”.
Арештований більшовиками узимку 1946 р. Загинув
у концтаборі.
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Іван Швак)Шуль,
пс. “Орлик”.
Н. у с. Тростянець
Бережанського п)ту.
Санітар куреня УПА
“Сірі вовки”.

Будинок господаря Василя Костецького у с. Гермаківка Борщівського
р)ну, в якому в березні 1945 р. квартирував “Бистрий”. Власник
помешкання розстріляний НКВС 1941 р. Світлина автора, 2006 р.
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Група колишніх повстанців с. Угринь
Чортківського р)ну біля могили
зв’язкової УПА Марії Вільхової. Зліва
направо: Микола Сарнецький, третій –
Василь Вільховий, пс. “Мороз”. Обидва
стрільці куреня “Сірі вовки”. В'язні
більшовицьких тюрем і концтаборів.

Василь Зазуляк. Н. 1923 р. у с. Залісся
Чортківського п)ту. Стрілець куреня
УПА “Сірі вовки”. Загинув 17 липня
1948 р. у с. Тарнавка Чортківського р)ну.

106

Руїни польського палацу Любомирських у с. Червоноград (Червоне).
Твердиня польсько)більшовицьких карателів. Розгромлена вояками
“Сірих вовків” 2 лютого 1945 р.
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СПОГАДИ БЕЗСМЕРТНИХ
“ВПАВ ПОВСТАНЕЦЬ В БОЮ,
ПАМ’ЯТАЙТЕ, НАЩАДКИ
МИ ПЛАТИЛИ ЗА ВОЛЮ
ВЕЛИКУ ЦІНУ”.
Володимир Вихрущ

НА ПОКЛИК НАРОДУ
алі пропонуємо низку спогадів колишніх вояків куреня
“Сірі вовки”, більшість з яких з волі Всевишнього уже
перейшла за межу Вічності, а їх спогади поруч з архівними
матеріалами стали безцінними для української історії.
Той, хто їх уважно прочитає, до глибини душі пізнає тягар
неймовірних випробувань, яких зазнали українські повстанці у
визвольній боротьбі, відчує велику щирість і правдивість того#
часних юнацьких мрій та поривань у лавах УПА.
Вони ж бо, молоді Герої, врятували честь і славу української
нації, маєстат української зброї у Другій світовій війні та влас#
ним життям і кров’ю відкупили нам право жити вільними і
незалежними в Українській державі.

Петрунелія РужицькаЮрків,
с. Сосулівка Чортківського пту.
Зв’язкова куреня, пс. “Славка”:
“Я народилася в селі Сосулівка. Хата наша стояла недалеко від цвинта#
ру. Та й до церкви рукою подати. Тут пройшли мої дитячі, шкільні роки.
Підпілля почалося таки у нас вдома, з Різдвяних свят 1940
року, коли москалі стали заарештовувати вчених людей.
Совєтська армія вступила до нас у вересні 1939 року, а з Новим
роком і почалися всі ті арешти.
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Курінний УПА “Бистрий” України герой

Найперші підпільники, що збиралися в нашій хаті, були три чоло#
віки, з котрих я запам’ятала лише одного Юрія Юрчинського. То мій
тато завів знайомство з ним.
А було так. Якось Юрко приїхав з фірманом до нашого села
ловити вудкою рибу в Сереті. А мій тато десь проїжджав поруч
фірою. І Юрчинський звернувся до нього, чи той не має води
напитися. Тато відповів, що не має, але коли б пани під’їхали з
ним додому, тут зовсім недалеко, то напоїв би їх холодною дже#
рельною водою з медом. А в нас була пасіка, більше як сто пнів.
І мали дуже гарний майовий мед. Пани погодилися і поїхали
поласувати медовим напоєм. І так зав’язалося знайомство
нашої сім’ї з Юрком Юрчинським.
Звичайно, дізналася я про це значно пізніше, від своїх батьків,
коли стала трохи старшою. А тоді мені було наказано: коли в нас
люди, до хати йти не можна, а тим більше когось приводити.
“Навіщо тобі то слухати? – казала мама, – ліпше до дівчаток біжи,
побався”. І я бігла...
(Юрко Юрчинський – підпільник, революціонер на Чортківщині.
Син відомого адвоката з Чорткова Остапа Юрчинського. Розстріля#
ний НКВС 20#21 липня 1941 р. в Умані. Батька совєти також засуди#
ли і він загинув в Омську (РРФСР). Сестра Надія закатована 1941 р.
енкаведистами у чортківській тюрмі. Сестри Олена і Мирослава –
теж кадрові підпільниці#революцінерки ОУН. В’язні більшовицьких
тюрем і концтаборів. Померли у Львові. Олена у 1995 р., Мирослава
1990 р. – Н.М.).
1941 рік. Війна. Москалі втікали. При німцях в нашій хаті далі
люди сходилися. Цілими вечорами про щось говорили, радилися,
сперечались. Але про що йшлося, я не розуміла.
Це тривало до 1944 року, до фронту, який поволі наближався зі
сходу. Багато людей евакуювалося з села. Тікали хто від фронту, хто
від москалів.
Фронт не забарився, прийшов раптово і той другий раз був страш#
ніший, ніж перший. Тривав довго, щось біля тижня. Німці, втікаючи,
покинули на нашому городі багато різної зброї, вибухівки, а перед
хатою – великий бак з бензином.
На той час, пам’ятаю, справа від Качурової гори в ліску дуже зацві#
ли підсніжники. Біліло довкола. То вже був березень, друга половина.

110

І ми, дівчата, бігали туди і назбирували цілі оберемки тих квітів. Мені
в той час було сімнадцять років.
Через декілька днів у нас при допомозі уповноважених з району
почалося становлення совєтської влади на селі. Створювалися
сільські ради, призначалися їх голови, організовувалися активи. До
роботи приступали збирачі податків, контингентів, була організова#
на обов’язкова здача молока.
В сусідньому селі Улашківцях запрацювала молочарня, яка виро#
бляла сметану, сир і масло. До неї звозили молоко з усіх навколишніх
сіл. Хто не визнавав цих нових порядків, – отримував ярлик “ворог
народу”. Почалися арешти, а в селі орудували війська НКВС. Всі ці
представники вищої районної та обласної влади, а з ними і енкаведи#
сти, з’являлися у селі з першими променями сонця і від’їжджали,
коли сонце висіло над горизонтом. Залишатися в селі на ніч ніхто з
них не наважувався.
В селі вночі була інша влада – Українська Повстанська. Її смертель#
но боялися і завойовники України, і їхні прислужники – яничари...
– Курінний УПА куреня “Сірі вовки” – “Бистрий” – формував свої
загони в наших навколишніх лісах. Частина повстанців окопалася в
криївках, а багато ховалося в пивницях, на стрихах, в людей у Сосу#
лівці. Не раз перебивалися хлопці без хліба і навіть без води. Бо не в
кожного в хаті можна було знайти шматок хліба. Фронт пройшов, що
можна було їсти – з’їли. І хлопці – голодні, наші. Ще якусь кулешу чи
лемішку десь діставали, а помастити нема чим.
Одного зоряного весняного вечора я прийшла до сусідньої хати,
недалеко від нас. Там ніхто не жив. Прилягла на якомусь тапчані від#
почити. Втома оповила все моє тіло, важкими ставали повіки, закри#
валися очі. Клонило на сон.
Раптом загавкали сусідські собаки... Я сіла на тапчані. Навколо по
селі знявся такий собачий лемент, що мені зробилося моторошно...
Чую під вікнами, по дорозі твердий військовий крок, тарахкіт бакла#
жок та іншого військового спорядження. Гуркочуть, проїжджаючи,
якісь фіри, цокають копитами коні. Обережно підходжу до вікна і
вдивляюся в нічну темноту.
Невже, гадаю, облава серед ночі? Мене охопив страх і я навпомац#
ки вийшла до сіней, потім до комори, а там по драбині вилізла на
стрих. Та й сиджу, прислухаюсь. Серце гупає в грудях, ніби вискочи#
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ти хоче... За якийсь час трохи заспокоїлася. Раптом скрипнули і від#
чинилися сінешні двері. І заходять троє, а надворі, чую, біля воріт
стійкових на чати розставляють і по#нашому балакають!..
Ви не можете уявити собі моєї радості. Думала, вороги, а то – наші!
Наші! Чи з стриху я злазила по драбині, чи просто скочила – не пам’я#
таю. А коли в сінях опинилася, то дуже настрашилася, бо два чолові#
ки в темноті схопили мене попід руки. З переляку я зробила ривок,
скільки було сили, але вони мене тримали міцно, що вирватися я не
змогла.
Блиснув кишеньковий ліхтар просто мені в лице. Суворий голос з
темноти з#за ліхтаря запитав:
– Що ви тут робите?
– Я тут живу, – якось несміло відповіла я.
– Ви що, господиня сеї хати? – питався той же чоловік.
– Ні, – заперечила я, болісно прикусивши губу.
– Так, хто ви є? – доскіпувався той, з темноти.
– Своя, – відповіла я, якось непевно, по#дитячому.
– Ми всі свої. Як пишитеся?! – наполягав підвищеним голосом мій
невидимий співрозмовник.
Я вже було відкрила рота, хотіла розповісти, хто і що. Та раптом
вогняною блискавицею вразила мене страшна думка: це енкаведи#
сти, перебрані під наших – облаву роблять!!! Хто просив мене з того
стриху злазити? Сама до ворогів в обійми кинулася. Ховалася, хова#
лася і сама так просто до пастки залізла...
Мені робилося то душно, то зимно і дуже на душі якось і гірко і при#
кро. Ще, здається, були якість запитання до мене, але я не чула –
думала про своє.
Вивели мене з сіней на подвір’я, потім на вулицю. А на вулиці,
через декілька хатів, мій стрий Микола жив. Йдемо дорогою, вдивля#
юся в темноту, бачу на кількох подвір’ях вози завантажені і накриті,
біля возів коні прив’язані, опустили голови – дрімають стоячи. Люди
ходять поміж возами, дехто приліг, відпочиває. Стійкові то тут, то
там, біля воріт на варті з карабінами стоять. Форма на військових
різна: совєтська, німецька, були і в цивільному. Всі при зброї.
Прислухаюся до розмови, балакають по#нашому. Це мене трохи
заспокоїло. Йду якось сміливіше. Підходимо до воріт – очам своїм не
вірю. Мої конвоїри повертають на подвір’я, таке знайоме мені змалечку!
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Загавкав собака, до хати не пускає. На сінешний поріг вийшов
стрий Микола – я його при світлі зірок впізнала. Він крикнув на пса,
той притих, поліз до буди.
– Хто тут є? – запитав стрий, вдивляючись у темноту.
– Слава Україні! – привіталися мої провожаті.
– Героям слава! – відповів стрий, але для певності перепитав:
– Ти, Антоне?
– Я, вуйку, я.
Стрий запросив усіх до хати і здивувався, коли побачив мене з
ними. Він, правда, відразу нічого не сказав, але я так зрозуміла. І
тільки ми переступили поріг і привіталися з господинею, як почав
розмову Антін:
– Сесю дівчину ми здибали тут недалеко в хаті, у якій ніхто не
живе. Спиталися, хто вона, а та відповідає “своя”, а хто, так нам і не
сказала.
Стрий був мудрий чоловік, він зрозумів все відразу. Підійшов
ближче до мене, усміхнувся та й каже:
– Так, се є наша. Наша Петрунеля. Василя Юркова донька, мого
брата.
Так стрий сказав:
– Вона є наша!
Потім трохи подумав і впевнено додав:
– І наша! І ваша також!
Хлопці почали допитуватись хто я є. І чому не знають мене?
То я вже мусіла знову все спочатку розповідати.
Потім, всі стомлені, ми полягали спати. Було вже далеко за північ.
Я тішилася і дякувала Богові, що серед своїх людей. Прилягла на
дивані і відразу заснула.
Рано, ще сонечко не сходило, йшла вулицею і раділа. Я бачила не
поодиноких повстанців, а ціле військо! Наше українське повстанське
військо! На багатьох подвір’ях стояли завантажені вози. На них пора#
лися, заклопотані кожний своєю справою, військові. Були молоді і
старші віком. По сусідній вулиці пронеслася галопом група кіннотни#
ків.
Йшла селом – нічого сьогодні не боялася, ні від кого не ховалася.
Як крізь землю провалилися представники совєтської влади. Мені
здавалося – в той день в селі велике свято.
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З димарів то тут то там піднімалися високо над хатами тонкі стов#
бики диму. В ранковому повітрі смачно пахло свіжоспеченим хлібом.
– “Бистрий” з куренем “Сірі вовки” довго в нашому селі не кварти#
рував – днів з п’ять. Я за цей час зустріла серед вояків знайомих, котрі
не раз приходили до Сосулівки. Один з них брав участь у тій пере#
стрілці, що врятувала мене від арешту. А ще познайомилась я з дівча#
тами, котрі були в повстанчому курені.
Якось однієї ночі, вже над ранком, по живому зв’язку, від хати до
хати, де квартирували повстанці, було передано, що всім воякам ого#
лошується збір у повній готовності для негайної евакуації з села. То
розвідка наша донесла, що з району на Сосулівку готується ціла
армія енкаведистських карателів.
Не проминуло і півгодини, як всі вояки з обозом, кіньми та іншим
майном залишили село і їхали дорогою через улашківське поле у
напрямку лісу, що темнів вдалині по усьому видноколі.
До обозу повстанців прилучилися з десяток сільських дівчат, в
тому числі і я. Кожна чимось “завинила” перед московськими окупан#
тами, стала “неблагонадійною”.
– Чому так? – себе запитую. Прийшли завойовники на нашу
землю, оголосивши себе визволителями, поневолюють нас, грабу#
ють, вбивають, зневажають нашу святу Христову віру, рідну мову та
ще й називають нас бандитами, бо ми стали на захист рідного краю,
своїх людей. Ніхто не в силі терпіти такої наруги.
То що нас чекає в селі? Арешти, допити, тортури, кримінал, висил#
ки по етапу до Сибіру, до таборів Казахстану чи в інші віддалені місця
російської імперії. А тут, у військовому таборі, серед своїх, все#таки
буде якийсь захист. Хай діється воля Божа.
Коли був невеликий перепочинок у лісі на поляні, до нас несподі#
вано підійшов сам “Бистрий”, тримаючи за повід коня, і запитав хто
ми є і чого ми слідуємо за табором. Він, видно, вже скоріше нас при#
мітив.
Ми якось несміло, одна наперед другої, заговорили, що хотіли б
залишитися з повстанцями. Виконувати будемо всіляку роботу, бо
вороття до села нам немає.
Він вислухав мовчки, уважно провів поглядом кожну з нас і сказав:
“Люди в бойовому курені завжди потрібні. Ніхто не зайвий. Жінок
бракує в медичній службі, зв’язкових і розвідниць також обмаль”. Він
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навіть радив залишитись в повстанчому таборі, але одночасно і
застерігав, що служба в бойовому курені не є якась забавка, а є над#
звичайно відповідальна, важка і смертельно небезпечна на кожному
кроці і повсякчас робота. Це боротьба за волю і незалежність України
і її люду. І ми присвятили себе цій боротьбі.
“Бистрий” процитував рядок з “Декалогу”. Він звучав як наказ:
“Здобудеш Українську Державу, або згинеш у боротьбі за неї!”
Була велика пауза, після якої він заговорив поволі, ніби думаючи
вголос:
– Найважчою провиною у “Сірих вовків” є зрада... Смертельний
вирок за зраду приводять до виконання самі побратими по зброї...
І знову довге мовчання. По всьому тілі мені пробігли мурашки і
зробилося якось холодно. “Бистрий” відчув, що його слова зачепили і
схвилювали кожну. Піднімаючись з пенька, досить спокійно продов#
жив: – Важкі випробування ще не раз стануть на вашій дорозі. Хто
відчуває страх – може покинути нас. Зараз. А хто надумає залиши#
тись – ми приймемо!
“Бистрий” підійшов до коня, поплескав його долонею по шиї, вста#
вив ліву ногу до стремена і в одну мить уже сидів у сідлі.
За короткий час обоз знову котився під кронами лісу, що прикри#
вали повстанців від поганого ока.
За обозом і ми, десятеро сільських дівчат, йшли і довго мовчали.
Кожна роздумувала про своє. На серці було невимовно важко, але ні
одна з нас і гадки не мала залишити повстанчий курінь і піти додому.
П’ятнадцять важковантажених возів один за одним пробиралися
лісовими дорогами та польовими соголовками. До кожного воза при#
ставлено коло двадцяти вояків, котрі на крутих бездоріжжях виноси#
ли ті вози на руках чи виштовхували плечима, підсоблюючи перевто#
мленим коням. Десь посередині обозу на карому коні їхав “Бистрий”,
а поруч, також на конях, особиста охорона провідця – десять моло#
дих, добре вишколених вояків. Вони ніколи не відлучались від курін#
ного. Також їхали на конях сотенні “Сич”, “Хміль” і “Карий”. Вони три#
мались кожен біля своєї сотні.
Навколо обозу, на відстані одного#двох кілометрів рухалась розвід#
ка – 15#20 чоловік. В основному піші і здебільшого дівчата. На конях
було лише декілька чоловік для прискорення зв’язку. Всі одягнені в
бідну селянську одежу. Коні без сідел, щоб менше на них звертали
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увагу. Просто йде собі людина чи їде на коні з поля чи в поле, а може,
у якійсь справі до сусіднього села. Про підозрювану чи явну небезпе#
ку негайно повідомляли в провід.
Три доби тривав наш рейд. Здебільшого ми пробирались ночами, а
вдень відпочивали. Хлопці пасли та стерегли коней, справляли упряж та
вози, стояли на чатах і займались іншими військовими справами.
І так за цей час ми пройшли через “Галилею”, потім добралися до
колиндянських лісів, відтак минули Шманьківчики, через Пастуше
переїхали у Чорний ліс. Це довгий ліс аж до Білого. А поруч вже села
Сокиринці, Майдан, ліси великі, є куди подітися.
– Вже розвиднялося, коли дібралися до лісів, що між селами Біла,
Скородинці і Майдан. Вояки найперше поздіймали з возів вантажі і
кудись заховали.
“Бистрий” відпустив фірманів з кіньми та возами. Люди то були
свої, перевірені і надійні. Вони багато допомагали повстанцям: пере#
возили, годували, будували різні схованки, лікували все#все, що тіль#
ки треба було.
Розставили стійкових навколо, а всім решта, хто був вільний, ого#
лосили кілька годин відпочинку.
Всюди чулися людські голоси, пташня дзвінкоголоса щебетала і
витьохкувала свою безкінечну чудо#пісню...
Другого дня розпочався військовий вишкіл. Нас було близько п’ят#
надцяти дівчат, бо ще підійшли з довколишніх сіл. Зголосилося до
повстанців багато хлопців.
Їх вишколювали окремо. Вчили і розказували, як обходитися із
зброєю. Вправлялися і у стрільбі з карабіна, автомата, пістолета.
Кидали гранати.
Дали нам деякі знання з медичної допомоги: як загамувати кров
при пораненні, як накласти джгут, перев’язати рану.
Отримала настанови, як поводитися в розвідці чи коли йду на зв’я#
зок.
Місяць вишколу – час ненайдовший і поминув скоро. Настав день,
що в пам’яті моїй сьогодні. Ми перед повстанцями цілого куреня, які
вишикувалися буквою “П”, клялися на вірність Україні та святій
боротьбі за її волю і незалежність.
Цими урочинами керував “Бистрий” особисто. Кожний отримав
псевдо. Всі були зараховані до куреня “Сірі вовки”.
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Після того дня я вже самостійно ходила на зв’язок по селах Чорт#
ківського, Гусятинського, Борщівського, Заліщицького та інших
районів області. Ходила з повстанцями групою, виконуючи різні зав#
дання нашого проводу.
Пригадую, якось п’ять наших вояків поверталися із завдання з
села Нівра Борщівського району. Через гермаківські ліси мимо Іван#
кова вийшли ми в селі Цигани.
Дізналися в чоловіка, котрий пас корову на узліссі, що тут все спо#
кійно, – енкаведистських карателів у селі немає.
Перед нами була лісова смуга, приміром тридцятиметрової шири#
ни, що простягнулася від села через поле, довжиною до кілометра.
Ми увійшли в лісосмугу, пройшли якихось кілька метрів і дорогу
нам перегородили кущі ліщини.
Назбирали сухого гілля, зробили лежанки. Ройовий призначив,
хто перший стане на стійку і хто кого потім поміняє.
Полягали. Кулаки під голову, та й лежимо. Головне, щоб ноги трохи
відійшли, бо вони аж “гудять”. Ногам діставалося найбільше, бо як
зима чи літо, дощ, болото чи сніг – весь час на ногах. Та й дорога ще
довга до тих білівських та скородинських лісів.
У роздумах та спогадах забулася і заснула... Щось мені ще снилось,
але то було дуже давно, – вже не пам’ятаю.
Збудилася раптово. Мені здалося, що почула постріл.
Відкрила очі, насторожилась. Не могла зрозуміти, чи то ще суте#
ніє, чи вже світає.
Піднялася на своїй лежанці, спершись рукою на землю, відчула на
траві краплинки роси.
Небо благословилося на новий день. Мої побратими ще спали. Я
зсунулася з лежанки, приникла вухом до землі, прислухалась. Нічого
не чути. Минув ще якийсь час і раптом чітко чую – постріл...
Підіймаюся. Ройовий схопився теж.
– Ви чули? – питає.
– Та чула постріл, – кажу.
В цю мить появився стійковий, він стояв на чатах і доповів, що чув
два постріли з поля. Хто стріляв, не знати. Тоді ройовий на якусь хви#
лину задумався, неначе оцінюючи обстановку, наказав у ніякому разі
не вступати у сутички з ворогом. Ми повинні виконати завдання,
котре отримали, і повернутися ще сьогодні.
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Ройовий звернувся до мене і нагадав, що мають йти до Грабівців
для налагодження зв’язку з селом, бо вже кілька тижнів не знаємо,
що там робиться.
Я сказала, що пам’ятаю і попросила дозволу на виконання.
– Грабівці знаєте де? – звернувся до мене, пані “Славка”. І не чекаю#
чи відповіді, продовжв: – То це через великий ліс до Тарнавки, а там
знову через невеликий лісок. Грабівці – пару хат. То хутір такий.
Пора літня була, до жнив підходило. Десь високо в синяві неба
жайворон виспівує... Радіти б треба. А тут на душі така туга нестер#
пна, в серці гіркота пекуча.
І раптом знову – постріл! Один, за ним другий! Вони ніби вразили
в серце, розбудили свідомість. Я отямилась, глянула на той бік. Бачу
досить далеко від мене в кількох місцях на конях вершників. Стріль#
ба частішає.
До лісу йти через поле не наважуюсь. Не знаю, що там у лісі
робиться.
Повертаю до своїх хлопців, доповідаю ройовому, що бачила вер#
шників, чула стрільбу. Вони тут всі те саме чули і бачили. Придивили#
ся навіть, що на конях військові червонопогонники.
Ми порадилися і вирішили таки добратися до великого лісу, біля
якого недалеко я вже була. Ми пройдемо цю лісосмугу до самого
кінця, а там виберемо слушний момент і бігом пробіжимо ті двоє гін,
що не так вже й далеко.
Але домовилися бігти не через поле, а звернути трохи ліворуч, бо
там були насадження з такими кружелями дерев, ніби сади. Мабуть,
це залишки колишнього поселення.
До лісу ще кроків десять залишалось. Краєм ока назад глянула, а
ті, на конях, вже навздогін за нами.
Хлопці вбігли до лісу і я їх вже не добіжу. Десь за плечима загримів
постріл.
Пробігла я ще лісовою лінією, зупинилася, прислухаюся. Чую в лісі
постріли. Швидко, то по одну, то по другу сторону.
Дивлюсь, куди сховатися. Бачу, лежить зламане дерево. Вже
крона на землі і заросла ожиною густо#густо, як павутиння. Я
присіла і придивляюся. Та раптом наче за плечима знову постріл.
Я з переляку втиснулася поміж ожини, аж під крону того злама#
ного дерева.
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Пробула я до вечора. За той час багато війська наїхало, червонопо#
гонників по розмові чути. Навколо пости розкладають.
Недалеко від мене також поставили двох. Добре, що в них пса не
було. Був би мене з того сховку відразу витягнув.
...Почало світати. Небо хмарами затягнулося. Прислухаюся – вар#
тових не чути, притихли, певно, на сон схилило. Вибралась зі свого
сховку, через фосу дісталася на польову дорогу. Пішла на Грабівці не
через ліс, а польовими дорогами...
– Якось післали мене в Бучацький район до села Переволоки.
Несла я туди пошту. Це маленький клаптик паперу, який складався у
декілька разів і ставав завбільшки як копійка, може як дві, або скру#
чувався тоненькою трубочкою. Це називали “штафетою” або “шта#
феткою”. Дали мені ще одну зв’язкову. Пішли ми через Стару Яголь#
ницю. Прийшли до Палашівки і там відшукали хату Дубчаків, а в ній
дівчину, псевдо якої “Уляна”. Була вона дуже вродлива, висока, струн#
ка. Моя зв’язкова передала мене “Уляні”, а сама повернула додому. Я
трохи перепочила і пішли ми, минаючи різні небезпеки. Дібралися до
бучацького роздоріжжя, а звідти понад Стрипою через Медвідівці,
Звенигород, Зелену прибули у Переволоку. Там я передала “штафет#
ку” жінці, псевдо якої “Ставнича”. На другий день мені вручили “шта#
фетку”#відповідь і я перейшла до своїх. Рахувалася я тепер у сотні
“Хмеля”. Знайшла його, підійшла, виструнчилась і доповіла:
– Друже командир, зв’язкова “Славка” зголошує свій прихід, – і
подала йому “штафетку”, яку принесла з Переволок.
– Далі післали мене в Заліщицький район по зв’язку. Прийшла до
Блищанки до знайомої уже “Ставничої”, переодяглася в одежу, яку
носять жінки та дівчата в Заліщицькому районі, щоб менше на мене
звертали увагу, та й сіла відпочивати, адже втомилась, та й дорога
впереді чекала важка – добиратися до села Дуплиська. Сидимо на
лавці, розмовляємо, аж раптом бачу, на подвір’ї з’явилися енкаведи#
сти. Зрозуміла – облава.
– Слухайте мене уважно! – кажу до “Ставничої”. – Ви моя тітка, я
прийшла до вас по молоко для дітей, бо у вас корова.
Не встигла я щось ще більше сказати, як до хати зайшло двоє з
автоматами. Вигнали нас на подвір’я. Стою я і плачу по#справжньо#
му, від страху. “Ставнича” теж слова промовити не може. Підходить
до нас один і питає, чому ми такі перелякані. Плачучи, оповідаю
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йому: що діти голодні, бо хліба немає, і що брат на фронті, і так
плачу... Тоді він питається, чому я не йду до дітей. “Ставнича”, отя#
мившись, налила в глечик молоко, подала мені, але я й далі боюся
йти, кажу, що навколо села варта. Тоді він наказав одному із солдатів
провести мене через пости. І на моє велике здивування дає 37 карбо#
ванців на хліб. Це для мене було як сон... Ніколи не забуду, що я тоді
пережила. Та й не тільки тоді. Кожен раз, ідучи на завдання, пережи#
вала, щоб не попастися, не підвести своїх командирів...
– В тих лісах, і білівських, скородинських, майданських, ми довго
не стояли, бо совєти пронюхували, де ми знаходилися. Ми розділяли#
ся на менші групи і розходилися по лісах Чортківського, Борщівсько#
го, Бучацького районів. Це були сотні “Сича”, “Хмеля”, пізніше появи#
лися в нас чоти “Бурлаки”, “Могили” й інші. Я знаю лише ті, до яких
ходила на зв’язок, носила “штафетки”, коли вони були в різних райо#
нах. Якщо потрібно, вони могли зібратися в одному місці за одну ніч.
Меншими групами легше маневрувати, несподівано нападати, а
нападати завжди ліпше, ніж оборонятися. На бойові дії нас, дівчат, не
брали. Наша справа – це зв’язок і розвідка. В бою я була лише один
раз. У селі Худіївці Борщівського району. Нас було багато: сотня
“Хмеля”, сотня “Сича” і “Бистрий” із своїми охоронцями. Вони всі
були на конях. З ними були медсестра “Оксана” і “Уляна”, та дівчина,
що водила мене на зв’язок в Бучацькі Переволоки. Службу охорони
“Бистрого” називали ще “Залізна чота”. Це була Служба безпеки куре#
ня “Сірі вовки”. В бою вони були безстрашними і завжди перемагали.
Був березневий ранок 1945 року. Побачивши чотири вантажних
автомашини енкаведистів, що їхали до села, наші хлопці обстріляли
їх і відійшли, бо ворога було багато. Енкаведисти з горбка із скоро#
стріла трасуючими кулями підпалювали хати. Пострілом із снайпер#
ської гвинтівки сотенний “Сич” зняв снайпера і ще двох кулеметни#
ків. Розпочався бій з двох сторін. Червоні були перебиті, автомашини
згоріли, а скоростріли забрали наші хлопці. В цьому бою загинув
“Голуб” – один з охоронців “Бистрого”. Похоронили ми нашого побра#
тима, забрали поранених, розквартирували для лікування в су#
сідньому селі, а самі подалися туди, як село Шупарка.
Це єдиний бій, який я бачила своїми очима. Також пригадую вели#
кий бій в одному селі Бучацького району, де було знищено десь з пів#
тора сотні совєтських службістів.
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Блискучу перемогу здобула “Залізна чота” “Бистрого” над великою
групою карателів біля села Цигани Борщівського району.
А про перемогу вояків куреня “Сірі вовки” під особистим керівниц#
твом курінного “Бистрого” над московськими завойовниками в моєму
рідному селі Сосулівці, на Качуровій горі, напевно, знають люди усьо#
го Чортківського району.
Це було 7 травня 1945 року. Проти вояків “Бистрого” було виста#
влено великий гарнізон карателів. Їх привезли 15 вантажівок, було
кілька скорострілів і мінометів, два танки, два літаки. На курінь
“Бистрого” скидали бомби, строчили з кулеметів. У нерівному бою
перемогли наші вояки – розгромили ворожий гарнізон, пошкодили
танки, збили одного літака. Ворогові підвезли свіжі сили. “Сірим вов#
кам” не було від кого чекати підмоги, і “Бистрий” вивів своїх хлопців з
оточення. Окупанти втратили в цьому бою десятки вбитих. Наших
хлопців загинуло 5 чоловік. Поранених було багато.
Багато було боїв, про багато я не знаю, тому що весь час була в
дорозі із “штафеткою”.
На початку 1946 року пішла я в Садки Товстенського району з “шта#
феткою” та по дорозі захворіла на тиф. Півтора місяця пролежала в кри#
ївці в Слобідці Бураківській, обходила мене медсестра “Оксана”, дочка
місцевого лікаря Дороша. Потім переслала мамі записку такого змісту:
“Та, що віддалася до Слобідки Бураківської, заслабла і лікується в докто#
ра Дороша. Заберіть її”. Мама все зрозуміла, приїхала і забрала мене.
Підпільно лікувалася цілий рік. Потім почала шукати зв’язків з куренем
“Сірі вовки”. Але ніхто не знав, де повстанці на той час знаходилися.
Через деякий час я вийшла заміж за ягільницького хлопця Івана
Ружицького. 1949 р. нас обох арештували більшовики й засудили до
десяти років сибірських тюрем і концтаборів”.68
Марія БегмаБуснюк,
с. Сосулівка Чортківського пту.
Зв’язкова кінної розвідки куреня, пс. “Христя”:
“...1944 р. я була станичною, водночас забезпечувала підпільні
зв’язки у Чортківськім районі. Після розконспірації загрожував
арешт, бо уже не раз енкаведисти питали за мною. Я пішла у курінь
“Бистрого”. Із Сосулівки ще відійшла Петруня Юрків, пс. “Славка”.
Разом з нею ходили у розвідку. Це були 1944#45 рр.
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Коли вже стало важко рейдувати, курінь розділили на сотні. Я
пішла у чоту “Орлика”, а “Славка” – у другу. Більше ми з нею не бачи#
лись аж до 1994 р., коли я повернулась на Україну.
Наш відділ мав завдання здійснювати розвідку, проводити пропа#
ганду та нищити більшовицькі пости. Нас було 20 на конях. Мій кінь
звався “Монгол”, дуже малий, але швидкий. Так що я його не раз
стримувала, щоб не забігати уперед. У сідлі я трималась як справ#
жній вершник, що не всі хлопці могли зі мною позмагатися.
Не раз ми давали концерти у селах. Співали гарні стрілецькі пісні.
Найбільше до душі усім припадала ця пісня:
Ішли ми до бою, усі як один,
Вони в нас стріляли, ми мотуз плетем,
Гей енкаведе, енкагебе, райсполком і виконком,
Всіх вас нагодуєм з лика мотузком.
Люди сміялися, були добрі і зичливі. Удень ми стояли у лісі. Я роз#
відала, що у с. Худіївці було тихо. Увечері ми зайшли туди, повечеря#
ли і заночували. Над ранком до села почали іти москалі. Зав’язався
бій. Уже почала горіти перша хата. Щоб не загинули люди, командир
дав наказ вийти до лісу. Непомітно ми зайшли у видолинок в густі
кущі та сховали там коней. Самі зайняли позицію до бою. Один стрі#
лець виліз на дуба спостерігати за москалями. А нас п’ятеро тримали
коней, гладили, щоби не форкали. Тут до нас прибігли хлопчики років
12#13. Кажуть, що москалі пішли на головну дорогу лісу. “Орлик” дав
наказ не стріляти, бо який бій між деревами.
У нас були інші функції. Енкаведисти пройшли, а коні хоч би
гілку вкусили і не форкнули. Увечері ми уже перебиралися у
напрямку інших сіл. Я пішла у розвідку і повідомила, що усе
добре. Ми приїхали до Цапівців Заліщицького р#ну. Звідти мали
завдання вдарити по Товстому. Там було багато енкаведистів і
заарештованих. Іду я у розвідку з Цапівців до Товстого. Підсіла
на фіру з одними господарями – чоловіком та жінкою. Оділась
так, щоб не відрізнятись від селян.
Дивимось, іде облава один коло одного, їдемо дальше – що буде,
те буде. Сидимо на возі. Приблизились. Зупиняють нас і дивлять#
ся око в око. З ними “Чабан”, колишній командир польової жан#
дармерії у курені “Бистрого”. Він здався і був злий як пес, вірний
прислужник.
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Як закричить – це розвідниця “Бистрого”. Почали стріляти. Господа#
рів завернули до Цапівців, а мене завели до однієї хати. Там уже стали
питати, де “Бистрий”, де відділ. Відповідаю, що не знаю. “Чабан” як тут,
кричить: “Дайте мені її, я сам допитаю”. Москалі йому: “Отойді, ми самі
допросім”.
Так мене збили, змордували, що уже все одно, чи загину, чи жити буду.
Били грубою палицею, що аж вигиналась, наче гумова. Як ударив по
голові, то й зразу упала і нічого уже не пам’ятаю. Тільки почула, як жінка
сказала: “Боже, що ви робите?”. Той крикнув на неї: “Замовчи, бо сама
дістанеш”. А “Чабан” усе бігав довкола та кричав: “Дайте її мені”. Він
дуже мучив людей. Як хто попадав у його руки, уже нікого не відпу#
скав. Ходили чутки, що груди відрізав дівчатам, ламав пальці, виби#
вав очі. Був справжній садист. Наші за ним шукали, але не попався до
рук.
Взяли мене на віз та наказали, що пустять по селі чутку, ніби про#
даю наших. Якби так зробили, то, певно, боялись би усі, бо я знала
також багато. Потім повезли до містечка Товсте. О четвертій годині від#
ходив поїзд до Чорткова. Занесли до вагона. Кинули посередині, а по
боках сіли на лавки. Одна москалька пристала до мене, взяла за косу, а
коса моя гарна, вогниста. “Говори, бандерівко, много наших вбіла?”
Енкаведист говорить: “Чого пристала, без тебе спитають”. І стали сва#
ритися з нею.
Привезли мене у Чортків до монастиря, де була колись церква. Там
зробили капезе. У підвалах допитували людей.
Зараз я ходжу до того монастиря до церкви, де її знову відбудува#
ли, і молюсь Богу, що живу. Попала я до слідчого Шумілова, досі не
забула. Він жив у Чорткові. Як проголосили незалежну Україну, виї#
хав. На допитах усе говорив: за що боретеся, за яку Україну, її нема, а
ти – “нічого не знаю і нічого не скажу”. Так покривлявся, але уже не
бив. Дивись, скільки у тебе свідків, та сам сотник “Чабан” тебе зло#
вив. Дивись, хлопці здались і живуть, а ти зогниєш у тюрмі. Ще був
слідчий Матвєєв, хто до нього попав, живий не вийшов.
Потім Колима, 15 літ тюрем і концтаборів. Не раз думаю, як вижи#
ла. Бог допоміг. Маю двох дочок, чотирьох внуків. Пишаюсь хоч
такою Україною. Я би хотіла, щоби щезла комуна з лиця землі, тоді
було б добре жити в Україні”.69
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Василь Вільховий,
с. Угринь Чортківського пту.
Стрілець куреня, пс. “Мороз”:
“...За німців 1942 р. я поступив до Чортківської сільськогосподар#
ської школи, але тому що німці робили облави в місті, забирали
молодь до Німеччини, залишив її і допомагав батькові по господар#
ству.
Сестра Марія у 1941 р. стала зв’язковою збройного підпілля, вико#
нувала вказівки провідників. 1942 р. старший брат Микола поступив
до лав Української Повстанської Армії. Цілий рік, аж до літа 1943
року, він перебував у Карпатах. Там пройшов старшинський вишкіл і
отримав звання ройового під псевдо “Шпак”. Мав під своїм команду#
ванням 12 чоловік. Після цього Микола вступив до куреня “Бистрого”
“Сірі вовки”.
У 1944 році навесні німці відступали і на територію Чортківщини
прийшли більшовики. 2 березня 1944 року по Великодніх святах на
річці Серет утримувався фронт.
Радянська влада почала мобілізовувати людей до армії. Брат Воло#
димир, щоб не попасти на фронт, пішов з Миколою в УПА. Він потра#
пив у кущ “Чара” під псевдо “Бойовий” Цей кущ називався кущем
Самооборони і діяв здебільшого в Чортківському районі. Пробув він в
кущі до Великодніх свят 1945 року.
Восени 1944 року почалися облави НКВС. В сусідньому селі квар#
тирував відділ “Бистрого”, в якому був мій брат “Шпак”. І я теж всту#
пив до цього відділу. Чотовим моїм був “Гарт”, а ройовим “Канал”.
Перший мій бій відбувся у березні 1945 року в с. Худіївці Борщів#
ського району. Ми заночували в селі, а вранці село оточили більшо#
вики. Ми зайняли кругову оборону. Біля церкви на заставі була
сотня “Чорноморців” “Сича”, яка перша прийняла бій. З нашого
боку були поранені, але вбитих не було, а зі сторони більшовиків
було вбитих багато. Після обіду ми відступили з Худіївців до лісу, бо
більшовики палили село. Енкаведисти три рази намагалися атаку#
вати ліс, але їм була дана рішуча відсіч. Вночі ми перейшли до с. Шу#
парка і там заночували. Після, рейдом пішли до Гермаківки. В ту
ніч наша чота тримала заставу на лісництві Гермаківки, а вранці
більшовики пішли облавою на ліс. Наша застава прийняла бій.
Більшовики хотіли оточити і знищити заставу, але командир
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“Бистрий” прислав нам на допомогу сотню. Більшовиків відкину#
ли. Ми відступили з села й пішли на Іванків, але більшовики йшли
слідом, тоді командир лишив засідку на цвинтарі, і засідка перех#
ресним вогнем їх там затримала.
З Іванкова ми пішли в Циганський ліс. Звідти відділ переквартиру#
вався до Лашківського лісу. Наближався Великдень 1945 р. Брат
Микола “Шпак” із стрільцем “Остапом” пішли в розвідку в с. Угринь.
Тут Микола заодно навідався до рідні. Вдома була сестра, наймолод#
ший брат Михайло і батько з матір’ю. Також відвідати батьків прий#
шов і брат Володимир “Бойовий”.
Після одинадцятої години вечора більшовики обступили хату й
відкрили вогонь. Микола в той час пішов до сусідки. Брат Володимир
із стрільцем “Остапом” почали відстрілюватись, вибігли на подвір’я,
де був вбитий “Остап”, а брата, тяжко пораненого, взяли живого.
Коли брата поранили, сестра Марія вибігла з хати і на порозі була
вбита більшовиками.
Забравши ще живого брата, вони швидко пішли, побоявшись
погоні бандерівців. Прибігши, Микола побачив, що батько заносить
сестру до комори, а на землі ще лежав “Остап”.
Уранці хлопці з відділу забрали його до Лашківського лісу, де похо#
вали. Коли Микола повернувся у відділ, він мені не сказав, що вбили
сестру та забрали брата. Зранку батько прийшов до лісу та розповів,
що сталося.
Коло десятої години розвідка повідомила, що на Галилейський ліс
йдуть червоноармійці, танки і два літаки. Я з хлопцями швиденько
вивів батька з лісу, самі приготувалися до атаки більшовиків. Зав’я#
зався бій. З літаків бомбили ліс. Бій з труднощами тривав до темної
ночі, під час якого був збитий один літак. З боку більшовиків загину#
ло багато, а з нашої сторони було 6 вбито і 14 поранено.
Коли стемніло, відділ пробився з оточення і пішов у Циганський
ліс. З Циганського лісу ми направились у Більче#Золоте, а брат Мико#
ла з чотою, яку він очолив після загибелі у Винятинцях Заліщицько#
го району чотового “Бурлаки”, пішов на с. Вербівку. Біля хутора Виго#
да попав на засідку і був вбитий.
У лісі біля с. Більче#Золоте ми мали сутичку з більшовиками. Коли я
був на стежі, отримав поранення в ліву ногу нижче коліна. Після цього
лікувався два тижні в одній з хат, а відділ пішов у Заліщицький район.
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Через два тижні відділ повернувся з рейду, і я долучився до нього.
Після цього ми заквартирували у селі Садки Заліщицького району.
Розвідка повідомила, що йдуть москалі на облаву. За наказом курін#
ного ми вийшли з села до лісу, щоб не потерпіло село. Коли всі пере#
бралися в ліс, більшовики пішли облавою на село, а потім на ліс. Ми
прийняли бій, який тривав близько двох годин. Оскільки більшовики
були з машинами, то ми змушені були відступити в ліс біля с. Бедри#
ківці.
Згідно з наказом командира, сотню почали розформовувати по
чотах, тому що неможливо було рейдувати у такій великій кількості.
Ми дуже часто почали наштовхуватись на облави. Я потрапив у чоту
“Ліщини”. Наша чота пішла рейдом в Чортківський район в ліс “Гали#
лею”. Після цього, восени 1945 р. нас розділили ще по менших гру#
пах, бо неможливо було ходити в гурті.
Я потрапив у свій терен, де пішов у криївку.
В 1947 році навесні в с. Млинки мене заарештували. Засудили на
10 років і 5 років позбавлення громадянських прав. Восени 1947 року
виселили на Урал батьків і брата Михайла. Висилку вони відбували в
м. Кізель на шахті “Руднічна”.
В 1948 році померла мати, тато залишився з сином. Цього ж року
почали розділяти арештантів по побутових і політичних статтях.
Я попав на 10 років по статті 54#1А у м. Інта (Комі АРСР).
Відбував покарання до вересня 1955 року. У вересні мене
звільнили і по заяві батька вислали на відбуття “висилки” в
Молотовську область, місто Кізель, шахта “Руднічна” на з’єд#
нання з родиною.
Тут від родини я дізнався, що брат Володимир загинув у таборі
Воркути під час страйків арештантів, прийнявши голодовку.
Там я працював на ливарному заводі, потім перевівся на цегель#
ний завод шахти “Руднічна”.
25 грудня 1955 року помер батько. Попрацювавши до осені
1956 року, я розрахувався і поїхав на Україну, тому що в Угорщині
почалося повстання і я боявся, що в разі війни можу залишитися на
Уралі.
Я щасливий, що дочекався дня проголошення державної
незалежності України, на прапорі якої є і моя краплина крові.
Слава Україні!” 70
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Володимир Слободян,
с. Новосілка Бучацького пту.
Стрілець куреня, пс. “Запорожець”:
“...З Бережанщини через лінію фронту ми вирушили до Збруча. У
с. Садки Заліщицького р#ну мали бій. З нашого боку втрат не було. З
боку москалів спалили дві автомашини. Вони мали забитих.
Звідти ми пішли у напрямі як Чортків. Але там довго не були. Біль#
шовики стягнули великі сили, щоб нас оточити. Завдячуючи умілому
керівництву “Бистрого”, ми вирвалися з оточення. Йшли день і ніч й
вийшли на Зарваницю. Був ранок. Нам сходило сонце. А село геть#
чисто спалене. Залишилося лише декілька уцілілих хат. І каплиця у
ліску також уціліла. Стали ми біля неї на невеликий відпочинок, десь
на дві години.
Стомлені стрільці напилися з джерельця святої води, помоли#
лися до Божої Матері Зарваницької – Цариці Поділля. І я тоді
сказав, що як залишуся живим, кожного року приходитиму на
відпуст до Зарваниці.
Відпочивши, вирушили на с. Голгочі Підгаєцького р#ну. Ішли від#
критим тереном, аж після обіду увійшли в ліс. Там відпочили і виру#
шили звідти на Буковину.
На Буковині
Перейшли через р. Дністер. Але більшовики почали нас оточу#
вати. Щоб село, не пам’ятаю яке, не потерпіло від бою, відійшли
у бессарабські ліси. Тут загинув заступник начальника Черні#
вецького обласного управління НКВС та декілька солдатів. З
нашого боку втрат не було. На Буковині ми квартирували недов#
го, три#чотири дні й повернулися у чортківські ліси біля с. Росо#
хач.
Бій біля с. Сосулівка
Тут на Чортківщині проти нас кинули війська НКВС та літаки. У
лісі ми зазнали втрат. Звідти вирвалися й відійшли на відпочинок
коло с. Більче#Золоте на Борщівщині. Там загинув чотовий “Бурла#
ка”. У тій місцевині його десь похоронили.
Знову на Бережанщину і Рогатинщину
З#під Більче#Золотого наш відділ відійшов у рогатинські ліси. Там
було багато українського війська й військових чинів УПА. Говорили,
що був сам Роман Шухевич “Тарас Чупринка”.
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Бій у Червонограді
На Рогатинщині ми довго не стояли. У кінці січня пішли рейдом у
Заліщицький р#н. 2 лютого 1945 р. розбили у Червонограді гарнізон
польських “стрибків”. Там дістали смертельні поранення два наші
стрільці й поховані на цвинтарі – Дмитро Романюк, другого не знаю.
Звідти ми розділилися на дві групи й пішли з “Бистрим” як Коло#
дрібка, Синьків. Були знову на Буковині. Дністер замерз і ми перей#
шли по річці спокійно й знову повернулися на Тернопільщину.
Рейд на Борщівщину
У березні ще стояли великі сніги. Наш відділ об’єднався і ми пішли
на Борщівщину. Більшовики знову стягнули великі сили, тому мусіли
постійно рейдувати.
15 березня відбувся бій у Гермаківці. Енкаведисти запалили куля#
ми декілька хат. Тоді ми відступили. Більшовики йшли за нами слі#
дом. Ми вже мали декілька поранених. Тоді нас поділили на малі
групи. Я залишився у третій чоті, де сотенним був “Хмель”, а ройовим
“Чабан” із Закарпаття.
9 травня 1945 р. війна закінчилася. Проти нас кинули фронтові
війська, які денно і нічно прочісували ліси. Не мали ми ні одного спо#
кійного дня. Я був легко поранений, але міг ходити.
У червні ми вийшли з лісу на поля. Дозрівали жита, гарні, високі.
Начебто біля с. Жилинці ми перебули один день. Харчі закінчували#
ся. У кожному селі москалі поспішно розквартировували гарнізони.
Ми розташувалися у житах по три стрільці на невеликій відстані
один від одного.
Ройовий “Чабан” пішов у село за харчами, але до ранку його не
було. Натомість над нами почали кружляти літаки. “Чабан” привів
червонопогонників. У перестрілці загинуло три наші стрільці, про
яких я знав. Усіх повстанців загинуло більше. Один із загиблих був з
бучацької Нагірянки на псевдо “Рись”. Самого “Хмеля” взяли живим і
дві дівчини зв’язкових. Його судили, а в газеті було написано: “Кінець
“Сірим вовкам”.
“Чабан” відтоді ходив з опергрупою і надзвичайно жорстоко теро#
ризував населення. А найбільше видав із сіл Садки та інших. Там він
за німців служив у господаря і знав багато людей. У Садках пішов у
відділ “Бистрого”, де втерся у довір’я. Знущався над людьми, а осо#
бливо над дівчатами. Можливо, був збоченцем.
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Кінець рейдів куреня
Наприкінці жнив 1945 р. нам небагатьом пощастило після облав
прорватися до лісів. По одному, по декілька нас назбиралася чота,
якою став командувати “Вир”.
Ми знову почали рейдувати, але невеликими групами. Зустрілися
з “Бистрим”. Але боїв уникали, берегли сили.
Стали на постій у монастириських лісах. “Бистрий” почав прово#
дити з нами курси. Там застав нас 1946 р. на Бариських хуторах.
Уночі перебували в хатах, удень в лісі.
З того часу з “Бистрим” я більше не зустрічався. Говорили, що
“Бистрий” загинув 1948 р. десь у коропецьких лісах”.71
Іван ШвакШуль,
с. Тростянець Бережанського пту.
Член медичної обслуги Чортківської округи, пс. “Орлик”:
“У листопаді 1944 р. курінь “Сірі вовки” під командою Петра Хам#
чука, пс. “Бистрий”, одержав наказ вирушити з Бережанщини на
Буковину, і я приєднався до куреня, щоб перейти на постій на
Чортківщину. Пам’ятаю, як сипало тоді мокрим снігом. Із хати
вийшли батьки, поблагословили мене, і ми зі сльозами на очах
розпрощалися.
Я на все життя запам’ятаю батькові слова: “Сину – віра твоя
спасе тебе”. Це була моя остання зустріч з батьками. Пройшовши
через багато різних пригод, разом з куренем “Бистрого” я під Різ#
дво 1945 року повернувся на Чортківщину в село Сосулівку, де
захворів грипом. Через деякий час мені було доручено взяти з
аптеки, що в с. Озеряни, все необхідне. Аптека була бідна на ліки.
Частину з них ми забрали, решту залишили для лікування місце#
вого населення.
До часу мого поранення (6 червня 1945 р.) я двічі був прикріпле#
ний до куреня “Бистрого”, який був призначений у рейд по Чортків#
ській окрузі. Я проводив медогляд та інструктаж щодо надання пер#
шої медичної допомоги пораненим, дотримання особистої гігієни
тіла, лікування інфекційних захворювань і, зокрема, щодо викори#
стання для лікування лікарських рослин. При потребі я й сам лікував,
але це були поодинокі випадки. Воїни УПА на диво були відпірними до
всяких захворювань.
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Деякий час, упродовж весни, я був прикріплений до Самооборон#
ного кущового відділу Чортківщини, де виконував ті ж самі завдання.
Після поранення (була перебита гомілка і ступня лівої ноги) мене
півтора року лікували і переховували в с. Улашківці на Чортківщині.
16 грудня 1946 р., вже будучи інвалідом, я переїхав по зв’язку до
Львова і легалізувався як переселенець з Польщі”.72
Софія БілейчукШевчук,
с. Нирків Заліщицького пту.
Зв’язкова і розвідниця куреня, пс. “Леся”:
“На початку 1945 р. в Садки прибув курінний “Бистрий”, а з ним
кілька сотень вояків. Була там і сотня під орудою сотенного “Сича”.
Вони звернулись до зв’язкової Катерини Грицик, щоб когось із міс#
цевих порекомендувала в розвідниці та зв’язкові.
Катруся назвала мою кандидатуру. Отож викликали до Садок і після
бесіди з “Сичем” я дала згоду працювати з ними. Відтоді почались мої
бойові рейди з частинами УПА по Тернопільщині. Брала участь у бойо#
вих операціях. До речі, зі мною пішов у повстанці і шістнадцятирічний
брат “Юрчик”. Разом з братом не раз ходили в розвідку. На жаль, пов#
станські дороги “Юрчика” десь загубилися, він пропав безвісти.
1945 р. “Бистрий” квартирував у с. Худіївці Борщівського р#ну. Там
був бій і я дістала два поранення у голову й ноги. Мене переховували
в одному з господарств у с. Кривче. Потім перевезли до Бабинців, де
медичну допомогу надавала підпільна санітарка Василина Яворська,
пс. “Радоя”, поки за мною не приїхав батько. Привіз мене до Товстого,
але рана була важка. Через знайомих передали мене до Чорткова, де
жила Орися Свістель – донька нирківського священика, заміжня за
чортківським лікарем.
Потрапила до нього. Після операції батько привіз мене до Ниркова,
де поселив у сховищі на господарстві Василя Вінниченка. Там я про#
лежала декілька тижнів, і коли вже почала видужувати, сексот пере#
дав мене до рук більшовиків.
Після знущань і тортур забрали до чортківської в’язниці, а потім
відправили на десятиліття у концтабори Казахстану. Там проминули
роки. Чоловік помер”.73
Про розвідницю Софію написав короткий, вирваний з пам’яті спогад
старший стрілець куреня “Карпо” – Михайло Бугера. “Хочу повідомити, –
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пише він, – розвідка у нас стояла на першому місці. Хто ж не кращі розвід#
ники, як наші любі, дорогі дівчата? Стоячи на постої в Садках, ми готува#
ли акцію проти більшовицького гарнізону. Запам’ятав я такий епізод:
стрільці повиходили гуртками з хат, а між ними була струнка чорнява
молоденька дівчинка. Стрільці як стрільці, один, жартуючи, говорить: до
чого ж вона гарна, от би з нею познайомитись. Хтось кинув, що її псевдо
“Маруся”. Коли я був уже в 1994 р. на перезахороненні “Бистрого” у Вели#
ких Чорнокінцях, то вона була серед присутніх, де і я був запрошений, і
вона мене питає, чи був я в бою на Качуровій горі? Чи мене пам’ятаєте, я
до вашої сотні призначена була, моє псевдо “Леся”. Напружую пам’ять,
ніби такої не знаю. Чогось вона мені запам’яталась під іменем “Маруся”.
Вона була розвідницею в сотні. Час пливе і все стирається з пам’яті”.
Мирослава Слонь,
с. Тарнавка Чортківського пту.
Розвідниця і зв’язкова куреня, пс. “Слава”:
“Одного вечора прийшла до мене зв’язкова Стефанія Далинюк і
каже, що є повстанці від “Бистрого”, кличуть мене. Я стрінулася з
ними – це був ройовий “Гамалія”. Передали мені, щоби я прийшла з
хлопцями. Ми повечеряли і пішли.
З “Бистрим” зустрілася у Циганському лісі. Він провів з нами
інструктаж, як дотримуватися конспірації. Одіватися так само, як
мешканці різних сіл, говорити з таким же акцентом. Ходила на зв’я#
зок у села Борщівського і Заліщицького р#ну. Після великих облавних
боїв курінь “Бистрого” припинив своє існування, і я вже виконувала
завдання тереневої мережі ОУН”74.
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ПОМ’ЯНИК
ГЕРОЇВ УПА
КУРЕНЯ
“СІРІ ВОВКИ”
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“МИ ЛЯГЛИ,
ЯК НАКАЗ ТВІЙ ВЕЛІВ,
ЩОБ ТИ ВСТАЛА, ВКРАЇНО,
ІЗ МЕРТВИХ!”
Марко Боєслав

цьому скорботному Пом’янику великими зусиллями зібрано
понад сто п’ятдесят прізвищ і псевдонімів вояків куреня “Сірі
вовки” – стрільців, зв’язкових, кулеметників, розвідників і роз
відниць. А за два неповних роки кривавих боїв (19431945 рр.) крізь
лави бойового загону могло прийти близько двох тисяч воїнів Укра
їнської Повстанської Армії.
Як відомо, у постійних рейдах і маневрах курінь зазнавав втрат у
бойових кадрах. Гинули герої, слабодухі відходили, але загін знову
поповнювався новими добровольцями, здатними боронити край.
“Бистрий” же у надзвичайно важких обставинах постійно гартував
нове поповнення. Поданий мартиролог складено з людської пам’яті,
спогадів колишніх учасників визвольної боротьби, рідних і близьких
загиблих, і тому він не є ідеальним. Та попри все навіть з його корот
кого переліку переконуємось – боротьба за волю України в краї була
масовою і героїчною.
Основний контингент вояків куреня “Сірі вовки” складали добро
вольці з Чортківського, Заліщицького, Борщівського, Бучацького та
інших районів. Так, з Чортківського району налічуємо 39 вояків (із с.
Базар – 5, Великі Чорнокінці – 10, Давидківці – 1, Долиняни – 1, Джу
рин – 1, Звиняч – 1, Залісся – 1, Колиндяни – 1, Палашівка – 1, Про
біжна – 1, Росохач – 1, Тарнавка – 1, Сосулівка – 5, Хом’яківка – 1,
Шманьківці – 3, Угринь – 5).
Із Заліщицького – 43 вояки (с. Бураківка – 5, Бедриківці – 1, Ворву
линці – 3, Винятинці – 2, Городок – 3, Головчинці – 2, Заліщики – 1,
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Кошилівці – 5, Колодрібка – 2, Нирків – 3, Садки – 10, Свершківці – 1,
Торське – 1, Цапівці – 4).
З Борщівського – 16 (с. БільчеЗолоте – 2, Бабинці – 1, Гуштин – 4,
Іванків – 1, Панівці – 1, Підпилип’я – 2, Синьків – 2, Цигани – 1,
Шупарка – 1, Шершенівка – 1).
З Бучацького – 10 (с. Броварі – 2, Новосілка Язловецька – 4, Перед
містя – 1, Переволока – 1, Пожежа – 2).
Із сіл інших районів (м. Копичинці – 1, с. Оришківці Копичинського п
ту – 1, с. Мечищів – 1, с. Вербів – 1 Бережанського пту, с. Панасівка
Зборівського пту – 1, Подоляни Хмельницької обл. – 1). Подаємо
також 40 псевд вояків, прізвища яких не ідентифіковані.
Усім вічна Пам’ять!

А
кого
ми
не пом’янули
через незнання
і забуття,
пом’яни їх сам, Боже,
що знаєш вік і ім’я кожного
від лона матері його.
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Антошків Іван Якович
1921 р.н., с. Цапівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Пропав безвісти.
Андрусяк Василь
пс. “Сич”
1925 р.н., с. Бураківка Заліщицького пту.
Стрілець.Загинув у збройному підпіллі ОУН 1947 р.,
або на початку 1948 р.
Бричка Андрій Пилипович
пс. “Змій”
1926 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Пропав безвісти.
Бойчук Ілля
пс. “Чорт”
1919 р.н., с. Бураківка Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув у збройному підпіллі ОУН 1947 р.
Білейчук Володимир Дмитрович
пс. “Юрчик”
с. Нирків Заліщицького пту.
Стрілець і розвідник куреня,.
Пропав безвісти.
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Білейчук(Шевчук Софія Дмитрівна
пс. “Леся”
1924 р.н., с. Нирків Заліщицького пту.
Розвідниця і зв’язкова куреня.
Поранена в голову і ноги
у Борщівському рні.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
Бригадир Василь Миколайович
1921 р.н., с. Шманьківці Чортківського пту.
Стрілець куреня.
Загинув при нез’ясованих обставинах.
Бурмей Дмитро
1924 р.н., с. Базар Чортківського пту.
Стрілець куреня.
Поранений під час бою з гітлерівцями
у Затуринському лісі
25 червня 1944 р.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
Бегма(Буснюк Марія
пс. “Христя”
с. Сосулівка Чортківського пту.
Зв’язкова кінної розвідки куреня.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
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Бугера Михайло
пс. “Карпо”
1926 р.н., с. Іванків Борщівського пту.
Старший стрілець куреня.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
Богуцький Іван
с. Городок Заліщицького пту. Стрілець куреня.
Подальша доля не з’ясована.
Боднарчук Петро
1925 р.н., с. Великі Чорнокінці.
Стрілець куреня.
Подальша доля не з’ясована.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Байрак”
Один з перших добровольців сотні “Сірі вовки”.
Подальша доля не з’ясована.
Балан Михайло
пс. “Голуб”
1922 р.н., с. Бедриківці Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Загинув 1 квітня 1946 р.
на посту підрайонного провідника СБ
у Лисичниківському лісі.
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Баран Іван
1925 р.н., с. Базар Чортківського пту.
Стрілець куреня.
Пропав безвісти.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Беркут”
Санітар куреня. Подав у спогадах
старший стрілець Михайло Бугера, пс. “Карпо”.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Бігун”
Стрілець. Подав у спогадах
старший стрілець Михайло Бугера,
пс. “Карпо”. Подальша доля невідома.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Богун”
Стрілець куреня. Учасник рейду на Буковину.
Там загинув.
Похований, ймовірно, на подвір’ї церкви с. Онут.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Богун”
Ройовий. Прославився у бою з енкаведистами
біля с. Пужники Бучацького рну.
Подальша доля невідома.
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Витрикуш Тимофій Григорович
пс. “Довбуш”
1905 р.н., с. Нирків Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув 1945 р. під час бою
у Галилейському лісі
на Качуровій горі біля с. Сосулівка
Чортківського рну.
Вільховий Микола Йосипович
пс. “Шпак”
1924 р.н., с. Угринь Чортківського пту.
Чотовий куреня.
Загинув 10 серпня 1945 р. на хуторі Вигода
Борщівського рну.
Вільховий Василь Йосипович
пс. “Мороз”
с. Угринь Чортківського пту.
Стрілець куреня.
До 1947 р. – у лавах збройного підпілля ОУН.
Полонений МДБ. В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Вир”
Чотовий куреня. Подальша доля невідома.

139

Прізвище не ідентифіковане
пс. “Весло”
с. Колиндяни Чортківського пту.
Один з перших добровольців
у сотні “Сірі вовки”. Стрілець.
Подальша доля невідома.
Глова Василь Григорович
пс. “Влодко”
1926 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Загинув у лавах
збройного підпілля ОУН у 1948 р.
Гуцал Петро
1919 р.н., с. Долиняни
Чортківського пту. Дивізійник.
Стрілець куреня.
Загинув 7 травня 1945 р.
в бою з енкаведистами у Галилейському лісі
на Качуровій горі біля с. Сосулівка.
Грабець(Довбенко Франка
пс. “Ружа”
1927 р.н., с. Воля Чорнокінецька
Копичинського пту. Зв’язкова “Бистрого”.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
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Прізвище не ідентифіковане
пс. “Горіх”
Курінний інтендант. Подав у спогадах
старший стрілець Михайло Бугера, пс. “Карпо”.
Подальша доля невідома.
Головчинський Іван Йосипович
1924 р.н., с. Броварі Бучацького пту. Стрілець куреня.
Пропав безвісти.
Гарячий Мирослав Олексійович
пс. “Левко”
с. Шманьківці Чортківського пту. Стрілець куреня.
Загинув у лавах збройного підпілля ОУН 1947 р.
Градовий Григорій Іванович
1922 р.н., с. Звиняч Чортківського пту.
Стрілець куреня, Загинув 1945 р.
при нез’ясованих обставинах.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Гарт”
Чотовий куреня. Подальша доля невідома.
Дяк Микола
с. Передмістя Бучацького пту. Стрілець куреня.
Загинув у лавах збройного підпілля ОУН у 1948 р.
на полі біля с. Передмістя.
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Демків Василь
с. Пробіжна Чортківського пту. Стрілець куреня.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
Дідух Іван Никифорович
1923 р.н., с. БільчеЗолоте Борщівського пту.
Стрілець куреня. Загинув 1945 р.
Похований у с. БільчеЗолоте.
Дудка Василь
1923 р.н., с. Свершківці Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Дуб”
Учасник бою у с. Худіївцях.
Подальша доля невідома.
Добрянський Йосип Іванович
1909 р.н., с. Панівці Борщівського пту.
Стрілець куреня. Пропав безвісти.
Дерій Олексій Михайлович
пс. “Дніпро”
1921 р.н., с. Сосулівка Чортківського пту.
Стрілець куреня. Загинув у лавах
збройного підпілля ОУН
12 квітня 1949 р. біля с. Джурин.
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Дудка Михайло
пс. “Голуб”
1922 р.н., с. Бураківка Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Загинув
при нез’ясованих обставинах.
Дуда Гнат
1914 р.н., с. Вербів Бережанського пту. Старшина
куреня (?). Загинув 1945 . у с. Божиків
Підгаєцького рну.
Жовтюк Степан Степанович
пс. “Тур”
1921 р.н., с. Бураківка Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Загинув
при нез’ясованих обставинах.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Жук”.
Стрілець. Подав у спогадах старший стрілець
Михайло Бугера, пс. “Карпо”.
Подальша доля невідома.
Зазуляк Василь
1923 р. н., с. Залісся Чортківського пту.
Стрілець куреня УПА “Сірі вовки”.
Загинув 17 липня 1948 р. у с. Тарнавка
Чортківського рну.
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Зелінський Зиновій Йосипович
пс. “Летун”
1922 р.н., с. Броварі Бучацького пту.
Стрілець куреня.
Загинув 1945 р. на території
Чортківського рну.
Загородний Петро
1916 р.н., с. Гуштин Борщівського пту.
Стрілець сотні “Хмеля”. Загинув
у травні 1945 р. під час бою з енкаведистами
у лосяцькожилинських лісах.
Похований у с. Тарнавка.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Захар”
Стрілець куреня. Загинув 16 грудня 1943 р.
біля с. Коростятин Коропецького рну.
Похований там само.
Ільницька Марія Семенівна
с. Синьків. Зв’язкова куреня.
Пропала безвісти.
Івахів Олекса Павлович
1921 р.н., с. Підпилип’я
Борщівського пту. Стрілець куреня.
Пропав безвісти.
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Кіянчук Степан Іванович
пс. “Ярема”
1921 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Загинув у травні 1945 р. під час бою
біля с. Сосулівка Чортківського рну.
Ковба Михайло
1923 р.н., с. Панасівка Зборівського пту. Стрілець
куреня. Політв’язень СРСР.
Кузь Петро Васильович
1922 р.н., с. Цапівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Пропав безвісти.
Кріль Микола Пантелеймонович
1925 р.н., с. Базар Чортківського пту.
Стрілець куреня. З 1946 р. воював на Станиславівщині.
1947 р. повернувся на рідні терени. Важко поранений
біля сіл БичківціСкородинці.
Керемеш Степан Іванович
1921 р.н., с. Переволока Бучацького пту.
Стрілець куреня. Загинув 1944 р. біля с. Біла
Чортківського рну.
Козак Дмитро
с. Городок Заліщицького пту. Один з перших доброволь
ців сотні “Сірі вовки”. Подальша доля не з’ясована.
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Колісник Петро Михайлович
пс. “Ігор”
1927 р.н., с. Великі Чорнокінці. Бойовий соратник
курінного “Бистрого”, його охоронець. З 1946 р. пра
цював у підпіллі ОУН на Київщині і Вінниччині,
пс. “Черник”. Розстріляний за рішенням Київського
військового трибуналу 16 січня 1952 р.
Крихтяк Іван
с. Городок Заліщицького пту.
Один з перших добровольців сотні “Сірі вовки”.
Подальша доля не з’ясована.
Кульчицький Іван
пс. “Сич”
1919 р.н., с. Росохач Чортківського пту.
Сотенний сотні “Чорноморці” куреня “Сірі вовки”.
Загинув 24 квітня 1945 р. під час пробою з більшовицького
оточення у лісі біля с. Шутроминці Заліщицького рну.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Кий”
Стрілець куреня. Загинув 28 листопада 1944 р.
під час рейду куреня на Буковину.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Кармелюк”
Чотовий. Подальша доля невідома.
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Курляк Іван
1922 р.н., с. Колодрібка Заліщицького пту.
Дивізійник. Стрілець куреня.
Загинув 2 лютого 1945 р.
під час бою у с. Червоноград (Червоне).
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Крах”
Стрілець. Загинув під час рейду на Буковину.
Похований ймовірно на подвір’ї церкви с. Онут.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Колос”
Ройовий куреня. Подальша доля невідома.
Лабанда Василь Никифорович
пс. “Вуж”
1904 р.н., с. Бураківка Заліщицького пту.
Чотовий куреня. Загинув навесні 1946 р.
у лісі поблизу сіл Нівра
і Гермаківка. Перепохований 1992 р.
на цвинтарі с. Гермаківка.
Лисак Ярослав Степанович
1926 р.н., с. Ворвулинці Заліщицького пту.
Розвідник куреня. Загинув ймовірно 1945 р.
біля с. Глибочок
Борщівського рну.
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Лесів Василь Костянтинович
1925 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув у травні 1945 р. біля с. Сосулівка
Чортківського рну.
Ландяк Василь Іванович
пс. “Мирон”
1921 р.н., с. Цапівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув ймовірно 1945 р. біля рідного села.
Лобчук Іван Прокопович
1921 р.н., с. Підпилип’я Борщівського пту.
Стрілець куреня. Пропав безвісти.
Левицький Олексій
с. БільчеЗолоте Борщівського пту.
Стрілець куреня.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
Липовий Михайло Микитович
пс. “Крук”
1924 р.н., с. Угринь Чортківського пту.
Стрілець куреня. Учасник бою з гітлерівцями
у Затуринському лісі 25 червня 1944 р.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
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Лук’янець Михайло
с. Великі Чорнокінці Чортківського пту.
Стрілець куреня.
Подальша доля не з’ясована.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Лемик”
Сотенний куреня. Загинув 27 березня 1944 р.
у с. Лазарівка
в сутичці з совєтськими диверсантами.
Похований на краю цвинтаря у с. Баранів.
Миськів Остап Федорович
пс. “Зрив”
1913 р.н., с. Винятинці Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув у лавах збройного підпілля ОУН у 1950 р.
Марчишин Василь Пилипович
1926 р.н. с. Кошилівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Помер від ран у криївці вдома.
Похований у с. Кошилівці.
Мельник Іван Маркович
1922 р.н., с. Кошилівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Обставини загибелі не з’ясовані.
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Мельничук Василь Матвійович
1920 р.н., с. Цапівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Поранений у бою.
Загинув у більшовицькому концтаборі.
Мороз Михайло Євгенійович
пс. “Газ”
1924 р.н., с. Новосілка Язловецька
Бучацького пту. Стрілець куреня. Загинув у лавах
збройного підпілля ОУН у 1949 р.
в містечку Товсте.
Мостович Іван Петрович
1924 р.н., с. Шманьківці Чортківського пту.
Стрілець куреня.
Загинув при нез’ясованих обставинах.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Максим”
Стрілець куреня. Загинув 16 грудня 1943 р.
у бою з гітлерівцями біля с. Коростятин
Монастириського рну.
Мороз Григорій
с. Великі Чорнокінці Копичинського пту.
Стрілець куреня.
Подальша доля невідома.
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Прізвище не ідентифіковане
пс. “Макар”
Чотовий. Учасник Затуринського бою.
Подальша доля невідома.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Муха”
Чотовий. Загинув 7 травня 1945 р.
у бою з більшовиками на Качуровій горі
біля с. Сосулівка Заліщицького рну.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Майдан”
Стрілець куреня.
Загинув 21 квітня 1945 р.
на присілку Вербова Заліщицького рну
разом з чотовим
Миколою Навізівським, пс. “Бурлака”.
Навізівський Микола Григорович
пс. “Бурлака”
1916 р.н., с. Ворвулинці Заліщицького пту.
Чотовий куреня.
Загинув 21 квітня 1945 р.
на присілку Вербова.
Похований ймовірно
у с. БільчеЗолоте.
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Навізівський Іван Федорович
1923 р.н., с. Ворвулинці Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Загинув на початку 1945 р.
у с. Ворвулинці.
Ничка Михайло Іванович
1927 р.н., с. Шупарка Борщівського пту.
Стрілець куреня. Поранений у бою з більшовиками
14 березня 1945 р. в с. Худіївці.
Лікувався у підпільному шпиталі
в с. Костільники Заліщицького рну.
Там загинув, підірвавшись гранатою
під час облоги криївки енкаведистами.
Невідомий стрілець
прізвище і псевдо не ідентифіковані
Важко поранений
у нижню частину обличчя
(відбито щелепу) під час бою
на околиці с. Гермаківка 15 березня 1945 р.
Напевно, дострелився.
Наконечний Онуфрій Павлович
пс. “Ростислав”
1915 р.н., с. Давидківці Чортківського пту.
Сотенний куреня. Взятий більшовиками у полон
пораненим. Розстріляний
у чортківській в’язниці 1945 р.
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Остапович Михайло Петрович
пс. “Веселий”
1911 р.н., с. Новосілка Язловецька
Бучацького пту. Стрілець куреня.
Загинув у лавах збройного підпілля ОУН 1946 р.
біля с. Нирків Заліщицького рну.
Оріх Степан Данилович
1921 р.н., с. Сосулівка Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув 14 березня 1945 р.
під час бою з більшовиками
у с. Худіївці Борщівського рну.
Петрущак Василь Максимович
пс. “Комар”
1926 р.н., с. Кошилівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Обставини загибелі не з’ясовані.
Павлюк Корнелій Васильович
пс. “Орел”
1916 р.н., с. Садки Заліщицького пту. Стрілець куреня.
Загинув у лавах збройного підпілля ОУН 1947 р.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Олег”
Бунчужний. Подав у спогадах старший стрілець
Михайло Бугера, пс. “Карпо”. Подальша доля невідома.
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Прізвище не ідентифіковане
“Остап”
Курінний пропагандист. Подав у спогадах
старший стрілець Михайло Бугера, пс. “Карпо”.
Подальша доля невідома.
Пупеза Петро Васильович
пс. “Грім”
с. Синьків Заліщицького пту. Дивізійник.
Ройовий куреня. Загинув 6 лютого 1945 р.
у с. Бариш Бучацького рну.
Попадин Іван
с. Садки Заліщицького пту.
Змобілізований до куреня “Бистрого”,
але не дійшов, потрапивши у більшовицьку засідку.
Похований у рідному селі.
Петрас Степан
пс. “Гонта”
1916 р.н., с. Головчинці Заліщицького пту.
Служив у допоміжній поліції
під час німецької окупації. Допомагав підпіллю ОУН.
Потім зголосився стрільцем до куреня “Бистрого”.
Двічі поранений. Лікувався у с. Торське.
Загинув 19 серпня 1945 р. у бою з більшовиками
на полі біля с. Шершенівка
Борщівського рну.
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Пушкар Степан
1919 р.н., с. Пожежа Бучацького пту.
Стрілець куреня. Загинув 1945 р., потрапивши
на більшовицьку засідку біля рідного села.
Пушкар Ярослав
1925 р.н., с. Пожежа Бучацького пту.
Стрілець куреня. Загинув 1945 р., потрапивши
на більшовицьку засідку біля рідного села.
Попович Іван Миколайович
1909 р.н., с. Гуштин Борщівського пту.
Стрілець куреня у сотні “Хмеля”. Загинув
у травні 1945 р. під час боїв з енкаведистськими
силами у лосяцькожилинських лісах.
Похований у с. Тарнавка.
Попович Михайло Степанович
1927 р.н., с. Гуштин Борщівського пту.
Стрілець куреня у сотні “Хмеля”.
Загинув у травні 1945 р. під час боїв
з енкаведистськими силами у лосяцько
жилинських лісах. Похований у с. Тарнавка.
Пунак Іван
с. Великі Чорнокінці. Стрілець куреня.
Загинув у травні 1945 р., ймовірно, у бою
на Качуровій горі біля с. Сосулівка Чортківського рну.
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Пазюк Яків
с. Великі Чорнокінці. Стрілець куреня.
Загинув у травні 1945 р., ймовірно, у бою
на Качуровій горі біля с. Сосулівка.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Птах”
Ройовий куреня. Подальша доля невідома.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Півень”
Сотенний третьої сотні куреня. Загинув 7 травня
1945 р. у бою з більшовиками на Качуровій горі
біля с. Сосулівка Чортківського рну.
Романюк Дмитро Томович
пс. “Вишня”
1923 р.н., с. Новосілка Язловецька. Стрілець куреня.
Смертельно поранений 2 лютого 1945 р. у бою
з польськобільшовицьким гарнізоном у с. Червоноград
Заліщицького рну. Похований на цвинтарі
с. Хмелева Заліщицького рну.
Рибак Данило
с. Орішківці Копичинського пту.
Стрілець куреня.
Учасник Затуринського бою з гітлерівцями
25 червня 1944 р. Поранений у ногу.
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Ружицька(Юрків Петрунелія
с. Сосулівка Чортківського пту.
Зв’язкова і розвідниця куреня.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Рибка”
Ройовий куреня. Загинув 7 травня 1945 р.
у бою з енкаведистськими силами на Качуровій горі
біля с. Сосулівка Чортківського рну.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Рен”
Чотовий куреня.
Подальша доля не з’ясована.
Слободян Володимир
пс. “Запорожець”
с. Новосілка Бучацького пту. Стрілець куреня.
Учасник збройного підпілля ОУН.
Слонь Мирослава
пс. “Слава”
с. Тарнавка Чортківського пту.
Зв’язкова “Бистрого”.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
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Прізвище не ідентифіковане
пс. “Сокіл”
Стрілець. Учасник бою на Качуровій горі
7 травня 1945 р. Тримав на плечі кулемет,
з якого повстанці збили літак.
Подальша доля невідома.
Слухинський Василь Якович
1912 р.н., с. Винятинці Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув ймовірно 1944 р.
Ступка Станіслав Юрійович
1925 р.н., с. Кошилівці Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Обставини загибелі не з’ясовані.
Стасюк Дмитро
1924 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув 1946 р. у Монастириському рні.
Стасюк Йосип Андрійович
пс. “Май”
1921 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Загинув 7 квітня 1945 р. у с. Ворвулинці
Заліщицького рну.
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Соколюк Авксентій
1921 р.н., с. Торське Заліщицького пту.
Дивізійник. Стрілець куреня.
Пропав безвісти.
Смітюх Василь
пс. “Софрон”
1925 р.н., с. Базар Чортківського пту.
Кулеметник куреня. Після поранення
повернувся додому. Арештований
більшовиками узимку 1946 р. Загинув
у совєтському концтаборі в Казахстані.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Скиба”
Чотовий. Подав у спогадах
старший стрілець
Михайло Бугера,
пс. “Карпо”. Подальша доля невідома.
Стадник Семен Григорович
1913 р.н., с. Гуштин Борщівського пту.
Стрілець куреня у сотні “Хмеля”.
Загинув у травні 1945 р.
під час боїв з енкаведистськими силами
у лосяцькожилинських лісах.
Похований у с. Тарнавка.
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Скринчук Микола
пс. “Хмель”
1923 р.н., с. Подоляни Чемеровецького рну
Кам’янецьПодільської обл.
(нині Хмельницької). Сотенний куреня.
Важко поранений 15 червня 1945 р.
біля с. Козаччина Борщівського рну.
Засуджений у Чорткові на довголітнє ув’язнення.
Подальша доля невідома.
Сапіщук Максим Іванович
пс. “Листок”
1922 р.н., с. Сосулівка Чортківського пту.
Стрілець куреня.
Загинув 7 травня 1945 р.
під час бою з енкаведистськими силами
на Качуровій горі біля села.
Похований у с. Сосулівка.
Сарнецький Микола
1927 р.н., с. Угринь Чортківського пту.
Стрілець куреня.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
Слободян Микола Дмитрович
1924 р.н., с. Палашівка Чортківського пту.
Ймовірно, молодший старшина у курені. Загинув у
лавах збройного підпілля ОУН 1946 р.
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Сеньків Василь
пс. “Вишитий”
1924 р.н., с. Головчинці Заліщицького пту.
Районний провідник ОУН.
Забезпечував курінь “Бистрого”
матеріальними засобами
боротьби на терені району.
В’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів.
Сторожук Михайло Мафтейович
1922 р.н., с. Великі Чорнокінці.
Стрілець куреня.
Сторожук Петро
1925 р.н., с. Великі Чорнокінці. Стрілець куреня.
Прізвище не ідентифіковане
“Скорий”
Стрілець куреня. Загинув 28 листопада 1944 р.
під час рейду на Буковину.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Смілий”
Стрілець куреня. Загинув 7 травня 1945 р.
у бою з енкаведистськими силами
на Качуровій горі біля с. Сосулівка
Чортківського рну.
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Прізвище не ідентифіковане
пс. “Соловей”
с. Колиндяни Чортківського пту.
Один з перших добровольців сотні “Сірі вовки”.
Подальша доля не з’ясована.
Тихоліз Роман Іванович
пс. “Мороз”
1926 р.н., с. Кошилівці Заліщицького пту. Стрілець
куреня.
Загинув при нез’ясованих обставинах.
Тивоняк Микола
пс. “Корінь”
1925 р.н., с. Базар Чортківського пту. Стрілець куреня.
Загинув 7 травня 1945 р. у бою з енкаведистами на
Качуровій горі біля с. Сосулівка.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Тригук”
Кулеметник. Загинув у бою з совєтськими військами
у с. Худіївці 14 березня 1945 р.
Ткачук Петро Данилович
пс. “Кривозуб”
1910 р.н., с. Колодрібка Заліщицького пту. Дивізійник.
Стрілець куреня. Загинув у Борщівському лісі.
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Тимків Степан Павлович
1922 р.н., с. Джурин Чортківського пту.
Стрілець куреня.
Пропав безвісти.
Федик Богдан
пс. “Крук”
1919 р.н., с. Мечищів Бережанського пту.
Командир сотні “Холодноярці”
і тактичного відтинка УПА “СтрипаІІ”.
Загинув 7 травня 1945 р. у бою з енкаведистськими
силами на Качуровій горі біля с. Сосулівка
Чортківського рну.
Хамчук Петро Михайлович
1919 р.н., с. Великі Чорнокінці.
Командир куреня УПА “Сірі вовки”.
Командир 18 Чортківського тактичного
відтинка УПА “СтрипаІІ” після загибелі Федика.
Організатор підстаршинської школи УПА
при курені. Загинув ймовірно
у січні 1947 р.,потрапивши
у більшовицьку засідку, або у листопаді 1948 р.
Похований біля каплиці
недалеко хутора Вербка Бучацького рну.
Перезахоронений 1112 червня 1994 р.
у братську могилу героїв УПА
рідного села Великі Чорнокінці.
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Прізвище не ідентифіковане
пс. “Хмара”
Стрілець. Загинув під час рейду на Буковину.
Ймовірно, похований на подвір’ї церкви с. Онут.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Хом’як”
с. Хом’яківка Чортківського пту.
Один з перших добровольців сотні УПА “Сірі вовки”.
Подальша доля не з’ясована.
Чубей Дмитро Семенович
пс. “Чорноморець”
1926 р.н., с. Бабинці Борщівського пту.
Кулеметник куреня. Загинув у бою з енкаведистами
14 березня 1945 р. у с. Худіївці Борщівського рну.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Чорногор”
Стрілець. Учасник бою з совєтськими військами
у с. Худіївці 14 березня 1945 р. Поранений у ногу.
Подальша доля невідома.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Чорнота”
Стрілець куреня. Загинув 7 травня 1945 р.
у бою з енкаведистськими силами на Качуровій горі
біля с. Сосулівка Чортківського рну.
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Прізвище не ідентифіковане
“Чумак”
Сотенний інтендант куреня. Подальша доля невідома.
Шевчук Дмитро Степанович
1925 р.н., с. Шершенівка Борщівського пту.
Стрілець куреня. Пропав безвісти.
Шпікула Роман
м. Копичинці. Член ОУН з 1940 р. Старшина
у курені УПА “Сірі вовки”.
Загинув у Чортківській тюрмі в лютому 1946 р.
Шумка Іван
с. Угринь Чортківського пту. Стрілець куреня.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Шум”
Стрілець куреня. Загинув 16 грудня 1943 р.
у бою з гітлерівцями біля с. Коростятин
Монастириського рну.
Швак(Шуль Іван
пс. “Орлик”
1921 р.н., с. Тростянець Бережанського пту.
Лікар при курені “Бистрого”.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
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Щикульський Іван
пс. “Рубач”
1919 р.н., с. Цигани Борщівського пту.
Сотенний куреня “Сірі вовки”.
В’язень більшовицьких тюрем і концтаборів.
Юріїв Іван Максимович
пс. “Скорий”
1918 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня. Загинув 1948 р.
у лавах збройного підпілля ОУН
у с. Колодрібка Заліщицького рну.
Прізвище не ідентифіковане
пс. “Юрко”
Стрілець. Учасник Затуринського бою.
Подальша доля невідома.
Юзвенко Степан Михайлович
пс. “Чорний ворон”
1924 р.н., м. Заліщики. Дивізійник. Радист куреня.
Загинув 1948 р. у лавах збройного підпілля ОУН.
Ягнич Іван Пантелеймонович
1925 р.н., с. Садки Заліщицького пту.
Стрілець куреня.
Пропав безвісти.
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ПОВЕРНЕННЯ “БИСТРОГО”
З проголошенням Акта державної незалежності Украї
ни 1991 р. про “Бистрого” на Тернопільщині заговорили у
повний голос. Його колишні друзі почали інтенсивні
пошуки за ним. Велику активність у цій справі виявила
його колишня бойова подруга, в’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів Стефанія Яніцька. Незабаром її
копітка праця увінчалась успіхом. Ще жили свідки подій,
які показали місце захоронення курінного біля каплиці
недалеко хутора Вербка Бучацького рну.
Прах загиблого Героя спочивав у землі на глибині
одного метра від поверхні. У ході ексгумації тлінних
останків командира під його головою знайшли добре збе
режений шкіряний планшет поруч металеве горнятко і
кілька совєтських монет. Зверху голову прикривав проти
газ.
1112 червня 1994 р. понад 20 священиків, повстанці
соратники “Бистрого”, тисячі мешканців Тернопільщини та
інших областей, попровадили скорботну домовину до його
рідного села. У найбагатолюдніших місцях труну патріота
борця несли на своїх раменах його колишні воїни.
Мешканці кожного села і містечка виходили назустріч
Герою, кидали під ноги ідучим квіти, вітали спільними
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молебнями. Уздовж довгої дороги на будинках майорі
ли синьожовті знамена. Похоронну процесію очолю
вали хлопчики з дзвіночками. За ними молодь несла
хоругви, синьожовті та червоночорні прапори, потім
великий портрет командира і домовину.
Услід за нею дві дівчини вели покритого чорною попо
ною коня без вершника як символ загиблого борця за
волю України. Процесія розтягувалася більш як на кіло
метр, коли прах хороброго воїна наближався до рідного
села – Великі Чорнокінці. Тут священики відслужили за
упокійну Службу Божу на честь повернення Героя
провідника.
З прощальним словом над домовиною “Бистрого”
виступив отець – декан з Борщева Іван Сеньків, а потім
відбулася громадянська панахида, на якій промовля
ли, зокрема, колишні вояки куреня, голови обласних
Братств вояків ОУНУПА ім. генералахорунжого
Романа Шухевича, представники державницьких пар
тій та громадських організацій.
“Бистрий” спочив у братській могилі героїв УПА
с. Великі Чорнокінці разом зі своїми бойовими
побратимами, яких, напевно, знав особисто.
У цій же могилі перепоховані Петро Коваль, пс. “Вій”,
повітовий провідник Служби безпеки із с. Великі Чорно
кінці, повстанці Арсен і Дмитро Доскоч (пс. “Борис” і
“Степ”), обидва з Хоросткова, Василь Мимрик,
пс. “Остап”, з Карашинців, Іван Сагайдак, пс.
“Набій”, з с. Верхівці, Йосип Процишин, пс. “Потоп”, з
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Перемилова, Степан Нападій, пс. “Гайворон”, з
Яблунова (усі з Гусятинського рну) та Марта Тополь
ницька, пс. “Іскра”, з Озерян Борщівського рну.
Від часу перепоховання “Бистрого” до курганумоги
ли, який височіє над селом, не заростають людські
стежки і дороги. Як і в міжвоєнні часи ХХ століття,
коли народ возвеличував пам’ять Українських Січових
Стрільців, вояків Української Галицької Армії – всена
родною пошаною і любов’ю оточена могила Слави
ГерояБорця.
Про курінного “Бистрого” складають пісні. Одну з
них, найвідомішу “Нас “Бистрий” веде – командир” у
п’ятдесятиріччя ювілею УПА озвучив Голова районної
організації Конгресу Українських Націоналістів Іван
Віват, і ця пісня стала народною.
На місці ж первинного спочинку командира біля
каплиці на хуторі Вербка патріоти спорудили
пам’ятний хрест, а 20 жовтня 2002 р. у районному цен
трі м. Чортків освятили бронзовий бюст курінному
“Бистрому”.
Вічна пам’ять і слава легендарному командиру
куреня УПА “Сірі вовки” “Бистрому”
та його нескореним воякам!
Склонімо голови
перед їхніми світлими постатями!
Ні на крок не відступимо від ідей,
за які поклали вони своє життя!
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Братська могила
сотням в’язнів
Чортківської тюрми,
закатованих
більшовиками у
19391941 рр.
Висипана на
кладовищі у 1941 р.

Меморіал воїнам ОУН, УПА Чортківщини. Побудований у 1996 р.
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Символічна пам'ятна могила на Качуровій горі біля с. Сосулівка, де 7
травня 1945 р. відбувся бій між вояками “Сірих вовків” та
енкаведистами.
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Похід колишніх вояків УПА Чортківщини на Качурову гору  місце бою
куреня “Бистрого” з більшовиками 7 травня 1945 р.
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Франка Тимків і Євген Кушнір біля могили полеглих повстанців – друзів
“Бистрого” Михайла Дребета, Степана Клапківа і Михайла Кальмука.
Село Воля Чорнокінецька, 2005р. Світлина автора.

Вони пам’ятають “Бистрого”. Зліва направо: Ганна Кушнір, Франка Грабець
Довбенко, Євстахія Клапків. Село Воля Чорнокінецька, 2005 р. Світлина автора.
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Могила на цвинтарі у с. Сосулівка, де похований невідомий стрілець
куреня “Сірі вовки". Під час похорону виступав “Бистрий".

Каплиця біля хутора Вербка на Коропеччині, де був похований загиблий
курінний “Бистрий” у 19471948 р.
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Хрест, поставлений на місці поховання курінного “Бистрого” біля
хутора Вербка.

Урочистості з нагоди перепоховання курінного “Бистрого” на місці його
первісної могили біля хутора Вербка, 1994 р.
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Домовина у прахом курінного “Бистрого” у Чорткові під час перепоховання, 1112 червня 1994 р.
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Колона похоронної процесії курінного “Бистрого” у с. Великі Чорнокінці, 12 червня 1994 р.

Домовина з тлінними останками
“Бистрого” на катафалку
у с. Великі Чорнокінці Чортківського
рну, 12 червня 1994 р.

Склеп братської могили героїв УПА
у якому спочивають тлінні останки
курінного УПА “Бистрого”.
Село Великі Чорнокінці
Чортківського рну.
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Посвячення пам'ятника курінному “Бистрому” 20 жовтня 2002 р.
у Чорткові.
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Посвячення пам'ятника 20 жовтня 2002 р. Зі словом виступає
ініціатор зведення монумента “Бистрому” голова Чортківської
районної організації Конгресу Українських Націоналістів Іван Віват.

Виступ хору патріотичної пісні біля освяченого пам'ятника курінному
“Бистрому” 20 жовтня 2002 р. у Чорткові.

180

181

Члени районної управи Братства ветеранів ОУНУПА Чортківського рну біля пам'ятника курінному
“Бистрому", посвяченого 20 жовтня 2002 р.
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Члени районної управи Всеукраїнського Братства ОУНУПА ім. ген.хорунжого Р. Шухевича
Чортківського рну. На світлині: 20 чл. ОУН, 18 учасників УПА, інші симпатики. Травень 2001 р.

Сестра “Бистрого”
Ганна Данилишин
Хамчук з чоловіком
Михайлом. Великі
Чорнокінці, 2005 р.
Світлина автора.

Дует “Сірі вовки”.
Зліва направо: Іван
Віват, Богдан Вергун.
Виконують
повстанські пісні
з нагоди посвячення
пам'ятника
районному
провіднику
“Зеленому”
у с. Гермаківка
Борщівського рну,
23 серпня 1992 р.
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“Посмертна
згадка”
на вічну
пам'ять
і славу
старшому
стрільцю
куреня
“Сірі вовки”
Михайлові
Бугері,
пс. “Карпо”.
З газети
“Шлях
Перемоги”,
7 грудня
2005 р.
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Братська могила героїв УПА, в якій похоронений курінний
“Сірих вовків” Петро Хамчук, пс. “Бистрий”, 1994 р.
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ЖИТТЄПИС ДМИТРА І МАРІЇ ГУЛЕЙ
Дмитро Гулей народився 30 жовтня 1919 р. у с. Отиневичі Жи
дачівського повіту Львівського воєводства, яке знаходилось у той час,
як і вся Східна Галичина, у складі польської Речі Посполитої. Вирос
тав у багатодітній родині на лоні чудової галицької природи, якою
славилась Ходорівщина.
Коли підріс, батьки віддали Дмитра на навчання до української
школи в недалекому Ходорові, але за браком коштів змушені були пе
редати до польської державної школи, де закінчив сім класів.
Потім рік навчався у торговельній школі, прагнув вступити до Ро
гатинської гімназії, та матеріальні обставини назавжди поховали
мрії юнака.
Зате, коли в Отиневичах організувалась бібліотека при читальні
"Просвіта”, перечитав усі її книжки та почав цікавитись націо
налістичною ідеологією.
Напередодні більшовицької окупації Східної Галичини 1939 р.
вступив до юнацтва ОУН. У 19401941 рр. керував районною струк
турою юнацтва. У листопаді 1940 року потрапив під совєтську мобілі
зацію до червоної армії. Лише збігом щасливих обставин врятувався
й залишився живим від репресій НКВС.
Під час німецькосовєтської війни Дмитро Гулей продовжував пра
цювати у юнацтві ОУН: копали криївки, збирали й ремонтували
зброю, розповсюджували повстанські листівки й готувались до
збройних виступів проти німецького нацизму.
В 1943 р. під час облави у поїзді на шляху до Львова Дмитра схопи
ло гестапо. Завдячуючи, що мав у кишені чужі документи, залишив
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ся живим, але звідти його направили на каторжну роботу у вугільну
шахту м. Гамм у Північній Вестфалії ІІІ Райху.
Після капітуляції Німеччини виїхав у пошуках кращої долі до Ка
нади, де з подвійною енергією включився до активного громадсько
політичного життя. Став активним членом Ліги Українців Канади,
Спілки Української Молоді, Пласту, відділу Антибільшовицького Бло
ку Народів та інших організацій, Після смерті дружини Анни одру
жився з Марією (з дому Чорній), яка втратила чоловіка Петра.
Народилася Марія 8 жовтня 1924 р. у с. Закомар'я Золочівського
повіту на Львівщині. У хуртовину Другої світової війни вивезена
гітлерівцями до Німеччини на роботу. Упродовж усього свого життя
працювала в багатьох українських громадських організаціях для до
бра майбутньої вільної України.
Дружина Марія Гулей продала свій попередній будинок і за ці гроші
з чоловіком Дмитром створили “Культурноосвітню фундацію Марії
та Дмитра Гулей”.
Фундація фінансувала у 19831986 рр. видавництво часопису “Ук
рапрес”, якого вийшло 33 примірники; 1986 р. видала велику гарну
книгу “Українська народна творчість”; 1993 р. перевидала збірник
Номиса “Українські приказки та прислів'я”; 1994 р. Дмитро Гулей на
писав і видав книгу власних спогадів “З Ходорівщини через Канаду в
Україну”; 1999 р. подружжя оплатило вихід у світ книги Романа Рах
манного “Літературноідеологічні напрямки в Західній Україні (1919
1939 роки)”; 2000 р. перевидали працю Василя Лаби “Не пийте,
хлопці, Вкраїна плаче” та фінансували дослідження з історії сіл Оти
невичі, Городище Королівське, Городище Цетнарське, Закомар'я,
райцентру Пустомити та інших; 2003 р. оплатили книги “Сто гагілок
Львівщини” та драму Петра Мірчука “Марко Проклятий”; 2004 р.
Фундація підтримала коштами видання Петра Мірчука “Нариси
історії ОУН” та кандидата історичних наук Нестора Мизака “За тебе,
свята Україно”, присвячену Бучацькому повіту Тернопільщини у виз
вольній боротьбі ОУН, УПА, 2006 р. фінансували п’ятий том “За тебе,
свята Україно” присвячений Кам’янецьПодільській області у
визвольній боротьбі ОУН, УПА.
Марія і Дмитро Гулей направили до львівських вищих навчальних
закладів та наукових бібліотек сотні цінних видань, фінансово
підтримують молодих студентів у їх наукових дослідженнях у галузі
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україністики. Дмитро Гулей часто виступав зі статтями на сторінках
канадської україномовної преси з різних проблем минулого, сучасно
го й майбутнього України.
Подружжя Марія і Дмитро Гулей – це патріотиукраїнці, про яких
варто зголосити світові словами відомого мецената Євгена Чикален
ка: “Вони захоплюються українськими справами не тільки до глиби
ни душі, а й до глибини кишені”. Хай же історія України навічно ви
гаптує їхні славетні імена золотою ниткою на синьожовтому прапорі
української нації.

44 ПРАВИЛА ЖИТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТА
Невмируща воля Української Нації, що казала Твоїм предкам
завойовувати світ, водила їх під мури Царгороду, поза Каспій та
Вислу, здвигнула могутню Українську Державу, мечем і плугом
зазначала границі своєї владарности, в боротьбі проти орд сповняла
історичну місію України, що проявлялася в державницьких чинах і
творчих замірах Великих Гетьманів і Геніїв, що піднялися з руїни до
нового революційного чину й державного будівництва, що посягає
тепер владно по нове життя і творить могутню епоху Українського
Націоналізму й наказує Тобі: Встань і борись! Слухай і вір, здобувай і
перемагай, щоб Україна була знову могутня, як колись, і творила
нове життя по власній уподобі і по своїй волі.
1. Приймай життя як героїчний подвиг і здобувчий чин незламної
волі та творчої ідеї.
2. Найвищим Твоїм законом і Твоїм бажанням є воля й ідея Нації.
3. Будь гідним виконавцем заповітів великих синів Твоєї Нації і
борись та працюй для великого майбутнього.
4. Твоїм найбільшим добром і Твоєю честю є сила і велич Твоєї
Нації.
5. Залізна дисципліна супроти Ідей та Проводу й обов'язок праці є
Твоєю чеснотою.
6. Пам'ятай, що Україна покликана до творення нового життя і
тому працюй для її могутности й розвитку.
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7. Плекай духа волі й творчости, неси всюди ідею Правди України і
закріплюй в життя її історичну місію.
8. Твоєю найбільшою любов'ю є Українська Нація, а Твоїми
братами всі члени української національної спільноти.
9. Будь вірним Ідеї Нації на життя і смерть і не здавайся, хоч би
проти Тебе був увесь світ.
10. Красу і радість життя вбачай у невпинному стремлінні на
вершини духа, ідей і чину.
11. Могутній Бог княгині Ольги і Володимира Великого жадає від
Тебе не сліз, ані милосердя чи пасивного роздумування, але
мужности й активного життя.
12. Знай, що найкраще віддаси Богові почесть через Націю та в
ім'я Нації чинною любов'ю до України, суворою мораллю борця та
творця вільного державного життя.
13. Здобувай знання, що допоможе Тобі опанувати світ і життя,
піднести Україну й перемогти ворогів.
14. Будь свідомий того, що Ти є співвідповідальним за долю цілої
Нації.
15. Пам'ятай, що найбільшим злочином є шкодити своїй Нації.
16. Твоїми ворогами є тільки вороги Твоєї Нації.
17. З ворогами чини так, як цього вимагає добро і велич Твоєї
Нації.
18. Знай, що найкращою ознакою українця є мужній характер і
вояцька честь, а охороною – меч.
19. Постійно пізнавай, удосконалюй себе, і здобудеш світ і життя.
20. Знай, що світ і життя – це боротьба, а в боротьбі перемагає той,
хто має силу.
21. Тоді Ти повна людина, коли перемагаєш себе і світ і постійно
стремиш на вершини.
22. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не заломлюється
невдачами, але має відвагу піднятися з упадку й завзято змагає до цілі.
23. До перемоги треба витривалости й постійного зусилля в діянні
й боротьбі.
24. Кожночасно будь готов на найбільший чин, але при тому не
занедбуй щоденної праці.
25. Будь першим у боротьбі й перемогах життя, щоб здобути для
Нації вінець перемоги.
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26. Живи риском, небезпеками і постійним змагом, а погорджуй
всякою вигодою та спокійним життям філістра.
27. Радо й без нарікань виконуй покладені на Тебе обов'язки, щоб
власною працею і наявними вартостями здобути собі право на
провідництво.
28. Пам'ятай, що провідництво вимагає постійних трудів і великих
зусиль.
29. Будь сильним і незламним навіть в обличчі смерти і всяких
терпінь.
30. Став гордо чоло небезпекам, а на удари життя відповідай
збільшеним зусиллям праці й боротьби.
31. Пам'ятай, що милостиню приймає тільки немічний прошак,
що не може власною працею і власними вартостями здобути право
на життя.
32. Не покладайся на нікого. Будь сам творцем свого життя.
33. Будь скромним і шляхетним, але знай, що означає слабість і
покора.
34. Співчуття з велетнями духа Тебе підносить, а співчуття з
підлими і безхарактерними людьми ослаблює. Подай братню руку
тим, що хочуть, як і Ти, йти на верхів'я.
35. Не завидуй нікому. Приймай те, що здобудеш власною працею
й вартістю.
36. Будь товариським. Зав'язуй побратимство духа, ідеї і зброї в
житті, праці й боротьбі.
37. Зв'язуй тісно своє життя з життям Нації. Віддай Україні свою
працю, майно, кров.
38. Гидуй всякою лицемірною облудою і хитрим фальшем, але
перед ворогом укривай таємні справи і не дайся заманути в
наставлені сіті, для здобуття ж тайни від ворога вживай навіть
підступ.
39. Шануй жінок, що мають стати Тобі товаришками духа, ідей й
чину, але гидуй розгнузданими.
40. Ціни високо материнство, як джерело продовження життя. З
Твоєї родини роби кивот чистоти Твоєї Раси і Нації.
41. Люби й опікуйся дітворою, як молодістю майбутнього Нації.
42. Плекай фізичні сили, щоб тим видатніше працювати для своєї
Нації.
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43. Будь точним. Вважай за витрачену частину життя кожну
хвилину, що пройшла без діла.
44. Що робиш, роби совісно й так, якби воно мало остатися вічно й
мало стати останнім і найкращим свідоцтвом про Тебе.
На кров і славну пам'ять Великих лицарів, в ім'я майбутніх
поколінь все і всюди засвідчуй чином вірність і любов Україні. Неси
гордо й непохитно прапор Українського Націоналізму, високо цінуй й
шануй честь та ім'я Українського Націоналіста.

ВІД УПОРЯДНИКА
Так склалося, що перше видання цієї брошури у вигляді книжечки
кишенькового формату появилося у Дрогобичі 1994 року. Але
видавництво через недогляд або з інших міркувань випустило ряд
думок автора з тексту його спогадів і це не давало йому спокою, бо
вважав, що його думки мають бути донесені до земляків у такому
вигляді, як були викладені. Так виникла ідея перевидання спогадів,
яка реалізована у цій брошурі.
Моє знайомство з п. Гулеєм відбулося вже після того, коли вийшла
книжечка його спогадів, в якій була поміщена і моя коротка
історична розвідка про село Отиневичі. Ми ніколи не бачилися
особисто, але з надісланих мені листів постать Дмитра Гулея постає
немов тверда скеля, яка прорізає морські хвилі життєвої суєти й
марноти і мов маяк служить дороговказом заблуканим морякам. По
його життєвій позиції можуть звіряти своє життя ті, що стали на
службу українській ідеї. Його вірність ідеалам боротьби за УССД є не
декларативною, а підкріпленою низкою добрих справ, в які вкладав
не тільки добрі слова, а велику працю своїх рук. Підтримуючи
матеріально українські видання, він тим самим поширював і
помножував українські ідеї, прокладаючи їм шлях до українських
душ.
Мабуть, його у повній мірі стосуються Шевченкові слова:
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
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І в його рядках чується гірка правда, яка не втратила своєї
актуальності від того, що написані вони близько двох десятків
років тому. Таврує пан Дмитро розбрат політичний і релігійний,
який панував серед української діаспори, а тепер постав і в
Україні. В наших людей справді “є на все – і на тютюн, і на
пиятику, на прийняття, на весілля..., але на добру українську
пресу, журнал, книжку і всяку українську справу і діяльність – то
треба до них скиглити, просити і апелювати". Однакова
українська ментальність і в Канаді, і в Україні. Тому залюбки
купляємо російськомовну барвисту пресу, а при нагоді
патріотично скиглимо про нову хвилю русифікації України, і
таємнича “чорна рука” діє у нас непогано, сіючи недовір'я у власні
сили та послаблюючи нашу державу. Так, як у Канаді сіяла
непорозуміння між українцями. Тобто написане Д. Гулеєм зберігає
свою актуальність для українців.
Здавалося б, що людині його віку з серйозними проблемами зі
здоров'ям уже варто було б спокійно займатися консультаціями з
лікарями, але той дух “відвічної стихії”, з яким запізнався у молоді
роки, постійно тримає його на посту вартового інтересів Української
Держави. Це той дух, “що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й
волю”, як писав наш пророк І. Франко. Таким виховали його батьки
та навчання в доброго українського педагога Д. Гулея в Городищі
Королівському. Таким виховала його ОУН.
В процесі нашого спілкування він проявляє неослабний
інтерес до України та її розвитку. Наприклад, у листі від 7 липня
2000 року п. Дмитро пише: “Я маю перед собою “Договір про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією”, який підписали в Києві 31 травня 1997 року
президенти Кучма та Єльцин. Там є 41 стаття, де між іншим
написано, що Високі Договірні Сторони сприятимуть створенню
рівних можливостей для вивчення української мови в Росії та
російської мови в Україні та її функціонування у галузі культури,
літератури, мистецтва, масової інформації, туризму і спорту,
телебачення і радіо в Україні – російською мовою, в Росії –
українською мовою. І ми бачимо, що росіяни в Україні мають це усе, а
українці в Росії – дуже мало або нічого. Тому президент Кучма, який
підписав цей договір, весь український уряд і всі українські патріоти
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мусять робити домагання і тиск до російської сторони, щоб українці в
Росії мали це все, що мають росіяни в Україні. І тут якраз напрошуються
і підходять слова великого Шевченка, які недавно в Києві повторив
американський президент Клінтон: “Борітеся – поборете, вам Бог
помагає, за вас сила, за вас воля і правда святая”. Гірка правда!..
А в листі від 9 січня 2001 року він розвинув далі свої думки, що
виникли під впливом статті Олексія Коновала “Чи не час
демонструвати”, поміщеної в часописі “Свобода” (ч. 43/2000). У ній
автор слушно критикує наші українські порядки, пасивність влади,
панування російської мови. Пан Дмитро на те радить: “Тепер
українською мовою у школах України навчається лише 21 відсоток
школярів, а ми мусимо зробити так, щоб було навпаки, щоб
українською мовою навчалися 79 відсотків і багато більше. Наші
президенти Кучма і Кравчук мусять виправити свої помилки, якщо
хочуть залишитися в історії чесними українськими президентами і
патріотами. Вони повинні разом з усіма чесними українськими
патріотами зробити все можливе, щоб з усіх українських урядів
повиганяти зайдів, яничарів, злодіїв, брехунів і всяких спекулянтів.
Там повинні працювати українські патріоти, яким добро рідного
народу та держави лежить глибоко в серці і душі. Рівнож зробити все
можливе, щоб ці всі величезні мільярди, вкрадені в українського
народу і держави та поміщені в закордонні банки, були повернуті в
Україну. За ці гроші треба побудувати багато різних фабрик, щоб всі
мали роботу в Україні, а не їздили на непевну і небезпечну роботу в
Італію, Чехію, Грецію, Росію, Польщу, Ізраїль чи інші країни. Треба
так зробити, щоб з інших країн приїжджали на роботу в Україну. Тоді
економічний та життєвий рівень в Україні покращиться, люди будуть
задоволені життям у своїй вільній державі на рідній землі!
Відновлення свідомої України можна досягнути шляхом переви
ховання українців. Їм треба прищеплювати любов до рідної мови,
культури, історії, літератури, розвивати україномовність, видавати
українські книжки і газети, спілкуватися між собою виключно
українською мовою, в українських радіо і телепередачах ви
світлювати теми українського патріотизму. Треба заборонити
комуністичну партію, яка діє проти української держави, а
винуватих притягнути до відповідальності. Настав час пере
йменування міст Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кіровоград та
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інших, як рівнож вулиць, містечок та сіл з подібними чужинецькими
назвами. Мусимо жити і працювати під кличами: 1) В українській
державі – українська мова, в Росії – російська; 2) 3 Росією хочемо
жити мирно, посусідськи, але не хочемо знову стати рабами Росії на
своїй рідній землі”.
З болем серця він помічає, що з розвитком незалежної України на
поштових штемплях листів, які надходять йому з України, замість
українських написів з'являються написи латинкою. Що це? Невже
сліпі поступки Заходові недолугих українських чиновників? Просить
вияснити цю справу і повідомити йому. Отже, досі болить його душа
за Україну та її долю. Він відчуває себе її незмінним вартовим. Яка
глибока синівська вірність!..
Якби кожна українська родина виховувала дітей такими, як
п. Дмитро Гулей, справа розбудови і зміцнення нашої держави була
би в надійних руках. І тоді не треба було б скиглити, що у нас того
нема, й іншого нема. Кожному треба будувати Україну в своєму серці
і плекати патріотичний дух у своїй родині. Хай думки Дмитра Гулея
цьому допомагають.
Василь Лаба

СЛОВО ПРО “СПОМИНИ...”
п. ДМИТРА ГУЛЕЯ
„Спомини” Дмитра Гулея про життя і громадськополітичну
діяльність українців Прикарпаття, зокрема у селі Отиневичі та
сусідніх селах, що на Ходорівщині у Львівській області Західної
України, мають важливе пізнавальне і виховне значення. Автор
докладно висвітлює умови і діяльність національно свідомих
українців у важкі часи польської і совєтської окупації, вказує
конкретні імена й прізвища організаторів і учасників просвітньої
діяльності, творення ними гуртків і товариств для збереження й
розвитку національної свідомості людей цього краю.
У спогадах простежується участь і самого автора у громадсько
політичному житті Ходорівщини, хоча докладно він на цьому не
наголошує. Його діяльність у просвітницькій та громадсько
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політичній площині на Прикарпатті цілком підтверджує святі слова
нашого Великого Генія і Пророка Тараса Шевченка:
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України...
Власне такі люди, українські патріоти, як п. Дмитро Гулей, його
сучасники і попередники, зуміли зберегти й розвинути національну
культуру і мистецтво, українську національну ідею та передати своїм
нащадкам.
Дорогий читачу! Із “Споминів” Дмитра Гулея ти дізнаєшся про
своїх предків, їх невтомну і здебільшого небезпечну для них самих
працю задля збереження й відродження української нації,
становлення і розбудови української соборної незалежної держави.
Співстав їх звитягу у визвольних змаганнях з поневолювачами і
теперішнє своє буття та розуміння істини нашого нинішнього етапу
політичного, економічного та соціального розвитку. В усі часи нас
вороги переробляли на свій лад, намагаючись зробити українську
землю і її народ своїм придатком. Нас паплюжили, цькували один на
одного, робили нас нашими ж ворогами. Ми не змирилися з
чужинецькою ідеологією, традиціями та культурою, і ми як нація
зберегли себе, бо в нас з прадавніх часів було і є все своє, не гірше, а в
багатьох аспектах досконаліше, ніж чуже.
Зміст і ідея “Споминів” Дмитра Гулея й полягає в тому, щоб донести
до широкого загалу читачів сутність та умови боротьби за
визволення українського народу на конкретній ділянці нашої землі.
Сам Дмитро Гулей є знаним українським патріотом. Усі свої духовні
та фізичні зусилля він спрямовує на збереження і розвиток
української мови та культури. Його видання “Українська народна
творчість”, “Українські народні прислів'я, приказки та інше”
отримали високу оцінку серед українських читачів. Це було
відзначено і на українському радіо в радіопрограмі “Слово”. Дмитро
Гулей за свої власні кошти надіслав і далі надсилає для українських
бібліотек в Україну багато політичної, публіцистичної, релігійної та
художньої літератури, в тому числі й для наукової бібліотеки
Львівської державної академії ветеринарної медицини, про що також
неодноразово з подякою відзначалося у пресі.
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Він створив особистий 100тисячний фонд для україномовних
студентів університетів України, відсотки з якого можуть
використовуватися для національних українських видань. Дмитро
Гулей бере посильну участь у багатьох українських патріотичних та
громадських організаціях в діаспорі, є постійним дописувачем газети
“Гомін України”, що виходить у Торонто. Він також у міру своїх
можливостей надає їй грошову допомогу.
Слід відзначити, що вся його теперішня діяльність тісно пов'язана
з його дружиною п. Марією, яка в Торонто організувала гурток
української вишивки та благочинну організацію для потребуючих.
Слава справжнім українським патріотамгероям не лише на полі
бою, але також у звитяжній щоденній праці.
Степан Марич

НЕЗГАСНА ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ
Утвердження об'єктивної історичної пам'яті народу, відтворення
сторінок славної героїчної і виснажливої боротьби українців за свою
державність, чільне місце в якій посідають мужні звитяги ОУНУПА,
– важлива складова частина сучасних процесів державотворення. На
прикладах безстрашної борні тривалого періоду новітньої
української національної революції сформувалися нинішні
покоління, до них має бути прикута увага наступних ґенерацій
нашого народу. “Знайте, що такої героїчної доби взагалі не знає
історія людства, – говорив генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич).
– На героїзмі УПА і визвольнореволюційного підпілля будуть
виховуватися нові українські покоління”.
У звитяжних битвах освяченого кров'ю згаданого періоду важлива
роль належить галицькому П'ємонту, в тому числі Ходорівщині. Її
масову участь прославили: Зенон Пеленський – уродженець
Ходорова, один із засновників ОУН, головний редактор тижневика
“Свобода” та щоденника “Новий час”, учасник Великого збору
Української Головної Визвольної Ради, активний громадсько
політичний діяч на еміграції; Петро Олійник (с. Молодинче) –
відомий організатор Крайового проводу ОУН, відважний командир
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УПА; Богдан Прокопів (с. Дуліби) – особливо діяльний член ОУН,
референт Служби Безпеки Крайового проводу цієї організації;
Микола Левицький (с. Молодинче) – активний діяч ОУН, політв'язень
польських тюрем, референт служби пропаганди в структурах ОУН
УПА; Дмитро Слюзар (с. Бортники) – енергійний член ОУН, у 194344
роках обласний провідник, з липня 1944 до грудня 1945 року –
Крайовий провідник ОУН.
Багато вмінь, хисту, сміливості і саможертовності вклали у
визвольну боротьбу на теренах краю Дмитро Гулей (с. Оти
невичі), Йосип Сирота, Петро Марків (с. Букавина), Зеновій
Мельничин (с. Молотів), сотні інших відомих і безіменних героїв
безстрашного бойового підпілля. Сьогодні Дмитро Гулей, шановний
ветеран легендарних змагань за незалежну Україну, проживає в
Канаді. Проте душею і серцем Він завжди лине на рідну Батьківщину,
постійно відтворює в пам'яті милі серцю дитячі та юнацькі роки,
душевну тягу до ОУН, яка найбільше виражала інтереси соборної
України, вела широкопланову культурнопросвітницьку роботу серед
населення, давала нестримний поклик до повстанської боротьби.
В наш час пана Гулея полонять не лише спогади про ці буремні
роки, вболівання і туга, а, насамперед, щирі поради нашій
суверенній державі та її народу. Вони єднають Його з нами міцними
зв'язками. Він багато пише, видає літературу, спонсорує випуски
потрібних видань, постійно надсилає книги нашим читачам. Його
дарунки прикрашають книгозбірні багатьох Його друзів та
знайомих, а також бібліотек рідного села, Ходорова, Дрогобича,
Львова та інших місцевостей.
Міцні і тривалі контакти єднають пана Дмитра та його дружину
пані Марію з Львівською державною академією ветеринарної
медицини ім. Степана Гжицького. Шановне подружжя не лише
відвідувало академію, але й неодноразово надсилало їй значну
кількість надзвичайно цінної літератури, яку з великим інтересом
читають студенти, професорськовикладацький корпус, співро
бітники та гості навчального закладу.
Вихід у світ нової книжки добродія Дмитра Гулея – переконливий
доказ вагомих потенціальних можливостей автора, бажання
залишити помітний слід у літературі, збагатити змістовні взаємини
між Україною та Канадою, світовою українською діаспорою. Вона ще
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більше єднатиме українців, допомагаючи їм долати труднощі на
шляху розбудови і зміцнення суверенної України, зростання її
авторитету на міжнародній арені.
Ми гордимося паном Дмитром – нашим славним земляком. Щиро
йому вдячні за гідний захист не лише рідного і близького
Придністров'я, але всієї великої України. Від усього серця зичимо
йому творчої наснаги, подальших пошуків, нових змістовних
патріотичних епізодів життя, міцного здоров'я і многаямногая літа.
Нехай Його велика любов до України ніколи не згасає.
Михайло Брик, професор,
заслужений працівник народної освіти України

ЩИРИЙ УКРАЇНЕЦЬ, СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ
Попри рідних і близьких, доля кожному із нас створює в житті
безліч ситуацій для знайомства з до того не знаними людьми, одні з
яких стають друзями, товаришами чи добре знайомими, з іншими
стосунки є не більш як миттєвими або короткочасними.
Судилося долею і мені запізнатися, правда, заочно з людиною, про
яку я раніше ніколи нічого не чув і не знав і яку насмілюся називати
моїм добрим знайомим і однодумцем. Сталося це зовсім випадково (а
може, й закономірно) влітку 1997 року, коли старший викладач нашої
академії п. Степан Марич подарував мені книжку “Українські
приказки, прислів'я і таке інше”. Даруючи цю фундаментальну збірку
українського фольклору, пан Марич сказав, що її з власними
доповненнями і власним коштом перевидав п. Дмитро Гулей, наш
земляк, який зараз живе в далекій Канаді. Більше того, продовжував
він, чималу добірку цих книжок п. Гулей надіслав в Україну для
бібліотек середніх шкіл і вищих навчальних закладів, у тому числі й
для наукової бібліотеки нашої академії.
„Он як, – кажу. – Так про цю людину мусить знати вся академія.
Його особистість, його життя, дії і вчинки є надто повчальними для
нашого студентства, мають величезне значення для виховання нової
генерації українських фахівців”. Невдовзі в академічному часописі
“Світ академії” під числом 11 (27) у липні 1997 року була видрукувана
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моя стаття про п. Гулея з його та його дружини Марії спільною
фотографією, що мала назву “Щирий українець”.
Багато хто може подивуватися назві статті, зокрема епітету
“щирий” до слова українець. У тому, що п. Гулей є українцем, ні я, ні
хтось інший, думалося мені, не може сумніватися. Таких українців є
мільйони. А ось чи щирі українці вони? Тут для сумнівів, на жаль, є
більше ніж достатньо підстав. Вживши це словосполучення, я хотів
підкреслити, що воно є всеохоплюючим мірилом найвищого вияву
національної свідомості та громадянської позиції українця, які мають
першість у його особистому житті.
Словосполучення "щирий українець” у моєму розумінні
асоціюється із таким словосполученням, як “справжній патріот”. Бо
різні є патріоти України. Знову ж таки мушу сказати, на жаль, бо аж
занадто багато різних їх є серед нас. Та задля справедливості мусимо
визнати, що серед їх строкатого розмаїття всетаки чисельно
переважають ті, хто не хизується своїм урапатріотизмом, не б'є себе
в груди, покриті вишиванкою, галасуючи на всіх перехрестях, що він
найвіддаленіший син свого народу, а ті, хто спокійно і розважливо,
без самовихваляння і крику, щохвилинно, щоденно і щорічно
впродовж довгих років свого життя, незалежно від того, де він
перебуває: чи то на рідній землі, чи далеко за морямиокеанами, куди
його закинула за щиру любов до рідного народу зла недоля,
наполегливою працею, потугою свого інтелекту, матеріальною
підмогою все робить для того, аби українська нація усвідомила
священність, соборність і незнищенність власної душі, перейнялася
гордістю за свою тисячолітню величну культуру та героїчну історію,
спромоглася через усілякі тимчасові нестатки і біди напружити свої
сили для розбудови, становлення й процвітання віками виборюваної
держави, що має таку милозвучну назву Україна.
З цієї великої когорти щирих українців, справжніх патріотів своєї
землі, маємо всі підстави виокремити п. Дмитра Гулея, який не з
власної волі змушений був замешкати в Канаді. Будучи фізично
відірваним від України, він душею завжди був з нею і, не покладаючи
рук, усе робив для того, аби український народ, перебуваючи в складі
колишнього Радянського Союзу, не зневірився у змаганнях за свою
незалежність та державність. Він всіма силами разом зі своїми
однодумцями підтримував його духовно і морально. На щастя, його
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старання не пропали марно. І ось тепер, коли Україна як самостійна,
суверенна і незалежна держава остаточно утвердилася в колі держав
світу, п. Гулей, радіючи разом з нами цій історичній справедливості,
міг би вважати свою місію закінченою. Але ні!
Маючи великий життєвий досвід і добре знаючи героїчну, але гірку
історію українського державотворення, розуміючи усі неминучі
складнощі спинання на ноги молодої держави, Дмитро Гулей знову в
лавах будівничих України. Де можна грошовими внесками, а більше
друкованим словом – книжками і журналами з нашої історії та
культури, які він безкоштовно пересилає в Україну для поповнення
бібліотек військових частин, середніх шкіл і вищих закладів освіти,
аби ми могли, читаючи їх, глибше пізнати самих себе, свою
минувшину і впевненіше дивитися в нашу прийдешність.
Жодна з цих книг, що видані за кордоном, не відома нам, бо в часи
попереднього режиму їх пересилання в Україну було неможливим.
За неповні останні три роки наша академія отримала від п. Гулея
понад 160 вельми цінних книг, що вийшли друком у Канаді, США та
країнах Західної Європи, в яких висвітлюються героїчні події
національновизвольних змагань українського народу за свою
свободу і незалежність, патріотична діяльність українських
організацій у діаспорі, видатні постаті нашої історії, літератури і
мистецтва, які ми, завдяки цим книгам, заново відкриваємо для себе.
Перш ніж потрапити на полиці академічної книгозбірні, ці книжки
виставляються для огляду широким загалом викладачів і
студентства, серед яких вони знаходять своїх вдячних читачів. Окрім
цього, газета “Світ академії” друкує їх перелік з анотаціями, що
сприяє ще більшому зацікавленню цими книжками.
Загальну вдячність професорів, викладачів і студентів за
подвижницьку працю й доброчинні дії п. Гулею висловив ректор
академії, академік Роман Кравців у надісланому йому листі, в
якому також йшлося про впевненість у подальшому підтриманні
взаємних стосунків, побажано нашому добродієві та його
шановній дружині п. Марії гарного здоров'я, великого щастя та
усіляких гараздів на многії літа.
Перебуваючи далеко від України, п. Гулей на диво чудово
ознайомлений з її сьогоднішньою економічною та політичною
ситуацією, з життєвими проблемами нашого народу. Про це суджу з
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його листів, які час від часу надходять на мою адресу. Здавалося б, що
в цих приватних листах повинно, як це зазвичай буває, йтися про
приватні справи адресатів. Але ж ні! Кожен лист п.Гулея, що
написаний у гарному літературному стилі і не менш гарним,
взірцевим почерком, – це суспільнополітичний трактат з глибоким і
правдивим аналізом внутрішньої ситуації в Україні. У кожному з них
– уболівання за кричущі негаразди у нашому державному
будівництві, переживання за стан української мови, української
книжки і української преси, убивча критика окремих народних
депутатів, що своєю поведінкою та діями завдали великої
матеріальної і моральної шкоди народові й державі, не прохання, а
буквально волання до української інтелігенції, яка, на думку п. Гулея,
як елітарна, найбільш свідома і патріотична частина суспільства,
"мусить докласти усіх зусиль, щоби Українську державу зберегти і
закріпити НАЗАВЖДИ”.
Перечитуючи ці листи, не раз і не два, задумувався над тим, звідки
у цієї людини стільки любові до України, її землі і народу, яку вона
пронесла через усе, дароване їй Богом, довге життя (п. Гулей
відсвяткував уже своє 80річчя), більша частина якого, починаючи з
1943 року, протікала спочатку в Німеччині (був схоплений і
вивезений гестапо), а потім на канадських теренах. Не асимілювався,
не загубився серед канадського народу і не втратив своєї
національної ідентичності, а навпаки, ставши громадянином
Канади, зберіг свою національну душу, національну гордість і ще
більше зріднився зі своєю матір'юУкраїною через щоденну невтомну
працю задля її щасливого майбуття.
Відповідь на своє запитання відшукав у книжці п. Гулея під назвою
“Мої спомини про Ходорівщину”. Ходорівщина, а на ній село
Отиневичі, – це його батьківська земля, де народився і провів молоді
літа. А були це літа для нього, звичайного селянського хлопця, вельми
непростими. Вони, а радше ті обставини і час, як мені здається, в
яких проходили ці літа, і сформували на все подальше життя його
український характер, розвинули патріотичні почуття, зміцнили
національну свідомість, загартували волелюбство, загострили
ненависть до чужоземних зайд і поневолювачів рідного народу.
Маючи з дідапрадіда вроджену горду і непримиренну до наруги
над собою душу, малим хлопцем він відчув уже в перші шкільні роки
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за часів панування на наших землях Польщі національну зневагу до
себе і собі подібних, а також пройшов через різні поневіряння, щоб
здобувати знання рідною мовою в українській школі.
Не могла не вплинути на нього атмосфера загального
національного піднесення 192030х років, виявом якого була
невтомна праця “Просвіти” у західноукраїнських селах і містах, а
також “Сільського господаря”, кооперативного руху, різноманітних
гуртків – драматичних, світських і церковних хорів, а особливо
діяльність політичних організацій – Організації Українських
Націоналістів та Українського Юнацтва.
На хвилі цього піднесення Дмитро Гулей разом зі своїми
ровесниками стає його активним і дієвим учасником. Вступає в ряди
Українського Юнацтва, згодом стає районовим провідником цієї
організації, веде національнопросвітницьку роботу серед сільської
молоді. У час Другої світової війни, коли його рідна земля була
окупована вже іншим – німецькофашистським зайдою,
переслідуваний гестапо за свою патріотичну діяльність, змушений
був піти в підпілля, де провів більше року. А далі – облава німців на
українську молодь, серед якої опинився і він, вивезення до
Німеччини, понад два роки – робота в копальні під землею, а після
закінчення війнидорога в Канаду, бо повернення в Радянську
Україну для колишнього члена Українського Юнацтва мало один
фінал – етапом у Сибір.
Ось який, як бачимо, життєвий “університет” закінчив юнак
Дмитро Гулей, отримавши “диплом” щирого українця і справжнього
патріота рідної землі. І живе він з цим дипломом впродовж усіх своїх
років з честю і гордістю, виправдовуючи його призначення.
Із багатьох чеснот і гарних рис, притаманних єству п. Гулея, не
можу не виокремити і таких, як його людяність, щира любов і
пошанування людей, з якими зводила його доля на довгому
життєвому шляху. У цьому може переконатися кожен читач його
“Споминів про Ходорівщину”. Скільки в них прізвищ та імен різних
людей, що й не перелічити! Це й поіменовані шкільні товариші,
вчителі, священики, урядовці, громадськополітичні діячі,
побратими по підпіллю... Про усіх їх, що спричинилися до корисної
праці на благо рідного народу, п. Гулей говорить з особливою
теплотою і вдячними словами. Навівши їх прізвища на сторінках
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своїх споминів, п. Гулей увічнив цих людей для прийдешніх поколінь,
для нашої історії, яка твориться у більшості саме такими простими
людьми з конкретних сіл, містечок і великих міст. Інакше б вони
стерлися згодом з людської пам'яті, пішли б у небуття.
Хочу відзначити також, а це теж прикметна риса характеру і
переконань п. Гулея, що кожен його лист, надісланий мені, завжди
починається вітанням “Слава Україні” і закінчується відповіддю
“Героям слава”. Тому завершуючи ці нотатки про п. Дмитра Гулея –
високоосвічену, талановиту, добру і порядну людину, інтелектуала і
гуманіста, щирого українця і справжнього патріота, мені б хотілося
скористатися цим же вітанням: “Слава Україні”, що має таких
славних синів. – "Героям слава”, які самовіддано і невтомно їй
служать, стоять на її захисті, трудяться заради її блага –
теперішнього і майбутнього.
Йосип Берко, проректор Львівської академії
ветеринарної медицини імені С. Г. Гжицького,
доктор біологічних наук, професор

ДОЛЯ ЛЮДИНИ НА ТЛІ ЕПОХИ
У долі Дмитра Гулея відбито всі ті випробування і колізії, які
довелося пережити поколінню, що народилося на зламі епох: розвалу
АвстроУгорської та Російської імперій, визвольних змагань
українців за свою державу, їхньої поразки та нового поневолення
Великої України російським більшовицьким окупантом.
Люди цього покоління зростали в період боротьби за визволення
від польської окупації, в часи підпільної боротьби Організації
Українських Націоналістів.
По їхніх долях кованими чобітьми пройшлася Друга світова війна.
Коли німецькі окупанти почали відтискати російських загарбників
на схід, одні з них пішли у підпілля або взяли зброю в руки, інших
вивезли на роботу до Німеччини або загнали в концентраційні
табори, ще іншим судилося воювати в Червоній армії.
Було все і повсякому. Їхні долі терлися і гартувалися у жорнах збройної
боротьби, кувалися між молотом і ковадлом жорстокої долі XX віку.
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Потім для багатьох була вимушена еміграція. Півстоліття
життя за межами рідної землі з правом повернення до неї лише у
думках, мріях, піснях та снах: у Краї панував чужинець,
насаджуючи чужу мову, чуже безкультур'я та тупу російсько
більшовицьку ідеологію. Їх, вирваних і відірваних від рідної землі,
називали “прєдатєлямі родіни”, поливали брудом брехні й облуди,
а тих, кого найбільше боялися й ненавиділи, – нищили по чужих
державах руками найманих убивць, призначаючи на цю роль
з'яничарених українців.
Вони ж, закинуті долею за гори й океани, не розчинилися в
чужому морі, зберегли свою мову, культуру, розбудували українське
суспільне життя, незважаючи на небезпеку страшної хвороби –
асиміляції.
Їх гризла і мучила задавнена туга – ностальгія за Батьківщиною.
Дмитро Гулей, як багато хлопців і дівчат з його покоління, зміг
приїхати на рідну землю, до рідної оселі лише через 48 років.
Багатьох рідних, друзів і знайомих уже не залишилося в живих, а
тим, з ким зустрічався тепер, через піввіку, час поорав борозни на
обличчі і помалював волосся у білий колір.
Його другою домівкою стала канадська земля, але своє серце він
залишив назавжди тут, у мальовничих Отиневичах, на берегах
розкішного Лугу.
Проте ще залишилися спогади. Спогади про минуле, пережите,
передумане. Хтось читатиме ці спогади, як давню і забуту легенду.
Але його розповідь – про тих, хто був, жив і боровся, хто нині ще живе
в Україні і за тисячі кілометрів від неї, і тих, хто вже відійшов у
вічність.
Хоча розповідь пана Дмитра – це сага рідного села Отиневичі та
історія Ходорівщини періоду польської, російської, німецької
окупацій і Другої світової війни, впевнений, – її із задоволенням
прочитає кожен, кому вона потрапить до рук. Вона яскраво
забарвлена суб'єктивізмом, і в цьому її привабливість.
Можна писати історію села, чи якоїсь місцевості, оперуючи
фактами, взятими з архівних чи хронікальних джерел, а можна ось
так, як в оповіді Д. Гулея, де історія народу відбита в спогадах про
живих людей, які жили і боролися, вірили в краще прийдешнє
України.
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Переконаний, що такі і подібні матеріали зі спогадами неодмінно
повинні з'являтися друком, бо вони – частинка нашого минулого, –
отже, повинні мати місце в підмурівку нашого майбутнього.
Крім спогадів про Ходорівщину, читач знайде надруковані в
українській пресі Канади есе, статті і репліки Дмитра Гулея. Вони
доповнюють образ цієї непересічної, невтомної, розумної людини,
яка через тисячі кілометрів і десятки років завжди була з Україною –
рідною йому і близькою.
Ігор Набитович

МОЇ СПОМИНИ ПРО ХОДОРІВЩИНУ
Я народився в селі Отиневичі, яке знаходиться 45 км на північ від
міста Ходорів Львівської області. Між Отиневичами і Ходоровом
плила дуже гарна річка Луг, яка сполучала став в Отиневичах з
Ходорівським ставом, а за селом Бортники впадала до Дністра. Ми,
дітваки і хлопці, а також і дівчата з насолодою купалися в нашій
річці, ловили рибу і раки, на великих пасовиськах над річкою пасли
худобу, а на великих сінокосах господарі косили сіно. Біда була в тому,
що власником того всього був пандідичпоміщик, а люди мусили за
все панові платити чи відробляти на поміщицьких ланах. Коли літом
було сухо, то ми понад річкою ходили до школи до Ходорова, бо туди
була коротша віддаль як гостинцемдорогою. Бо в Отиневичах була
лише 4класна школа, а в Ходорові була 7класна, а також
торгівельна і реміснича. Була народна польська школа і українська
“Рідна школа”. Одні студенти ходили до польської школи, інші до
“Рідної школи”. Родичі записали мене до “Рідної школи” і я вже був
здав іспит до 5го класу, але у “Рідній школі” за навчання треба було
платити, бо польська держава не оплачувала українських вчителів, а
мої родичі не були заможні (родина складалася з 8 осіб), отже мене
пізніше перевели до польської школи. Переписати до цієї школи не
було так легко і треба було мати протекцію. Якраз тоді десь у 1931
році до школи в Отиневичах прийшов новий директор Йосиф
Єрмель, який перед тим вчителював у Ходорові в польській школі.
Він ще вчив мене в Отиневичах протягом одного року, отже за його
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протекцією мене прийняли до польської школи. Я закінчив в
Ходорові 7 класів, відтак не цілий рік торговельної школи, а далі
пішов вчитися в гімназію до приватного вчителя. Цим вчителем був
Дмитро Гулей син Кипріяна з Городища Королівського (тепер
Городище І). Так я і не закінчив другого класу гімназії, бо матеріальні
обставини не дозволяли оплачувати навчання. Після закінчення
цього класу гімназії ми мали іти здавати іспити до української
гімназії в Рогатині, але через матеріальні нестатки ми до
Рогатинської гімназії не ходили. У 193435 роках Дмитро Гулей вчив
нас чотирьох студентів: з Отиневич були Василь Костик, Іван
Яворський і я, а з Городища Королівського Володимир Камінський.
Оскільки польська шовіністична влада не давала змоги багатьом
українцям закінчити університетські чи інші студії, а навіть тим, які
закінчили навчання не давали роботи, тому наш учитель Дмитро
Гулей виїхав у Аргентину, де передчасно помер.
У школі в Отиневичах до приходу Йосифа Єрмеля директором був
Микола Мушинський, а учителькою Марія Врублівна. У час мого
навчання з 1930 до 1934 року з Отиневич до Ходорівських шкіл
ходили такі учні: Костик Василь, Верес Йосиф, Мода Петро,
Стегніцький Василь, Стегніцький Тома, Яворський Василь,
Яворський Іван, Дмитро Гулей, Микола Гулей, Коптюх Стефан,
Кравець Михайло, Сярок Людвик, Коцовський Ілько, Ревуцький
Богдан, Ревуцький Микола, з дівчат Куца Марія, Стегніцька Марія,
дві дочки Данила Моди, імен яких не пригадую, та багато молодших
від мене учнів, прізвища яких уже не пам’ятаю.
Громадськополітичними і культурними діячами в Отиневичах у
192030их роках були: Данило Мода, Іван СярокЧорний, Семен
Кравець, Іван Кузів, Василь Безп’ятий, Яворський Кипріян, Федір
Чепіль, Семен Чепіль, Василь Костик, Гриць Тимків і інші. Війтами і
солтисами були: Роман Головчак, Роман Гулей, Михайло Гамкало,
Федір Чепіль, Василь Безп’ятий. Священиками були: Омелян
Крвавич, Жигимонт Слиж. Дяками були: Володимир Коцовський,
Гриць Тимків, помічниками дяків: Тома Стадник, Дмитро Верес і
Тимко Мудрий.
В Отиневичах була читальня “Просвіти” з досить великою і гарною
українською бібліотекою, гарна кооперативна крамниця, молочарня,
гурток “Сільський господар”, Український жіночий гурток (довголіт
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ньою головою якого була Катерина ПукКоцовська), гарно працювали
аматорський драматичний гурток, церковний і світський хори. Гарну
бібліотеку мали священик Омелян Крвавич і його дружина Стефанія.
Вони радо нам позичали книжки до читання. Тоді я з великою
насолодою перечитав славнозвісну трилогію Богдана Лепкого
“Мазепа”. Тоді ми дуже любили повісті таких майстрів українських
повістей і оповідань як Андрій Чайковський, Адріан Кащенко, Іван
Франко, Вячеслав Будзиновський, Іван НечуйЛевицький, Панас
Мирний, Богдан Лепкий, Ольга Кобилянська, Юра Шкрумеляк,
Василь Стефаник і багатьох інших. Польська шовіністична цензура
кривим оком дивилася на “Просвіту”, читальні і бібліотеки, деякі
книжки забороняла і конфіскувала. З цих заборонених ще й тепер
пригадую “Під Корсунем”, “Тарас Бульба”, “Син України”. їх забрали
бібліотекарі додому і випозичали вже нелегально. В Отиневичах десь
у 192740 роках був духовий оркестр, який складався з 18
інструментів. Він виступав на фестинах та інших імпрезах в
Ходорівщині та інших районах. Ще пригадую прізвища членів
оркестру: Чепіль Федір, Кузів Іван, Гулей Степан (син Романа), Гулей
Кипріян, Гулей Микола (мій брат), Балук Микола, Балук Федір,
Бардак Володимир, Пухаль Стах, Пухаль Йосип, Стегніцький
Михайло, Стегніцький Іван (Пилипів), Галевич Антін, Шоробура
Роман, Гулей Іван (Лоґаїв), Гаврон Федір, а ще кількох членів вже не
можу пригадати. Керівниками оркестру були Чепіль Федір та Кузів
Іван.
Національна свідомість дуже зросла вже на початку 1930х років,
коли від рук польських окупантів загинули полум’яні українські
патріоти Василь Білас і Дмитро Данилишин, а близько від Ходорова
під Бібркою поляки замордували сотника Юліана Головінського.
Організація Українських Націоналістів і Українське Юнацтво почали
сильно розвивати українську національну свідомість серед молоді і
серед населення взагалі. Була це тяжка праця, бо польські окупанти
дуже переслідували членів ОУН і Юнацтва, робили часті напади,
обшуки і запроторення до тюрм. Тому однією з найголовніших основ
ОУН була сувора конспірація. У члени ОУН і Юнацтва підбирали
лише таких людей, які могли працювати і жити за вказівками
Декалогу та інших приписів українського націоналістапатріота.
Деякі молодики, головно студенти, не могли втримати язика, щоби не
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похвалитися, що вони належать до Організації, а тоді відбувались
всипи, арешти і тюрми.
Коли почалась німецькобільшовицька війна у червні 1941 року, то
такі студентики, які через згадані причини не були в лавах згаданих
Організацій, скоро вступили в ряди мельниківців. У наші сторони в
Рогатинщину прибули з Німеччини декілька мельниківців (серед них
горезвісний КоникОнуфрик) і вони на скору руку почали творити
мельниківську організацію, якої до цього часу в Україні не було, а
особливо я можу сказати це про Ходорівщину. Щоб якнайшвидше
назбирати до своєї організації найбільше членів, вони не дивились на
якісні, духовні, моральні і характерні прикмети людей. У
Ходорівщині, наскільки я пригадую, їм не вдалося піднайти багато
людей. З Чорного Острова двох братів Богданів, з Городища
Королівського Заборського і може ще декількох. Але вони не мали
майже ніякого впливу на громадське чи інше життя Ходорівщини,
хіба може дещо пізніше при помочі німців, які почали шалено
арештувати і переслідувати українських патріотівсамостійників, а
властиво бандерівців.
Коли у вересні 1939 року Західну Україну окупували більшовики,
то відразу почали творити свої уряди. Люди тоді ще не знали багато
правди про більшовиків, отже до уряду вибирали поважних і
шанованих господарів. Головою сільради в Отиневичах вибрали
Василя Безп’ятого, а секретарем Івана СярокаЧорного. Василь
Безп’ятий був дещо заражений соціалізмом, але коли на практиці
побачив соціалістичнокомуністичну дійсність, то став дійсно
українським патріотомсамостійником. Іван Сярок як знаний
український громадський і політичний діяч, а може ще й до деякої
міри куркуль, побачив, що на становищі секретаря сільради він скоро
може попасти в халепу, тому старався якнайскоріше з цього
вимотатися. Отже вмовили мене, бо мій батько не є куркуль, а десь
так бідняксередняк і поставили мене на секретаря сільради. Вже не
можу собі пригадати в який спосіб це відбулося, чи післали це для
затвердження районної і обласної рад, чи було ще щось більше. І так
я пробув десь від місяця грудня 1939 до листопада 1940 року на
становищі секретаря сільради в Отиневичах. Праця була нелегка.
Більшовики відразу почали творити колгоспи. До мене приходили
голова райвиконкому чи голова або секретар райпарткому, чи
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начальник НКВД або міліції і намовляли вступати до комітету
організування колгоспів, а спочатку самому стати членом колгоспу,
щоб бути прикладом і заохотою для других. Як же ж мені було
вступати в колгосп, коли я не був жодним господарем, а лише
самотнім молодим хлопцем. Господарями були мій батько і старший
брат. Іти до них і намовляти вступати до колгоспу я вважав злочином.
Іти до людей і намовляти їх вступати у колгосп – та ж вони мене
зненавидять. Більшовицька влада завжди робила щось так, не щоб
людям допомогти щось добре зробити, але щоб їм надокучити.
Тоді був Ходорівський район і Ходорів був районовим центром.
Отиневичі були віддалені від Ходорова всього на 45 км, то вони
Отиневичі приєднали до НовоСтрілицького району, а Нові Стріличі
віддалені на 12 км. Дороги погані – коли падають дощі, то така
грязюка, що віз і коні грузнуть в болоті, а взимку в заметіль ні дороги,
ні Божого світа не видно. А ви мусите їхати на зібрання та мітінґи. А
такі села як Бориничі, Дрогобичі, Борусів, Бринці Церковні, Бринці
Загірні ще набагато дальше віддалені від Нових Стрілич. Душевне
задоволення я мав з того, що коли в село приїжджали з НКВД чи
міліції, то я повідомляв організаційних людей, щоб були обережні. Бо
вже тоді більшовики арештували свідомих українців, котрі вже
перебували в польських тюрмах і були розконспіровані, а їх родини
вивозили на Сибір. Щоб уникнути арешту, вони йшли в підпілля, але
родини всетаки вивозили.
І коли в листопаді 1940 року мене взяли як призовника в Червону
армію, то я до певної міри був задоволений, що позбувся цього
напруженого і небезпечного секретарства. Нас завезли служити у
місто Саранськ, столицю Мордовської Соціалістичної Республіки. З
Отиневич зі мною служив Василь Яворський, а з Городища
Королівського – Михайло Гулей, мій двоюрідний брат. Звичайно, з
нами служили багато хлопців з Ходорівського, НовоСтрілиського та
інших районів. Нас дали у полкову школу підстаршин. Від
народження я був короткозорий, але якось пройшов через призовну
комісію, бо дали мені читати великі букви. Значить у цьому випадку
я мав щастя. Але коли прийшлося стріляти до цілі, то я ніяк не міг в
неї попасти. Лікарі почали перевіряти мій зір і відіслали до
найкращих лікарів у корпусний військовий шпиталь в місто Горький
над Волгою.
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Там я також мав щастя, бо попав на дуже доброго лікаря в ранзі
полковника, вже старшого віку, який міг мати синів такого віку як я.
Він був дуже розумний і добрий і завжди мене потішав, щоб я не
журився, бо все буде добре. Я повернувся в Саранськ і через деякий
час мене звільнили з армії через поганий зір.
В березні 1941 року я повернувся в Отиневичі. В цей час
протибільшовицьке підпілля було вже досить велике. Люди йшли в
підпілля, щоб уникнути арештів, знущань і тортур. Переважно це
були провідні члени ОУН, які з підпілля вели організаційну,
політичну, національнокультурну діяльність і військову підготовку,
щоб у майбутньому змагатися за побудову української держави.
“Здобудеш українську державу, або згинеш в боротьбі за неї” – це був
найважливіший клич українського націоналістасамостійника. Тоді
вже працювали у підпіллі такі мені знані люди з Ходорівщини: з
Отиневич Костик Василь, з Городища Королівського Гамкало Гриць і
Пухаль Нестор, з Дрогобича Микола Бариляк і Михайло Нагірняк, з
Дуліб Богдан Прокопів, зі Стрілич Нових Михайло Кондрат, зі Сугрова
Олесь Радкевич, з Молодинча Антін Хомусяк і багато інших. Мені ці
підпільники були відомі, бо наша стодола та стрих хати були одним з
місць зв’язку і переходили через нашу хату багато підпільників.
Були дуже строгі вимоги конспірації й обережності, бо в разі
викриття більшовики нищили і вивозили в Сибір цілі родини. Ці
підпільники, про яких я тут згадав, були мені майже всі відомі з їх
дотеперішньої діяльності. Інших я знав лише по псевдах, бо
заборонялося знати забагато, бо якщо хтось попадав ворогові в руки
і міг би заломатися на тортурах, то не міг сказати того, чого не знав.
Ці місяці (квітень, травень і червень 1941 року) вже були добрі для
підпілля, бо можна було переховуватися в стодолі, на стриху на сіні,
на оборозі чи в якійсь неопалюваній лісничівці. В ці місяці копали і
будували багато підземних криївок і сховищ.
22 червня 1941 року вибухнула німецькобільшовицька війна.
Німці скидали багато бомб і на станції у Ходорові цілими ночами
горіли вагони з нафтою чи з чимсь іншим. Німецькі війська досить
швидко просувалися на схід. З ними також йшли два відділи
українського війська. Один відділ під командою майора Побігущого
посувався на південь, а відділ “СоловейкоНахтігаль” під командою
сотника Романа Шухевича вже ЗО червня був у Львові і цього дня
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Українські Національні Збори у Львові під проводом ОУН(б)
проголосили відновлення Української Держави. Головою уряду
обрано Ярослава Стецька, великого українського діяча і патріота. До
складу тимчасового державного правління увійшли знані діячі з
політичних, культурних, наукових, суспільногромадських кіл,
організацій і установ, а також безпартійні діячі. Українські церковні
провідники митрополит Андрей Шептицький і Полікарп Сікорський
дали своє пастирське благословення на відновлення Української
Держави. Радість серед нашого народу була велика. Вірили, що
сповнилися мрії, за які віддали своє життя найкращі сини і дочки
українського народу багатьох поколінь. З цієї нагоди у кожному місті
і містечку відбувалися величаві святкування. В церквах відправ
лялися урочисті Служби Божі і молитви подяки Всевишньому
творцеві за його ласки. Відтак ішли величезні походи на могили
січових стрільців чи інших героїв, а де таких могил не було, то
насипали символічні могили.
У Ходорові також відбулися такі святкування. Після урочистої
відправи в церкві величезний похід рушив вулицями міста аж на
цвинтар, де знаходиться могила січових стрільців. На чолі походу
йшли численні церковні процесії з хрестами і хоругвами, а також
українськими прапорами. Було багато священиків, громадських і
політичних діячів, а також високі німецькі старшини. Всюди було
видно величезні маси народу. Тоді, в липні 1941 року, старшини
німецької армії ще добре ставилися до українців, бо серед німецької
армії були і розумні старшини, які передбачали, що політика і
тактика Гітлера і Гіммлера доведе Німеччину до програної війни,
одначе вони мусіли підкоритися диктатурі Гітлера. Почесна чвірка
представляла ОУН. Ми здається мали пластунські напіввійськові
однострої із синьожовтими опасками на рукавах. В цій чвірці були
Богдан Кицала з Ходорова, який щойно повернувся з еміграції з
Німеччини, Гриць Гамкало з Городища Королівського, Гриць Коваль з
Молодинчого і я. Я представляв Українське Юнацтво. Можливо, що
хтось ще має фотографії з цих святкувань, бо мої пропали в час війни.
В цей час у 194041 роках я був районовим провідником
Українського Юнацтва. Здається, що не всі райони були однаковими,
були більші і менші. Наш район належав до менших і складався з 6
сіл: Отиневичі, Городище Королівське, Городище Цетнарське, Руда,
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Чорний Острів і Дрогобичі. В Отиневичах провідником був Костик
Йосиф, в Городищі Королівському Балук Дмитро, в Городищі
Цетнарському Гриник Микола, в Руді Мандрик Іван, в Острові Бобак
Пилип, в Дроговичах здається Нагірняк (вже не можу точно пригадати).
В кожному селі провідник мав двох членів і вони спільно організовували
певне число симпатиків. Завданням Юнацтва було в першій мірі
проводити національноосвідомлюючу роботу серед української молоді,
вивчати історію України, географію, літературу, культуру, дещо з
всесвітньої історії і може ще дещо, що тепер вже призабулося. У всьому
зобов’язувала сувора конспірація, щоб не попасти в руки окупантів. У
кожному місті, містечку і селі відбулися народні збори, на яких обрано
голову і членів місцевої управи. Створено українську поліцію, українське
шкільництво, майже в кожному селі створено молодечі товариства “Січ”.
ОУН у кожному місті і містечку створила свої повітові чи районові бюро.
Мене поставили секретарем такого бюро в Ходорові. Праця проходила з
радістю і піднесенням. Люди приходили зі всіх сіл за інструкціями,
порадами, відозвами, листівками, бюлетнями і всякими потребами, бо
всі відчули, що треба творити і зміцнювати свою державу. Молодь з
ентузіазмом працювала в товаристві “Січ”, навіть проходила
напіввійськові вправи і вишколи. ОУН зорганізувала похідні групи, які
пішли на Східну Україну, щоб ширити там національну свідомість. Там
вони допомагали скликати національні збори, на яких вибирали управи
міст, містечок і сіл. Народ був одухотворений тим, що “вже воскресла
Україна”.
Але загарбницька політика німецького окупанта під проводом
шовіністівфанатиків Гітлера і Гіммлера поставилася ворожо до
творення Української Держави. Німці арештували її творців
С.Бандеру та Я.Стецька, а також багатьох членів Тимчасового
Державного Правління. Арештували і безпощадно знищували членів
похідних груп ОУН. Арештували і засилали до концентраційних
таборів командантів і членів української поліції, голів і членів
повітових, міських і сільських управ, яких уважали членами ОУН або
тільки патріотамисамостійниками. Хто не хотів бути арештований,
мусів знову переходити в підпілля. Провідником однієї з похідних
груп “Південь” був Микола СидорЧарторийський з Ходорівщини з
села Чортория. Він дуже гарно описав це у своїх споминах “Від Сяну
по Крим”. Мешканцям Ходорівщини раджу її прочитати.
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Почалася підпільна робота в Ходорівщині. Одним з перших мусів
перейти в підпілля Микола Бариляк, командант поліції в Бортниках.
Олесь Радкевич, син священика з Сугрова, який вже перебув
підпільний вишкіл при більшовицькій владі, був членом управи міста
Ходорова і саме тоді одружився з ходорівською красунею Зосею
Калинець (колишньою моєю шкільною товаришкою), запізнився з
переходом в підпілля. Німці його арештували і кинули в концтабір, де
він перебував до кінця війни і зіпсув своє здоров’я. Відтак виїхав до
Канади і там передчасно помер.
З Отиневич мусив піти в підпілля Костик Василь. Це був дуже
талановитий молодець, провідний член ОУН. Він був моїм шкільним
товаришем і близьким другом. Ми подивляли його здібності. Був
добрим малярем і міг за кілька хвилин накинути шкіц портрету
людини, мав чудовий каліграфічний почерк, був знаменитим
промовцем, декламатором, режисером вистав та журналістом. Якби
були його більшовики не знищили, то міг стати видатною людиною.
Наше державницьке життя в Ходорові проіснувало протягом
липня та серпня. У вересні німці почали несамовиту нагінку на
українських патріотівдержавників, головно на бандерівців, а молодь
почали виловлювати і вивозити на роботи до Німеччини. Тоді ОУН в
Ходорові також мусіла зліквідувати своє бюро.
Провідних людей в Ходорові пригадую собі вже небагато. До
вересня 1939 року були: адвокат Корнило Троян, провідний діяч
УНДО, сенатор польського парламенту; адвокат Стронціцький і його
помічник магістр Василь Лаба, який походив з Бертешева; адвокат
Денис; лікар Білинський; професор Гарасим’юк, директор “Рідної
школи” у Ходорові; професор Василик. Інших вже не можу
пригадати. Після проголошення відновлення Української Держави 30
червня 1941 року пригадую: магістр Гуцало, Василь Вишиваний,
Олесь Радкевич, проф. Гарасим’юк, решта вже забулися. Свяще
ником був о. Довгий.
Ще про Отиневичі. Вже згаданий Василь Безп’ятий після
програних Українських Визвольних Змагань 191721 років за
лишився в Чехословаччині, де мабуть закінчив сільськогосподарську
школу. Мабуть там і набрався соціалізмукомунізму. Другим
соціалістомрадикалом був Роман Гулей. Він деякий час був в Америці
і там набрався соціалістичних ідей. Як приїхав з Америки, то накупив
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багато поля, мав кілька пар коней, молотилкукерат, тримав понад 10
голів худоби, тоді коли звичайний господар мав 12 корови і 12
коней. Отже за комуністичною термінологією був куркулем. Він не
любив панівпоміщиків, не любив священиків і не ходив до церкви.
Мав гарний голос і часто любив співати при роботі при хаті, в саду чи
на городі. Ми, дітваки, тоді ставали десь в закутку і з насолодою
слухали його спів, а головно патріотичних пісень: “Ми гайдамаки”,
“Гей, там на горі Січ іде”, “О, Україно, о, люба ненько”, “Чом, чом земле
моя”, “Сміло друзі” і багато інших. А знав він їх багато. Мав він
чотирьох синів: Івана, Степана, Миколу і Славка, які також мали
чудові голоситенори, співали в церковному і світському хорах і всі
ходили до церкви. Хоч Романа в селі називали комуністом, він ним не
був і це видно навіть з того, які пісні співав. Церкву і священиків він
не любив взагалі, але його дружина і сини ходили до церкви. Він не
любив тих священиків, які нечесно і несовісно виконували свої
священичі обов’язки посередника між людьми і Богом, забуваючи
про любов до ближнього, милосердя, допомогу убогим, стражда
ючим, терплячим. Таких священиків не любив і велетень духу Іван
Франко. Тому вони називали його соціалістом, радикалом та
безбожником. Коли він написав наукову працю “Біблійне оповідання
про сотворене світа в світлі науки”, то ці священики викупили весь
наклад і знищили. Після цього Франко попав у велику депресію,
почався параліч і можливо через це передчасно помер.
Таку доброту деяких священиків я гірко пережив особисто. Коли в
1936 році несподівано померла моя мама, то тато, брати і сестри у
великому горі випровадили мене до священика замовити похорон. Я
мав тоді 17 років, недавно закінчив школу, вчився релігії в священика
і тому вони думали, що скаже мені меншу ціну. А він заспівав, як то
кажуть “як за рідну маму”, і я ще гірше заплакав. На цю тему Іван
Франко написав оповідання “Навернений грішник”, де гарно
змалював долю героя Василя Півторака та його родини. Раджу
читачам прочитати це оповідання.
Коли весною 1939 року виникла Карпатська Україна, то деякі
націоналісти з Галичини почали нелегально переходити туди, щоб
допомогти їй втримати свою незалежність. Деяким хлопцям вдалося
перейти кордон, а деякі попалися в руки шовіністичної польської
поліції та прикордонників. Тоді до польської тюрми потрапили три
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провідні члени ОУН з Ходорівщини Микола Левицький та Антін
Хомусяк з Молодинчого, Богдан Прокопів з Дуліб. Коли у вересні 1939
року Галичину окупувала комуністична Росія, то багато українських
патріотів втекли до Німеччини, щоб уникнути переслідувань,
арештів і тортур. Серед цих втікачів був і згаданий Микола
Левицький. В липні 1941 року він повернувся до Ходорова. Він був
талановитим публіцистом та письменником, а також добрим
оратором. В Ходорові він заснував друкарню, яка друкувала
летючки, відозви, газети і журнали, а може і книжки. Пізніше
друкарня була передана українському підпіллю. Щоб ширити
національну свідомість серед народу, члени і симпатики ОУН їздили
по селах, нібито від імені “Просвіти” і читали лекції в читальнях.
Пригадую, що з Ходорівщини такі лекції читали Микола Левицький,
Микола Лушпак та Микола Пухаль (обидва з Городища
Королівського). Це було ще перед вереснем 1939 року.
Восени 1941 та зимою 1942 року гестапо виарештувало відомих
політичних і культурних діячів, переважно членів і симпатиків ОУН і
Юнацтва. А вже від зими 1942 року почало братись до менш помітних
діячів та до жидів. У березні прийшли і по мене. З сільради мене
повідомили своєчасно і я пішов у підпілля, пам’ятаючи про
ігнорування Олесем Радкевичем такого попередження. Життя
підпільника є небезпечне, напружене і докучливе. В теплу пору року
спання і перебування по стодолах, стрихах, оборогах, лісничівках та
інших місцях, а зимою вже треба бути в хаті, а тоді зобов’язує ще
строгіша конспірація. Доводилося днями перебувати у приміщеннях,
а ходити ночами. В денну пору можна було ходити в таких теренах, де
ніхто підпільника не міг знати, але якби хтось впізнав, то це могло
спричинити небезпеку та клопоти. Більшість підпільників мали з
собою пістолет, щоб при потребі оборонити себе. Я зброї ніколи не
мав і не носив, бо від народження мав алергію до крові. Втрачав
свідомість не тільки від вигляду людської крові, але навіть в тих
випадках, коли говорилося про кров. Тому в школі, в Червоній армії
чи денебудь, де говорилося про кров, перев’язування ран і тому
подібне, я мусів виходити з таких лекцій, навчань чи розмов. І коли я
міг працювати на культурноосвітньому відтинку, пропагандивному
чи зв’язку, то вже ніяк на відтинку військовому, де стріляють і ллється
кров. Я звертався з цією справою до лікарів, то вони мені сказали, що
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це не є хвороба і не лікується. Є більше таких людей, які мають таку
нервову систему. Якби всі люди мали таку систему, то не було би ні
війн, ні вбивств, ні жодного пролиття крові.
За час перебування в підпіллі мені протягом року доводилося
перебувати в Дроговичах, Чорному Острові, Городищі Королівському,
Городищі Цетнарському, Отиневичах, Старих і Нових Стріличах,
Вовчатичах, Сугрові, Підлісках, Черемхові, Новосілках, Молодинчу,
Бортниках, Букавині, Ляшках Горішних, Загірочку, Ходорові та
Львові. Родини, які допомагали підпільникам та переховували їх,
ризикували своїм майном і життям, а було таких патріотів багато. За
50 років, які проминули з того часу, я ще пам’ятаю декотрих з них.
Родини Ревуцьких і Шевців у Стріличах Старих, Анна Гриник в Городищі
Цетнарському, Антін Завадовський і Дмитро Кравець в Отиневичах,
Стахів і Гулей в Городищі Королівському, Костецькі в Чорному
Острові, Ганущаки в Вовчатичах, Катола в Сугрові, Хомусяки в
Молодинчу, Гриць Нагірняк в Дроговичах.
Пригадую також кількох священиків: о. декан Прийма в Дулібах,
о. Козак в Ліщині, о.Курчаба в Чорному Острові, о.Сайкевич у Васючині.
Особливо пам’ятаю останнього. В Отиневичах щорічно 27 вересня на
свято Чесного Хреста відбувався храмовий празник. На нього
прибували багато людей і священиків з сусідніх сіл. Отця Сайкевича
чомусь називали “плаксивий”, можливо тому, що під час його
проповідей люди плакали і сам він плакав. А ще у Ходорові був
о.декан Довгий.
Коли я був молодим 1516річним юнаком, то мав бажання вступити
до монастиря. На свято Успення Пресвятої Богородиці 28 серпня брат
Гринь і сусіди ходили на прощувідпуст до монастирів в Гошеві та
Уневі. Я пішов до катехитів, які навчали мене релігії, о.Довгого у
Ходорові та о. Крвавича в Отиневичах, і вони дали мені
рекомендаційні листи до директора школи в унівському монастирі.
Маючи ці листи, я пішов з батьком та сусідами на відпуст до Унева.
Ігуменом монастиря там був Климентій Шептицький, рідний брат
митрополита Андрея Шептицького. Ректором монастирської школи
був о. Йосиф, якого прізвища вже не пам’ятаю. Це була дуже ввічлива
благородна і розумна людина. У нашій розмові він давав мені багато
життєвих вказівок та повчань. Одне з них запам’яталося мені на все
життя. Зміст його був приблизно такий: одного разу Ісус Христос з
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апостолом Петром були у довшій мандрівці. Доводилося їм ночувати у
багатьох місцях в людей. Вони вели розмови на різні теми, між іншим
про людську доброту, любов до ближнього, чесність і милосердя,
співчуття і допомогу бідним. Петро обстоював думку, що люди в
монастирях є найбільшими праведниками, чесними і благородними.
Ісус Христос сказав, що це не завжди так, і каже йому: “Чи пам’ятаєш,
Петре, цих двох людей, у яких ми недавно ночували. Це є дуже чесні,
порядні, праведні і благородні люди і вони ніколи від своїх дверей не
відпустять бідного, голодного і потребуючого, щоб його не нагодувати і
обдарувати. Це подружжя є шановане і люблене у своїй оселі і всюди, де
їх знають. Вони всюди стараються вносити любов, радість, втіху і
допомогу. Такі люди є добрим прикладом для других. Тому, щоб бути
чесним і справедливим не конечно жити в мурах монастиря”. І сказав
мені ректор о. Йосиф: “Іди, синку, в світ, бо в ньому можна знайти багато
праці, задоволення і добрих людей. Щоб жити за мурами монастиря,
треба мати багато вроджених покликань, Божих ласк, скромности,
терпеливости, витривалости й аскетизму”.
Влітку і восени 1942 року, взимку й весною 1943 року гестапо
шаліло. Домордовували й вивозили до концтаборів жидів,
арештували й вивозили до концтаборів українців, які не встигли
втекти, або не хотіли чи боялися йти в підпілля. Весна 1943 року була
для мене останньою на Україні. Німці забирали молодь на примусові
роботи до Німеччини. Багато молодих не хотіли їхати туди і втікали.
Німці робили облави на базарах, у поїздах, а навіть в церквах. У
квітні 1943 року я їхав поїздом до Львова. Під Львовом німці зробили
облаву і багато молоді забрали до табору, а відтак вивезли до
Німеччини. Я мав тоді документи на прізвище Костишин Михайло.
Мене вивезли до праці в копальню вугілля до міста Гамм у Північній
Вестфалії. У копальні ми проробили 2 роки, тобто до кінця війни.
Маючи чуже прізвище, я не міг нікому писати листів, бо тоді грозив
би мені концтабір або щось гірше. Після капітуляції Німеччини
зорганізувалися українські табори і я знову перейшов на своє ім’я і
прізвище. Щоб знову не попасти в більшовицький рай “на Родіну”, ми
виїхали за океан в Канаду.
Канада є країною великих можливостей. За площею вона може в
20 разів більша від території України і протягається від Атлантичного
до Тихого океану. Сусідів має дуже добрих, бо лише на півдні
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граничить з США, а на півночі виходить до безмежних просторів
Льодовитого океану. Середня і південна смуга вкрита безмежними
просторами лісів, врожайних полів, тисяч озер і пустирів. Населення
має менше, ніж 30 мільйонів, отже в майбутньому має великі
господарські і промислові можливості.
Українців у Канаді є біля мільйона, точно важко сказати, бо
асиміляція пожерла багато українців. Перші українці в Канаді, які
записані в історії, це Іван Пилипів і Василь Єлиняк, які приїхали до
Канади вже понад 100 років тому. Українці приїхали до Канади
набагато скоріше, але в історії не записали. Невідрадні обставини на
рідних українських землях, які впродовж віків з короткими
перервами знаходилися під владою ворожих окупацій, змушували
українців виїжджати в чужі краї до Канади, Америки, Бразилії,
Аргентини, Франції, Німеччини на заробітки і шукати можливостей
кращого життя. їхали з Галичини, Буковини, Закарпаття, зпід
австрійської окупації, бо зі східних земель України, які були під
російською окупацією, границі на виїзд за кордон були замкнені.
Життя на рідних землях було тяжке, головно тому, що величезні
простори земель і лісів були власністю панівпоміщиків, головно
поляків і їх жидівських вислужників. Українські селянихлібороби
мали вузькі смужки поля, відділені на кілька кілометрів одна від
другої, а родини бували багаточисельні, отже люди мусили шукати
заробітків. В Отиневичах був поміщик Бохеньський, а відтак з його
дочкою оженився князь Воронецкі з Познанщини. Мали вони два
фільварки. Один був близько в селі, а другий Березки за кілька
кілометрів на схід від села. Мали став, ріку, великі ставки, де годували
рибу, багато пасовиськ і сінокосів, млин. Разом мали більше землі,
ніж всі селяни. До того мали ще й корчми, де селяни пропивали свої
гроші.
Перші українські поселенці в Канаді корчували ліси, головно у
провінції Манітоба, Саскачеван і Альберта. Там вони зробили
врожайні поля. Багато з них працювали лісорубами в лісах, в
копальнях, фабриках, а деякі в містах. Вони зберегли свою рідну
мову, пісню, звичаї і традиції, побудували свої церкви, читальні,
школи, а опісля почали видавати українські книжки і газети.
Коли частина українців пішла у школи і добре вивчила англійську
мову, то українці почали включатися в громадське, політичне,
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культурне і державне життя Канади. Багато українцівканадців
брали і беруть участь у суспільному і державному житті Канади.
Найбільш визначні і помітніші з них Михайло Лучкович, Антін
Глинка, Михайло СтарчевськийСтар, Павло Юзик, Іван Гнатишин,
Іван Яремко, Юрій Шимко, Андрій Вітер, Олесь Киндій, Роман
Романів і багатобагато інших.
Після II Світової війни в Канаду прибула і прибуває нова
українська еміграція. В час від 1939 до 1945 року в Західній Європі
опинилася велика кількість українців. Крім великої маси робітників,
яких насильно вивезла в Німеччину гітлерівська влада, тут
опинилося велике число української інтелігенції, яка вийшла з
німецьких концтаборів, полонених, втікачів перед новою навалою
більшовиків та інших, які різними шляхами у воєнну хуртовину
залишили рідні землі. Знаючи жорстоку комуноімперську дійсність,
ніхто не хотів повертатися “на Родіну”, отже виїжджали в далекі
країни за море до Америки, Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, а
деякі залишилися в Німеччині, Франції, Голландії, Бельгії, Італії.
Нова еміграція в Канаді з великою кількістю інтелігенції значно
зміцнила існуюче тут українське життя.
Тут, в Торонті, де ми приїхали, заснували Спілку Української
Молоді, Пласт, Об’єднання Демократичної Української Молоді
(ОДУМ), Лігу Визволення України, відділ Антибільшовицького Блоку
Народів (АБН), видавничу спілку “Гомін України”. Вона дотепер видає
однойменний український тижневик і друкує книжки на ідеологічно
політичні, історичні і літературнокультурні теми. Я є членом Ліги
Визволення України (тепер називається “Ліга Українців Канади”),
уділовцем і передплатником “Гомону України” від самого початку його
існування.
На початку 1982 року в Америці в місті Грілей (штат Колорадо)
професор університету Іван Овечко почав видавати цікавий журнал
“Украпрес” (огляд української преси). Це був незалежний журнал, який
на своїх сторінках поміщував статті і дописи різних авторів, часто на
контроверсійні теми, насвітлюючи думки і проблеми однієї теми двома
авторами в протилежному світлі. У рубриці “Форум вільної думки”
поміщували численні листи читачів, які висловлювали свої думки
відносно цих контроверсійних статей. У цих листах я також любив
висловлювати свою думку і поміщувати свої дописи.
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Проф. Іван Овечко видав довідник англійською мовою “Україна й
українці”, щоб поінформувати американців і англомовних читачів
про Україну. Цей довідник вийшов двома накладами. Найбільшим
жертводавцем для видання першого накладу був Семен Ляшенко, а
для другого Марія і Дмитро Гулеї (тобто я з дружиною). У 1987 році
проф. Іван Овечко припинив видавання цього цікавого і вартісного
журналу. Головною причиною було те, що померла його дружина
Марія, яка була незаступимим помічником і правою рукою його
видавничої діяльності. Цих 33 примірники журналу “Украпрес” я
вислав до шкільної бібліотеки в Отиневичах.
У 1986 році я видав збірку “Українська народна творчість”. Тому
що ще деяка кількість цих книжок залишилася, я їх тепер висилаю
для шкіл і бібліотек в Україну. Деякі свої дописи я поміщував також у
часописах “Гомін України”, “Наша мета” і “Народна воля”.
З нашої Ходорівщини у Канаді є людей досить мало. В Монтреалі живе
знаний публіцист і журналіст др Роман Олійник (літературне псевдо
Роман Рахманний) з села Піддністряни, а в столиці Америки Вашингтоні
живе його рідний брат Степан Олійник, полковник американської армії
(тепер вже пенсіонер). Про Романа Олійника варто додати, що він
народився 1918 року, а в 1944 році закінчив Львівську Богословську
Академію. На еміграції в Німеччині видавав газету “Трибуна”. 1946 року
виїхав до Голландії, звідки 1948 року переїхав до Канади. Очолював
Українську Пресову Службу, був редактором засновником газети “Гомін
України”. Доктор філософії. Його публіцистичні твори формували на
Заході громадську думку про Україну. 1973 року отримав першу премію
Об’єднання українських журналістів Америки. 1994 року за тритомник
“Україна атомного віку” нагороджений Державною премією України імені
Т.Шевченка. 1999 року в Києві вийшла його книжка “Літературно
ідеологічні напрямки в Західній Україні (19191939 роки)”, видання якої
оплатили ми з дружиною Марією.
В Торонто є Олександра ІваницькаЗіняк з родиною з Ходорова,
Іванна Худик, дружина священика Івана Лещишина з Ходорова,
Євген Кецало з родиною з Ходорова, Степан Мандрик, Петро Кудла,
Теодор Войтович, Дмитро Паняк, Михайло ПетрівськийПшик з Руди,
Михайло Гулей з Городища Королівського, Шелаховський Андрій з
Калинівки, Тимків Василь з Баковець, Мирослав Костишин з
Боринич, Дмитро Дунько з Підлісок.
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Ці більш замітні постаті, які відійшли у вічність: священик Петро
Хомин з Піддністрян і його брат Василь Хомин, учитель Михайло
Лукавецький зі Сугрова, Олесь Радкевич зі Сугрова, др Степан
Кучменда зі Тужановець, священик Юрій Герич з Дуліб, Володимира
СалякМикитчук з Ходорова. В Америці ще живе Марія Гулей
Стефанів з Городища Королівського, Володимир Сохан з Ходорова,
довголітній головний секретар Українського Народного Союзу в
Америці, його брат інженер Ігор Сохан, Ярослав Закаляк і Ярослав
Жмуркевич. Вже померли адвокат Корнило Троян з Ходорова, Левко
Семущак з Ходорова, професор Осип Гулей з Гродища Королівського,
др Василь Вишиваний з Ліщина, Осип Подоляк зі Сугрова. Це ті, про
яких мені відомо. Не знаю чи живе, чи вже помер Микола Сидор
Чарторийський, великий український патріот, провідник похідної
групи “Південь” у 1941 році, власник української книгарні “Говерля” в
НьюЙорку, який видав і перевидав багато українських книжок.
Автор книжок “Від Сяну по Крим”, “Мандри життя”, “Проща до
Святих місць” і може ще деяких. Звичайно, ще є ще дехто з
Ходорівщини, кого я не знаю.
З висоти нині прожитих років, думкою завжди лечу до рідної
української землі, кланяюсь могилам моїх рідних батьків, близьким і
далеким родичам, знайомим і незнаним патріотам ОУН, УПА з якими
мав честь жити, боротись і працювати для добра і величі України.

ВСЕ ДЛЯ СЕБЕ, А ЩО ДЛЯ УКРАЇНИ?
Недавно я прочитав книжечку, яку написав Василь Ко у Нью
Йорку ще у 1952 році, під назвою “Все для себе – а що для України?”.
Автор цієї книжечки на 38 сторінках, між іншим, пише таке: “Ми,
українці в Америці і Канаді, користуючись всіма найновішими
досягненнями техніки; маючи телевізійні апарати, холодильники,
авта, власні будинки; витрачаючи сотні і тисячі доларів на різні
забави і розваги, – ми відсуваємо на задній план найактуальніші
потреби і найсвятіші обов'язки перед нацією. Наші українці в
Америці і Канаді, на жаль і на превелике диво, та що більше – на сміх
в очах чужинців – пожертви на національні цілі обмежують центами
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або кількома доларами, мовляв: “Нате і вам крихту з мого панського
стола”. Чи ці жалюгідні пожертви можна назвати справжніми
пожертвами, чи це тільки звичайна насмішка над пожертвою. О, як
далеко ще нам до жертовности ближньому та ще рідним нещасним
братам і сестрам українцям! Жоден з українцівемігрантів не
повинен забувати про наших братів і сестер за залізною,
диявольською московською завісою! Хай кожний свідомий українець
і українка, без різниці партійної приналежности релігії та
переконань жертвують, де вважають за доцільне та за потрібне. Ще
краще було б, якби існував надпартійний всеукраїнський фонд, щоб
всі українці були з'єднані у співпраці для визволення. З певністю
можна твердити, що такий фонд міг би мати значно більші успіхи,
ніж будьякий фонд зокрема. Бо ще й тепер не один хитродумний
скупар з радости аж долоні тре, мовляв, він “не жертвує, тому, що не
знає, які з наших існуючих фондів ліпші, а які гірші, та боїться, щоби
не пожертвувати гіршим”. Отже, бачимо, що проблеми складання
пожертв українцями на наші національні потреби, а головно на
потреби визволення України з неволі і побудову Самостійної Соборної
Української Держави, є тепер майже такі самі, як були 28 років тому.
А коли поглянемо на життя наших товариств, організацій,
церковних парафій і інших, то побачимо, що більшість із них
ставлять на перше місце важливість і розвиток свого товариства,
організації чи парафії, а до справи визволення України з тяжкої
неволі вони практично не докладають ані зусиль, ані гроша. А ми
мусимо змагати до того, щоби кожна українська організація,
товариство чи парафія, поза своїми особистими потребами,
призначила певну суму гроша і труду на фонд допомоги Україні у її
визволенні. І було б добре, якби такий всеукраїнський соборно
державницький фонд нам удалося створити. Замість міжпартійних і
релігійних сварів і взаємних докорів, обвинувачень і очорнювань,
яких у нас, на жаль, так багато, – ми повинні робити конкуренцію і
змагання, котра організація чи церква зробить і дасть більше для
справи визволення України. Усі організації, товариства, середовища
чи парафії не повинні у нас бути самоціллю, бо знаємо, що протягом
нашої найновішої історії відійшли від діяльности і перестали
існувати і Просвіта, і Луг, і Січ, і Сокіл, і Каменярі, і Сільський
Господар, і Українське НаціональноДемократичне Об'єднання
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(УНДО), і багато інших українських товариств і організацій, – а
справа визволення України з неволі осталася й надалі, вона нас
зобов'язує і буде зобов'язувати й треба приготовити молоді покоління
до цих завдань.
Кажуть, що коли Наполеона запитали, що найбільш важливе і
потрібне у війні, він відповів, що три речі – гроші, гроші і гроші. Ми
бачимо, що жидівська еміграція, головно в Америці, створила
величезну матеріяльну базу, при помочі якої могла робити усі
можливі зусилля для створення своєї держави, – і вона таку державу
допомогла створити. І українська еміграція також повинна подумати
про створення нашої всеукраїнської соборницької бази – “Фонд
допомоги Україні у її визволенні”. На цей фонд повинні складати різні
пожертви і датки всі українці без огляду на їх релігійні, ідеологічні чи
політичні погляди. Також на нього повинні робити завіщання і
спадки всі українці, головно ті, які не мають родини, – щоб наші
тяжко запрацьовані гроші не попали в руки трасткомпаній, або туди
– до поневоленої України у руки нашому ворогові.
Мені особисто при розробленні завіщання було проблемою, на
котру українську організацію чи установу зробити запис, а хотів би
згідно зі совістю – зробити це на пряму справу визволення України з
неволі і збудування та закріплення української держави. А у нас такої
всеукраїнської соборницької фундації, котра б прямим способом
допомагала Україні у її визволенні, поки що нема. Цей всеукра
їнський соборницький фонд повинен допомагати всіма можливими
способами українцям в Україні і на засланнях, як також фінансувати
всі потреби у вільному світі для справи визволення України. Якраз
треба притягнути до цих завдань усіх наших молодих людей, які вже
тут кінчали школи, здобули високу освіту, добре володіють
англійською, французькою чи іншими мовами в країнах, у яких
живуть, – якщо потрібно, то якраз із цього фонду давати їм допомогу
ще додатково кінчати школи добрих журналістів, кореспондентів і
науковців, щоб вони, маючи добре знання про Україну, ширили
правдиві відомості про колоніяльне положення України, писали
книги і праці про правду України, про її історію, пофальшовану
нашими сусідамиворогами, ширили цю правду в англомовних і
іншомовних часописах і журналах, на телевізії і радіо, у школах та
університетах, як теж на форумах державних урядів і їхніх столиць.

228

Професор Валентин Мороз, хоч ще недовго у вільному світі, одначе
він величезну вагу покладає на українську молодь у світі, – і
стверджує, що ми тут уже маємо молоду англомовну, франко чи
іншомовну Україну, а там на засланнях, по цілій російській імперії
розсіяну, а також і в Україні, головно на Донбасі та інших частинах
Східної України, – російськомовну Україну. Отже, всіх тих молодих
людей, які уже слабо говорять або взагалі не говорять рідною
українською мовою, але почувають себе українцями, – треба
організувати, притягати в організовані ряди до праці для української
справи, за визволення України з неволі і побудову Української
Самостійної Соборної Держави.
Наші деякі люди не раз люблять багато шуму і патріотизму на
словах, але практичних діл чи матеріальної допомоги для справи
визволення України дуже мало або зовсім ніяких. Але треба
робити не лише багато шуму і хизуватися своїм патріотизмом на
словах, але й усі ті, у кого є кишеня, мусять також цілий час і
потрясати патріотичною кишенею на справи і потреби
визволення України; давати допомогу і можливість працювати на
народній і визвольній ниві усім тим обдарованим патріотам,
котрі ціле життя безкорисливо працювали і дальше працюють
для української справи, а у яких кишеня завжди порожня або
напівпорожня. І хоч ми тут на терені Канади і в інших країнах
нашого поселення вже багато проробили корисної праці для
добра української справи і визволення України з неволі, – одначе
ми мусимо робити дальше усі зусилля, щоб підготовити належно
молоде покоління, щоб воно дальше продовжувало цю працю аж
до переможного завершення нашої найбільшої національної
мети.
Щоб не бути голослівним із висловленими думками, пересилаю
$200,00 на потреби “Гомону України”, щоб на його сторінках
дальше друкувалися відомості про справи України, про тяжке
становище українського народу на рідній землі, про необхідність
визволення України з неволі та збудування Самостійної Соборної
Держави.
“Гомін України” (1980, 7 травня)
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КІЛЬКА ДУМОК ЩОДО ВИДАННЯ “УКРАПРЕС”
Ця вістка мене дуже врадувала. Думаю, що видання такого органу,
який би інтереси України завжди ставив на перше місце, а релігійні,
союзові, ідеологічнопартійні і всі інші погляди, міркування чи
переконання аж після цього, є дуже і дуже потрібне й на часі. Це навіть
уже давно було потрібне. Мені здається, що Ви мусите згуртувати дуже
сильну редакційну колегію, на авторитеті якої зможете зорганізувати
величезну масу любителів української вільної преси – передплатників,
уділовців, жертводавців, а головне – фундаторів і меценатів з поважними
грошовими вкладами... Думаю, що до співпраці з Вами треба запросити
таких визначних патріотівсоборників, як (далі список осіб, до яких
редакція вже звертається з відповідними листами. – Прим. ред.)... Я
переконаний, що Ви добро України ставите перед усе, що питання релігії
й віри залишаєте вільним для людини відповідно до покликів її серця, до
відчуття Бога в її душі, у вияві любови до ближнього і Батьківщини, у
намаганні допомагати їм. Що перша мета є бути добрим, щирим і чесним
українцем і допомагати тим, хто ці постуляти проповідує і виконує – чи то
православні, чи католики, євангелики й інші, чи бандерівці, чи
мельниківці, старі чи нові демократи та всі інші. Я також цих поглядів.
Отже, запропонована Вами публікація мусить нас усіх мирити та єднати
до здобуття волі українському народові. Бо, дивлячись на теперішні
потягнення наших асекураційних союзів, на приписування собі
непомильностей, політичноідеологічних середовищ, церковних
проводів, пресових органів, наукових установ, потягнення нових
дисидентів, що прибули недавно з України, – складається враження, що
ми цими діями і потягненнями визволення України не наближаємо, а
віддаляємо...
Ваш вільний орган мусить давати місце на своїх сторінках для
авторів різних поглядів і стремлінь. Здається, що мусите поміщувати
дописи всіх, навіть розкольників і шкідників українського об'єд
нання, якщо ці автори будуть підписувати свої статті, дописи чи
листи повним іменем і прізвищем, і так піддавати їх думки на осуд
читачам і всій українській спільноті, щоб знали всі, що діється серед
нас, хто що проповідує, що робить, до чого прагне, – і тоді не під
держувати закукурічених фанатиків чи шкідників. Бо виглядає, що
ворог розпустив серед української спільноти дуже сильні сіті, щоб нас
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розбивати, розсварювати, розколювати й роз'єднувати... Посилаю
поки що скромний даток $200,00 (скромний не даток, а жертвода
вець. – Прим. ред.). Пізніше стану членом видавничої спілки, а як Бог
нагородить здоров'ям й життям – стану й меценатом.
Від редакції: На те “пізніше” не прийшлося довго чекати і вже
через три тижні після першого листа п. Дмитро Гулей прислав лист,
що його майже повністю подаємо, бо в ньому мова лише про
“Украпрес”.
Така публікація буде дуже корисна для українського суспільства і
для української справи. Ви мусите дійсно доложити багато зусиль,
завзяття і впертости, щоб це діло відповідно наладнати і провадити.
Матеріальну допомогу мусите одержувати від усіх тих, на прохання і
під тиском яких Ви розпочали таку важливу працю... Бо замало
плакати, що... вони не мають чого читати, але треба їм усім
“потрясти” патріотичним сумлінням і “патріотичною” кишенею на
видання цієї цінної публікації... Як надішлете усім, кого адреси маєте,
перше число видання, тоді багато мали б відгукнутися з
передплатою, пожертвами, дописами чи іншою допомогою. Але на
початку, здається, мусите одержати допомогу від любителів та
ентузіастів вільної української преси і від тих, що “вимагали” від Вас
видавати вільний український часопис. Думаю, що конечним має
бути, щоб усі статті, дописи чи листи у цій пресі були з повними
підписами авторів. Пожертви повинні бути поміщені для заохоти
інших прийти з матеріальною допомогою. Якщо будуть анонімні
жертводавці зі скромності чи інших причин, то це також гарно, і це
їхня справа. Одначе, якщо такої потреби нема, то на загал
анонімами, псевдонімами, криптонімами чи ініціялами України не
збудуємо. Буде великим успіхом, якщо вдасться приєднати до
співпраці якнайкращих журналістів, дописувачів і інших, – тоді легко
буде Вам видавати “Огляд української преси”, і він буде цікавіший,
вартісніший і авторитетніший... Пересилаю Вам допомогу в сумі
$500,00, щоб започаткувати це велике діло, і бажаємо успіхів.
З пошаною Дмитро Гулей
“Украпрес” (1982, №1)
Треба висловити Вам признання за 2ге число журналу. Воно
гарно виглядає і назовні, і змістом – багато сильніша за перша число.
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Дуже гарно, що Ви помістили сильну статтю Олеся Бердника
“Тернистий вінець України”, гарні фейлетони й статті – Панька
Незабудька, Св. Караванського, Андрія Чаплі, Степана Підкови.
Короткі, але корисні думки Ф. Федоренка, Людмили Почтар, Ваш
коментар “Хто кого ображає”, Н. Гусара, Івана Підопригори, о. Івана
Ткачука, а спеціяльне признання належить Вам за дуже вартісну
статтю “про розгнуздану демократію”. Отже, Ваша праця з
видаванням цього журналу на правильній дорозі. (Цей же автор
раніше, відгукуючись на 1ше число, писав так: “Не дуже погоджуюсь
із Вашим коментарем до “Чи є “добрі” комуністи”. Мені здається, що
якраз ці вийнятки із згаданого Вами правила варті багато уваги. Бо,
напевно, ці “вийнятки” в Україні – це більшість там, а якраз “злющі”
комуністи – справжні вийнятки...).
“Украпрес” (1982, №3)
Я отримав останнє число “Украпресу” (ч. 34 – осінь 1986), де Ви
пишете, що носитеся з думкою видавати його знову щомісяця. А мені
здається, що це затяжко для однієї людини бути і видавцем, і
редактором, і адміністратором, і видавцем книжок. Може, було б
добре зробити “Украпрес” двомісячником або квартальником. Це
тільки моя скромна думка, а зробите так, як Вам удасться. (Від ред.:
Ваша думка, мабуть, найреальніша. Але з Нового Року ясніше
побачимо).
“Украпрес” (1986, №35)

НА ШЛЯХУ БУДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТИ
Коли вдумуємось у геніяльну творчість нашого найбільшого
національного Пророка, завжди на думку приходять Його слова: “І
день іде, і ніч іде ... І голову схопивши в руки, дивуєшся: чому не йде
Апостол правди і науки!..”. Коли він прийде, той Верховний Апостол
Правди і Науки, той український Вашингтон, – ми не знаємо. Одначе
українському народові у поході до волі потрібно багато апостолів,
добрих учителів, наставників, діячів і провідників, котрі в братолюбії
й єдиномислію творили б Українську Солідарність. І коли вони
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виховають увесь український нарід до такої міри, що всі українці
стануть свідомі й готові до здобуття вільної української держави,
нарід вилонить зпоміж себе нашого Вашингтона і весь потрібний
провід.
Минуло вже 15 років, як нам на еміграції вдалося створити Світовий
Конгрес Вільних Українців, і це було чи не найбільше досягнення
української еміграції. Маю враження, що протягом цих 15 років міг би
виконати більше корисної праці, якби мав більше сил і фінансів і якби він
мав мандат вести діяльність не тільки на суспільногромадському,
культурноосвітньому та церковному відтинку, але й на політичному.
Думаю, що не пошкодило б українській справі пробувати скріпити
працю СКВУ шляхом зговорення, виборів чи делегування до СКВУ
представників також політичних середовищ, щоб на форумі нашого
центрального представництва створити Українську Солідарність і на
цьому форумі соборно і солідарно репрезентувати Україну у вільному
світі. Можна б також спробувати створити при СКВУ Соборницький
фонд, що був би сильною базою для виконання цієї важливої праці. Тоді
б представники чужих держав знали, до кого вони мають звертатися в
усіх справах, що торкаються України. Бо якщо поляки в обличчі великої
загрози і небезпеки, коли поки що загрожена тільки їхня територія,
створили свою “Солідарність”, то чому б українцям на еміграції цього не
зробити, коли загрожена не тільки територія України, але її мова,
культура, духовність, Церква і сама душа народу? У них Церква завжди
була одним суцільним монолітом, майже не було боротьби на релігійному
відтинку, бо в них церква і національнодержавницький патріотизм – це
майже одне. А в нас протягом всієї нашої історії, як і сьогодні, ми багато
сил витрачаємо на релігійні міжусобиці. Якщо в Україні на ті справи
мали і мають величезний вплив ворожі чинники й інтриги, то тут, у
вільному світі, ми повинні б бути вільні від тих ворожих намагань.
Замість одностайно й солідарно змагатися за здобуття своєї
держави, багато сил і часу витрачаємо на інші справи, коли треба
думати про одне: саме існування нашого народу загрожене, а як не
буде народу, то не буде кого і з ким будувати ні церков, ні культурно
наукових установ чи інших суспільногромадських надбань.
Часто наші люди нарікають, що ми ніяк не можемо спільно
підготовити святкування наших національних свят, таких імпрез, як
на свято Самостійности й соборности, свято Шевченка, Героїв та

233

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

інші. Коли виступає хор чи ансамбль однієї парафії, то вже з парафії
іншої церкви ніяк не хочуть виступати разом, щоб те свято зробити
дійсно соборним. Те саме, коли беруть участь у святі з одного
політичного середовища – з іншого вже не хочуть бути разом, щоб це
людей з'єднувало, а не роз'єднувало.
Але є вже помітні й спільні виступи – серед молоді. Спілка
Української Молоді, Пласт, Об'єднання Демократичної Української
Молоді, студентські організації вже часом пробують виступати
разом, дуже миле й зворушливе враження робить виступ молоді і
дітей українських шкіл. Останній такий виступ дітей на святі у честь
Т. Шевченка у Торонто зробив гарне враження. Біда тільки, що
кожного року в школах і молодечих організаціях все менше й менше
дітей і молоді.
Варто було б над оцими справами нам подумати!
“Украпрес” (1982, №3)

БІЛЬШЕ ЛЮБОВИ, ПОШАНИ,
ТОЛЕРАНТНОСТІ І СПІВПРАЦІ
Письменник Олесь Бердник вважається в сучасну пору чи не най
більшим філософом і мислителем України. У своїй повісті “Прометей”
він старається показати українському народові, скільки лиха і неща
стя приносить нам фанатизм, брак толерантности, вирозуміння і
терпимости до вільної думки людини. У цьому випадку – на релігійно
му відтинку. Дія відбувається в основному в єгипетському місті Олек
сандрії, на початках ширення християнської науки. Героїня повісти
по довших роках нещасливих пригод, терпінь і страждань, дістається
до Греції, тодішнього центру культури і науки, де у пошуках за Божою
і людською Правдою і їхніми законами здобуває знання високої науки
і філософії вільної думки людини. Її суджений у своїх пригодах і
терпіннях шукає цієї самої істини між аскетами, ченцями і релігійни
ми проповідниками. Вона по закінченні науки повертається до рідно
го краю, де у високій школі навчає про намагання людини у шуканні
Божої і людської правди, про Всесвіт і її Творця. Одначе фанатичний
натовп народу вважає її єретиком. Підбурений релігійними фанати
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ками і проповідниками під проводом Патріярха, він убиває її
каміннями, як також і її судженого, який спішить їй на поміч. Подібні
події на релігійному і політичному тлі в Україні дохристиянських
часів насвітлені у його повісті “Сини Світовида”.
У нашій історії, як і сьогодні, ми, на жаль, маємо багато фанатиз
му і нетерпимости на релігійному і політичному полі. Якщо кажуть,
що історія є вчителькою життя – тоді ми у нашому релігійному і
політичному житті дуже мало практикуємо із її вивчення – науки. Ко
ли у часах козаччини і панщини народ поставав проти національно
політичного, економічногосподарського ворога, його поневолення,
гноблення і визиску – то боротьба була перекинена у великій мірі на
релігійне тло, бо один сусідзагарбник був представником польського
католицизму, а другий – московського православ’я. Нам не треба за
багато уваги звертати на Візантію, Рим чи на “третій Рим” – Москву, а
плекати віру, любов, Божі закони і частіше звертати очі на наш
рідний Київ.
Читаючи нашу українську пресу, яку видають чи то суспільно
політичні середовища, чи асекураційні союзи, чи релігійноцерковні
установи, бачимо, як багато нарікань, взаємних обвинувачень і лай
ки, – то тяжко збагнути, хто має рацію, а хто винуватий, кому вірити,
а кому – ні, чия кривда, а чия правда, – то складається враження, що
все це перебуває в якомусь зачарованому колесі. І як з цього заворо
женого колеса вийти, то здається, що вихід є тільки один: взаємна
любов, пошана, толеранція і довір’я до братаукраїнця, а фанатизм і
ненависть залишити для ворогапоневолювача, який є ворогом Бога,
і правди, і волі.
Гарним прикладом терпимости, пошани і толерантности до думки
іншого була конференція інституту імені С. Петлюри у Торонто, де і
петлюрівці, і гетьманці у дискусії і виміні думок з пошаною і толе
ранцією висловлювали свої погляди, шануючи думки інших. Було б
дуже корисно, коли б у подібних зустрічах і бандерівці, і мельниківці,
соціалісти і демократи, православні і католики з такою пошаною і то
леранцією до поглядів і думок інших, наші люди і провідники шанува
ли себе взаємно і з великою користю для Української Справи. Було б
також добре, якби ми старалися влаштовувати спільні національні
виступи, які б нас з’єднували в один суцільний моноліт, який також
дуже потрібний у нашому поході до Волі. У деяких українських табо
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рах у Німеччині такі спільні виступи відбувалися, наприклад, у та
борі Гайденау, і для мешканців цього табору залишилися гарні споми
ни української соборности на все життя.
Отже, стараймося знайти це духовне єднання любови, взаємної
пошани, толерантности і співпраці, згідно із словамизаповітом на
шого Пророка: “Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!”.
“Украпрес” (1982, № 6)

ОГЛЯД ВІЛЬНОГО СЛОВА
У відповідь на видавничі “факти і потреби” редакції “Украпресу”.
Видання ОГЛЯДУ вільного слова і думки треба продовжувати за
всяку ціну, бо він буде спричинятися до покращання української
справи у світі, до злагіднення сварів і непорозумінь, до спільного
наближення й співпраці і тим самим допомагати у нашому Поході до
Волі. Справа приєднування нових передплатників тяжка, бо кожний
привик до своєї партійної газети і воліє кваситися у власному соусі, а
більшість є байдужа до українських політичних, наукових і
визвольних процесів. Думаю, що наразі тих соткадві жертводавців і
кілька сот передплатників не повинні дати загинути нашому
місячникові та помаленьку приєднувати передплатників і жертво
давців. Бо припинення ОГЛЯДУ створить прогалину або й порожнечу
у їхніх душах... Висилайте мені по п'ять примірників кожного числа,
будемо старатися їх реклямувати. Висилаю допомогу в сумі $100,00,
а ви апелюйте до передплатників, жертводавців і читачів!
“Украпрес” (1982, №7)

ЗГАДУЙМО ПРО УКРАЇНУ
Минулого літа, при кінці червня, ми поїхали до монастиря на Горі
Марії в АнкестерОнтаріо. На цей відпуст ми взяли з собою одну
жінку, українку, яка щойно кілька місяців тому приїхала з Польщі. По
закінченню богослужень і відправ, коли ми на лоні чудової погоди і
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природи посідали на зелену травичку обідати, та жінка нас запитує:
“Чому наші українські священики у своїх проповідях, науках і
богослуженнях так мало згадують про нашу поневолену Бать
ківщинуУкраїну, про наш многостраждальний нарід, його терпіння і
страждання за Бога, за свою Українську Церкву, його змагання і
боротьбу за рідну землю, правду і волю? Я 60 років прожила у Польщі,
слухала польських ксьондзів і проповідників. І вони у своїх
проповідях, богослуженнях і науках ніколи не забувають про свій
польський нарід, про його завдання і потреби, про свою польську
церкву, про своїх великих польських людей, королів, літераторів і
проповідників, про своїх польських героїв і святих”.
Що ж ми могли на це їй відповісти? Ми відповіли, що є і в нас
священики, одначе їх є ще замало, бо багато священиків у своїх
проповідях і богослуженнях говорять тільки на теми біблійні,
згадують тільки про Ізраїль, Візантію і візантійський обряд, а про
Многостраждальну Матір нашу Україну, про Український Нарід, його
терпіння, гоніння, ув'язнення, заслання і переслідування за віру в
Бога, за Христа і Його науку, за наших українських ГероївСтрадників
і Святців, великих визначних людей України чомусь забувають. А чей
же проповідування любови до ближнього, яким у першу чергу є
кожний братукраїнець, є їхнім найважнішим обов'язком!
“Украпрес” (1988, №8)

У ВІДПОВІДЬ НА ВИДАВНИЧІ “ФАКТИ
І ПОТРЕБИ” РЕДАКЦІЇ “УКРАПРЕСУ”
Кажете, що хочете збудити інших, одначе на хочете перетворити
журнал у щомісячне скиглення й апелі. Але здається, без цього поки
що не можна... Бо в наших людей є на все – і на тютюн, і на пиятику,
на прийняття, на весілля, на “котеджі” й інакше, але на добру
українську пресу, книжку і всяку українську справу і діяльність – то до
них треба скиглити, просити й апелювати, іншого способу поки що не
видно і без попереджень про можливість припинення журналу, про
що ви вже натякали, не обійтися.
“Украпрес” (1982, №8)
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ПРО НАРОД І ЦЕРКВУ
У нас є багато явищ на релігійноцерковному відтинку, які чомусь
промовчуються, а які є дуже тісно пов'язані з нашим народом і
Церквою...
У нас боротьба і оплюгавлення свого рідного, боротьба за
Православіє, за Католицизм, за Євангелизм або за якесь
механічне об'єднання. Об'єднання коло чого? Католицизму?
Православія? Але ж ми, українці, того роз'єднання не робили.
Роз'єднались Рим і Візантія..., отже нехай вони і єднаються!
Наші сусіди мудріші: вони скапіталізували і пристосували
Церкву до своїх потреб, на служіння не лише Богові, а й своєму
народові. І коли поляки мають свою Ченстохову, польського
Папу і польського голову Східної Конгрегації, а Росія сказала,
що “Москва – трєтій Рім, а четвьортому нє бивать!”, – то ми
хочемо об'єднувати Рим із Візантією...
Було б добре, якби хтось написав і вияснив, чому деякі
українці покидають свою рідну вже 1000літню традиційну
Церкву, відходять до інших, а навіть заводять поганство, хочуть
видобути з дна Дніпра статуї Дажбога і Перуна і на всі лади
ганьблять наші світлі й заслужені постаті, заслужених для
Церкви й народу достойників?.. Здається, що із понад 30 держав
Європи ні в одній народ цього не робить. А ми, українці, замість
змагатися за добро свого народу й держави, сваримося й
витрачаємо сили на релігійний фанатизм і взаємне
поборювання...
Ті всі справи поки що контроверсійні, але болючі, і їх треба буде
направляти. У нас нема авторів, які б ці справи порушували, бо
бояться якоїсь анафеми. А тим часом писати правду – нема кого
боятися. Ці справи порушували наші великі мислителі – Шевченко,
Франко, Українка, а тепер Бердник...
“Украпрес” (1982, №10)
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ХАЙ ЖИВЕ БОЙКО!
(Кілька думок і спостережень)
Український драматичний ансамбль “Заграва” відіграв у Торонто
сатиру молодого драматурга Бориса Будного “Віва Бойко” (Хай живе
Бойко). У сатирі представлені три покоління: дід, діти і внуки. Тема дії
дуже популярна, бо вона змальовує невеселу теперішню дійсність
української еміграції у Канаді, Америці та, напевно, у всій
українській діаспорі.
Український пенсіонер Нестор Бойко живе в українському домі для
старших, куди його віддали його сини і внуки. Вони не хотіли терпіти
старого вдома, вважали, що він фанатик і мрійник, бо забагато
говорить про Україну, її тяжку долю і поневолення та потребу нашої
дії, щоб допомогти українському народові визволитися і збудувати
свою Державу. Вони кажуть, що Україна – це якась мріяфантазія, що
змагання за її визволення – це щось нереальне. І на цьому тлі
представлений доктор Северин Стрибог, пенсіонер, який узяв собі за
завдання досліджувати історію і праісторію України, і він у
сатиричній формі хоче довести, що колись, в давнину, українці
прибули на землю з якоїсь іншої плянети. Старий пенсіонер Нестор
Бойко дуже захопився його дослідами і наукою, і коли він на
щасливий лотерейний квиток виграв один мільйон долярів, то у
заповіті записав цей мільйон для дослідника доктора Стрибога, щоб
із цих грошей створити фундацію імени Нестора Бойка, що її
завдання має бути дослідження історії України, написання історії
України у правдивому, непофальшованому світлі та допомога Україні
у її звільненні.
Дуже помітне у цій сатирі те, що молодий автор Борис Будний
представив справу так, що коли українські установи й організації:
Світовий Конгрес Вільних Українців, Комітет Українців Канади,
Спілка Української Молоді, Пласт, українські жіночі організації –
звернулися до щасливого Бойка за грошовою допомогою, то не
показано його реакції на їхнє звернення. І з цього можна зробити
припущення, що всі згадані та інші українські установи й організації
не цікавляться написанням правдивоїнепофальшованої історії
України і всіх подій у справі визволення України на потрібному й
відповідному рівні – й аж мусить знайтися якийсь щасливий Нестор
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Бойко, який створив би фундацію, а відтак, щоб усі щасливі і менше
щасливі Бойки цій Фундації допомагали. І за це молодому
драматургові Борису Будному, драматичному ансамблеві “Заграва” і
його керівникам належить велика шана і подяка від усього
українського суспільства.
“Украпрес” (1983, №1)

ГОЛОД НА УКРАЇНІ І “ТАЄМНИЧА РУКА”
Під таким заголовком у другій половині 1982 року вийшла в
Торонто книжка історика Романа Млиновецького. Звичайний читач,
який ніколи не читав і не бачив “Енциклопедії Українознавства”,
головним редактором якої є професор Володимир Кубійович,
читаючи цю книжку Романа Млиновецького, не може зібрати своїх
думок і не знає, в що вірити, а в що не вірити. Думки і твердження в
цій книжці такі контроверсійні і загадкові, що не знаєш, де конверсія,
а де диверсія “таємничої ворожої руки”. Р. Млиновецький твердить,
що професор Кубійович лише фігурує як головний редактор
“Енциклопедії Українознавства”, а за його ширмою редактора
захована “редакційна колегія”, яка складається з неукраїнців, що
вони росіяни та лише прикрилися українськими прізвищами. Що
вони деякі ділянки українознавства так пофальшували,
поперекручували і підтасували, що тим роблять велику шкоду для
України, а приносять користь Москві. Тим більше, що “Енциклопедія
Українознавства” видана під патронатом Наукового товариства
Шевченка, і під його фірмою збиралися гроші на це видання від усієї
української еміграції. Р. Млиновецький вказує, що в таких ділянках
українознавства, які не мають великого політичного значення, як
фізична географія, народна культура або археологія, редакція не
намагалася проводити своїх тенденційних ідей. Але такі ділянки, як
історія, історія визвольної боротьби, історія української мови, історія
письменства так підфальшовані, перекручені і підставлені, що вони
можуть бути поміщені в "Українській Радянській Енциклопедії”. А
Наукове товариство імені Т. Шевченка не повинно надуживати імені
Шевченка у виданні "Енциклопедії Українознавства”, на сторінках
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якої так пофальшовані і перекручені думки й ідеї, які проповідував,
поширював і за них страждав Т. Шевченко. За ширення цих
шкідливих для української справи інформацій на сторінках
"Енциклопедії Українознавства” воно повинне називатися імені
Пушкіна, а не Шевченка. І в додатку до цього деякі інші українські
організації і товариства, що з цією пофальшованою справою не є
обізнані, збирають гроші на “Енциклопедію Українознавства” і її
поширюють. Звичайний читач не знає, як думати і реагувати на цю
книжку Р. Млиновецького, і тому сподівається, що українські
історики і науковці на сторінках української преси подадуть якісь
вияснення. Бо виглядає, що ворожа “таємнича рука” діє дуже сильно
серед української еміграції, щоби її розсварювати, роз'єднувати і не
дати їй можливості одностайно, спільними силами прямувати до
визволення України.
“Украпрес” (1983, №2)

ЗАПОВІТИ І СПАДКИ
Потреба розроблення заповітівтестаментів серед української
еміграції є дуже важлива і актуальна. А її занедбання робить
українській справі великі матеріальні шкоди. Адвокат Ярослав Ботюк
у Торонто в одній із своїх інформативних доповідай у цій справі
старався подати вказівки, як цьому лихові зарадити. Найбільшим
лихом є те, що дуже багато українців, які живуть у Канаді, Америці чи
будьякій іншій країні нашого поселення, вмирають, не зробивши
перед тим ніякого заповіту, або записують все своє майно на рідних в
Україні. Він сказав, що в останньому році ворожа окупаційна
совєтська влада забрала понад 28 мільйонів долярів спадків від
померлих українських емігрантів у Канаді! Це діється серед нас тоді,
коли, наприклад, Українська Шевченківська Фундація за 20 років не
змогла ще зібрати 2 мільйонів долярів. Адвокат Я. Батюк каже, що
кожен українець на еміграції обов'язково повинен зробити заповіт і
залишити найменше двох або більше свідків, котрі би допильнували,
щоб записане у заповіті майно було доручено людям чи організаціям,
для яких воно є записане. Він подає приклад, що коли в Україні живе
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понад 800 тисяч жидів, то ніхто із жидівських емігрантів не записує
нічого для своєї родини в Україні – був тільки один випадок, що стара
жидівка у Канаді записала спадок на родину в Україні. Він також
наводить багато прикладів, що стається з майном людини, яка не
зробила заповіту, або коли майно записане на родину в Україні. Ось
один із цих прикладів. Одна старша жінка у Канаді була чесна і
побожна, завжди ходила до церкви і була християнкою. Але вона
померла несподівано і не залишила ніякого заповіту. Майно її було
коло 500 тисяч долярів, а її поховали у паперовій труні. І яка шкода,
що ця церква, до якої вона завжди ходила і в ній так щиро молилася,
чи якась добродійна українська установа не одержала нічого із цих її
тяжко запрацьованих грошей на потреби української церкви чи
якоїсь іншої так потребуючої Української Справи. Тому було б дуже
потрібно і доцільно, щоб українські священики у церквах, чи при
різних нагодах пригадували своїм вірним про потребу і конечність
зроблення заповіту. Також українська преса і радіо час від часу
повинні пригадувати українській спільноті про те і вказувати, що всі
ті, що не мають родини, повинні записувати своє майно на українські
установи, організації і церкви, наприклад: Шевченківська фундація,
українські школи, університети і церкви, СКВУ, українська преса і
видавництва, українські молодечі і виховні організації й на інші
українські потреби, що кому ближче до душі. Тоді наші тяжко
запрацьовані гроші не попадуть у ворожі руки, а українська справа
дуже багато на цьому скористає. І тому для цієї справи нам треба
присвятити більше уваги.
“Украпрес” (1980, №3)

НАША ЄДНІСТЬ,
ОБ’ЄДНАННЯ І РОЗ’ЄДНАННЯ
Доктор Іван Овечко в “Украпресі” під ч. 8 піддає до нашого розду
мування пропозицію створити “Всеукраїнську Раду Церков”, і якщо
би нам удалося створити таку Раду, то ми могли б мати багато корис
ти для української церковнорелігійної справи, як також національ
ної. Тоді змогли б наші церковні чинники і проводи час до часу зійти
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ся і разом обговорити наші спільні церковнорелігійні справи, а та
кож із цього форуму впливати на наше суспільногромадське і по
літичне життя. Нам вже вдалося створити Всеукраїнську суспільно
громадську установу – Світовий Комітет Вільних Українців, – тільки
шкода, що на її форумі не ведеться української політичної праці. От
же, якраз на цих двох наших всеукраїнських форумах повинна вести
ся наша співпраця. Звичайно, що кожна Церква, установа, чи ор
ганізація має і повинна вести свою працю на своєму власному відтин
ку, ґрунті і засягу, але час до часу повинні зійтися на форумі спільної
церковної чи громадськосуспільної організації для якихось важли
вих нарад, рішень чи постанов. От хоч би для обговорення соборного
і величавого відсвяткування 1000річчя Хрещення РусиУкраїни, у
50ту річницю спільно відзначити (а можуть організації й осібно)
страшну подію українського голодоморуголокосту, і багато інших
важливих справ і подій, обговорювати і рішати спільно і соборно.
Ми у наших українських церквах і політичних середовищах звик
ли закидати одні другим копання історичнополітичного і релігійно
го Збруча, а це є зовсім безпідставне і непотрібне. Ми повинні пере
студіювати, що копателями нашого релігійного і політичного Збруча
були наші ненажерливі, захланні і несовісні сусіди – Москва і Польща.
Бо коли РусьУкраїна у 988 році за володіння Володимира Великого
прийняла Христову віру і науку, то тоді ще не було роз’єднання і роз
биття між Римом і Візантією. Тому ми не маємо ніякої причини їх
об’єднувати. Отже, ні українці православні, ні католики не мають
причини себе взаємно обвинувачувати у копанні Збруча, бо політич
ний Збруч був уже установлений в Андрусові угодою між Москвою і
Польщею ще тоді на берегах Дніпра, а не Збруча – де Правобережна
Україна попала під католицьку Польщу, а Лівобережна – під право
славну Москву. І від тих часів імперська Польща почала нам накида
ти католицизм, а Росія – московське православіє. Ця інтрига наших
католицьких і православних сусідів триває і досі. І цим вони стара
ються відвернути нашу увагу від наших спільних змагань, за нашу
Вільну Українську Соборну Державу, а перекинути її на нашу
релігійну боротьбу, сварки і міжусобиці. І, на жаль, їм у значній мірі
це вдається, бо наша історична Церква у двох найбільших розгалу
женнях – православному і католицькому, поки що не може дійти до
належної і потрібної співпраці і діалогу. А поза тим творяться різні
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менші релігійні угрупування, які також відвертають нашу увагу від
соборного змагання за визволення України. Наші історичні загарб
ники і гробокопателі Росія і Польща не мають ніякої боротьби на
релігійному тлі своїх народів: вони зуміли скапіталізувати і пристосу
вати Церкву до своїх потреб, на служіння не лише Богові, а своєму на
родові. І коли поляки мають свою Ченстохову, польського Папу і
польського голову Східної Конгрегації, а Росія сказала, що “Москва –
третій Рим, а четвертому вже не бути”, то ми витрачаємо силу на
якесь поки що абстрактне релігійне об’єднання, хочемо об’єднувати
Рим із Візантією, а чей же ми України не роз’єднували, бо ми прийня
ли християнство у 988 році, а Рим із Візантією посварилися аж у 1054
році, отже аж на 66 років пізніше. Ми у наших церквах тепер замало
виявляємо практично Христову науку і його заповіді любові ближнь
ого. А ще головніше – любов до братаукраїнця не поставлена на на
лежному рівні. Ще бувають, на жаль, численні випадки, що ук
раїнецькатолик не є українцем і навпаки. Це також буває і в менших
українських угрупуваннях. Коли ми подивимося на інші народи, то
англієць є завжди англійцем, француз – французом, німець – німцем,
американець – американцем і т.д., незалежно до якої Церкви і релігії
належать. А у них релігій і церков багато більше як у нас. Є ще та
різниця, що всі вони мають свої держави, а ми є у процесі змагань за
свою державу. Отже, на цьому відтинку ми мусимо бути ще більш то
лерантними і згідливими. Також між деякими нашими священнослу
жителями бракує виявів цієї любови ближнього на практиці.
На ці помилки і недомагання старалися нам вказувати наші Ве
летні Духа – Т.Шевченко, І.Франко, Л.Українка, В.Стефаник, тепер
О.Бердник та інші. І коли цих несовісних священнослужителів
І.Франко картав у своїх творах, то його називали безбожником. Ви
падок, який він змальовує у своїй повісті “Навернений грішник”, де
син загинув при копанню ями для видобування нафти, то священик
домовляється з батьком про спільний похорон разом з мамою сина,
яка, дуже прибита цим горем, ще жива лежить у хаті, – на жаль, не
був одиноким. Подібних несовісних поступовань на наших рідних
землях, на жаль, бувало багато. І так велетень Правди і Любови Іван
Франко за його поучення і вказування на ці несовісні вчинки удос
тоївся того, що йому відмовили священичих похоронів. В.Стефаник у
своїй безмежній любови до рідної землі і українського народу в
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оповіданні “Сини” так змальовує свого героя, статечного господаря
Максима: “а Ти, Мати Божа, будь моєю ґаздинею: Ти зі своїм сином по
середині, а коло Тебе Андрійко та Іван по боках... Ти дала сина одного,
а я двох”. Т.Шевченко у своїй безмірній любові до України у своїму
“Заповіті” каже, що аж тоді, як “кров ворожа потече у синє море” і Ук
раїна стане вільною, він “полине до самого Бога молитися”.
Ці вказівки великої любові до рідної землі і до рідного братаук
раїнця нам казали наші великі мислителіфілософи Велетні Духа, і
ми мусимо іти за цими вказівками. Мусимо вводити у життя заповідь
Христа “любіть свого ближнього як самого себе” у поєднанні зі слова
ми Шевченка “обніміте, брати мої, найменшого брата”. Ці справи у
нас багато промовчуються, хтось може їх називати контроверсійни
ми, одначе для добра українського народу і української церкви вони
мусять бути відповідно насвітлені і застосовані у житті, – бо тільки у
правдивій любові і пошані до свого брата може постати наша єдність.
“Украпрес” (1983, №4)

ПРО ДОБРИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Пан Т. Бабюк у своєму гарному листі (у 1му числі “Огляду”) між
іншим пише: ”...По війні на еміграції наплодилося маса різних писак,
що пишуть всякі нісенітниці і тим підривають престиж добрим
письменникам...”. Це правда, що багато, але не знаю, чому вони мали
б підривати престиж добрим письменникам. Читачі вміють читати і
відрізняти добрих письменників від писак і відвіяти полову від
доброго зерна. У вільній країні кожному можна писати і
висловлювати свої думки, але якщо якась писанина є образою,
наклепом і неправдою й шкодить людині або державі, то таких писак
карають і навіть замикають у тюрму. Зрештою, ніхто не має
монополю на писання. Бути добрим письменником, поетом чи
журналістом – це результат не лише науки, іде іскра Божа у серці
людини, це талант і дар, дані лише вибранцям, отим, що мають бути
“сіллю землі”. І тому ті вибранці мусять дуже уважати, щоб та сіль не
вивітрилась, бо не буде чим землю солити. Поетів, письменників,
мистців, музик, композиторів – цих вибранців Божих і людських –
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ворог тому й жорстоко нищить, щоб позбавити землю соли, щоб не
було чим зміцнювати дух в українському народі. А в Америці, в Канаді
та в інших вільних суспільствах кожний має право висловлювати
свою думку в газеті, радіо і в телевізії, а читачі чи слухачі відсівають
зерно від полови. І праці правдивих письменників залишають
надовго, як то кажуть, навіки (якщо взагалі є щось вічне), а те, що
пишуть наплоджені писаки, – так і залишиться нісенітницею.
У нас буває так, що коли хтось із народу напише, чи висловить
свою думку, то видавці чи редактори застосовують до нього нашу
популярну приказку: “Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє”... Але
ж і ковалі, і коні, і жаби – це все Божі творіння, й у суспільстві є
найбільше жаб, а нам усім треба лупати скалу, що її нам призначено
розбити і зпід неї вигребти поховану долю України. Адже наш
національний Пророк писав: “Обніміте, брати мої, найменшого
брата!”. А в іншому місці: “Воскресну нині ради їх, людей закованих
моїх; убогих, нищих... Возвеличу малих отих рабів німих! Я на
сторожі коло їх поставлю СЛОВО...” І Христос сказав: “Блаженні вбогі
духом, бо їх царство небесне”. Ковалі, коні і жаби мусять усі разом
змагатися за наш найвищий ідеал, так, як писав наш письменник С.
Любомирський у повісті “Під молотом війни”, що для справи
визволення України треба заставити всіх, навіть і українську вулицю.
Ми, звичайно, ділимо людей на добрих і гірших патріотів – це є
правильно. Але не ділімо їх по тому, чи вони православні, чи
католики, чи євангелісти й інші, чи бандерівці, чи мельниківці, старі
чи нові демократи й інші, але по тому, наскільки вони беруть участь у
житті суспільства і громади, наскільки вони своїми пожертвами або
бодай лептами допомагають праці наших суспільногромадських,
культурних, наукових, церковних та інших організацій, наших шкіл,
нашої преси! Бо на патріотизм також ніхто не має монополю – тут
кожному підказує його серце, душа і власна совість. І тоді, коли ми всі
заповіти нашого найбільшого Пророка введемо в наше життя, ми
здобудемо волю і станемо вільним Божим народом.
„Украпрес” (1982, №3)
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ДУМКИ – КОРОТКО
Я завжди такої думки, що своїх “яничар” було багато в часи колек
тивізації, голодомору. Не бракує їх і сьогодні, коли їх витворює воро
жа окупаційна влада в Україні ще від Андрія Боголюбського, пізніше
від Переяславської угоди Хмельницького, через часи Мазепи, Петра І,
Катерини II, Валуєва й інших сатрапівзагарбників аж до сьогодні. І
як довго на землях України буде ворожа влада, так довго будуть “свої
яничари”. І їх під суд зможе поставити тільки влада вільної ук
раїнської держави. Бо вороги дуже завзято працюють, щоб цих “ук
раїнських яничарів” витворити якнайбільше, а народ хоче вижити,
хоче перетривати вороже ярмо і робить це різними можливими спо
собами. Не всі можуть бути героями у в’язницях і на Сибірі...
***
Я дуже волів би, щоб у Вашому вільному журналі порушувати
справи Української Держави, культури, науки, літератури, а не
релігії. Одначе, справи народу й релігії так між собою тісно пов’язані
і так спільно зазублюються, що поки що тяжко говорити про одне, не
заторкнувши другого... Ніякі визнавці якоїсь української Церкви не
повинні мати монополії у змаганнях за побудову Української Держа
ви. Тут права і шанси для всіх однакові. Кожну українську Церкву чи
релігійну групу треба оцінювати по тому, який вклад вона вносить у
життя українського соборницького духа і в побудову Української Дер
жави. Бо вільний український народ і його вільна держава – це одино
ка запорука вільного існування кожної української Церкви і кожної
релігійної групи.
Я завжди заздрю нашим нещирим сусідам полякам і росіянам, що
вони на релігійному тлі боротьби не мають.
***
Я Вам щиро ґратулюю за Ваші відверті слова: “Будьте бандерівця
ми, упаківцями, мельниківцями, стецьківцями, плав’юківцями, про
видінцями, союзівцями, православними, католиками, протестанта
ми, рунвістами, рідновірами, папістами, патріархальниками,
плющівцями, григоренківцями, гетьманцями, севеушниками (а ще й
“демократами”), але будьте найперше ЛЮДЬМИ! УКРАЇНЦЯМИ!”.
Це також і моє “святеєсвятих”.
“Украпрес” (1983, №8)
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ЧУЖИНЦЯМ – ПРО СПРАВЖНЄ ОБЛИЧЧЯ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(на маргінесі промови през. Рейгана)
46хвилинну промову президента Рейгана 25 січня ц.р. приявні
переривали оплесками 41 раз. Між іншими справами, що їх має
Америка на внутрішньому і зовнішньому відтинках, президент
зазначив, що свобода і демократія лягли в основу побудови
американської держави, що ми ними втішаємось і дорожимо та
будемо їх захищати. Одначе, він ані одним словом не згадав, що є в
світі багато народів поневолених, яких позбавлено свободи,
загарбано їхню землю, культуру, духовні й економічні надбання, а
самі ті поневолені народи хочуть знищити, стерти з лиця землі, та що
найбільшим з усіх поневолювачів сьогодні є російська імперія.
Загрожує вона також свободі і демократії й американського народу!
Звичайно, таке промовчування є передвиборчою тактикою
президента, бо він, знаючи думки й наставлення американського
народу, не хотів також дратувати присутнього на тій промові
“товариша” Добриніна, одного з представників кліки супербандитів.
Бо коли б згадав проблему поневолення народів, то імперські
поневолювачі назвали б президента й американський народ
підпалювачами нової війни...
Президент сказав: “Я хочу сказати народові Совєтського Союзу...”. А
треба було б сказати “народам Совєтського Союзу”, бо ж СРСР – це імперія
багатьох поневолених народів, над якими панує російський народ при
допомозі підібраних вислужників або присилуваних людей з поневолених
народів. І якраз тоді, коли російська імперія зі своєю диявольською
системою, урядом і законами знищила навмисне створеним голодом у
193233 роках до 10 мільйонів українського селянства, а величезні маси
української інтелігенції знищила розстрілами, муками в тюрмах та
засланнями, – якраз тоді Америка визнала Совєтський Союз легальною і
законною державою!.. І яка трагічна доля випала Україні й іншим
поневоленим народам у російській імперії, коли відтоді і аж дотепер ці
народи терплять у царстві Сатани без відповідного зрозуміння з боку
вільних держав Заходу, без їхньої допомоги поневоленим, яких всякими
способами намагаються перетворити в один так званий совєтський, а
насправді російський народ.
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Тому стоїть велике завдання перед українським проводом в
Америці й інших державах вільного світу: роз'яснювати, висвіт
лювати ці справи. Щоб американський уряд і народ зрозумів, як
довго російська імперія буде втримуватися на горах трупів, на
сльозах і стражданнях поневолених народів та при допомозі
американської й канадської пшениці та західної технології, так довго
буде дуже загрожена і свобода та демократія Америки, Канади та всіх
вільних народів.
“Украпрес”, (1984, №24)

РОЗ'ЯСНЮВАТИ АМЕРИКАНЦЯМ
ПРО СПРАВЖНЄ ОБЛИЧЧЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
У середу, 25 січня 1984 року президент Р. Рейган виголосив до
американського народу 46хвилинну промову, яку приявні
оплескували більш як 40 разів. Між різними справами, які має
Америка на внутрішньому і зовнішньому відтинках, президент
зазначив, що свобода і демократія лягли в основу побудови
американської держави, ми ними втішаємося і дорожимо і завжди
будемо їх захищати. Одначе він ні одним словом не згадав, що є у світі
багато народів поневолених, яким свободу відібрано, загарбано їхню
землю, усі культурні, духовні й економічні надбання – і щоб ці чужі
загарбані землі втримати для себе, імперські уряди, держави й
народи хочуть ті поневолені народи знищити й стерти з лиця землі. І
що саме одна найбільша із них – російська імперія, загарбавши
багато чужих земель і поневоливши багато вільних народів, загрожує
також свободі і демократії американського народу – бо не може бути
вічно так, коли на горах трупів, терпіннях і стражданнях
поневолених народів існує і держиться російська імперія, щоб змогла
втриматися, рости і процвітати американська свобода і демократія.
Звичайно, що це є передвиборча тактика президента, бо він,
знаючи думки і наставлення американського народу, не хотів також
дратувати присутнього на цій промові товариша Добриніна, одного з
керівників супербандитів, бо коли б він надмінив проблему
поневолених народів, де потоптана свобода і демократія, тоді
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імперські поневолювачі і супербандити назвали б американський
народ і його президента підпалювачами нової війни. Кажуть, і навчає
релігія, що існує сатана і його царство: отже, в імперії, де
переслідують за слово і думку, де заборонена віра в Бога і є Божі
закони, де зруйновано і понищено церкви, храми Божі, монастирі,
всякі релігійні пам'ятники, навіть придорожні хрести чи каплички,
де виморено голодом не тільки дорослих, але й дітей і стариків – чи ж
це не є царство сатани, з його диявольським урядом і законами? І чи
можлива співпраця держав і народів, де панує свобода і демократія, із
урядом і царством диявола? Президент сказав: “Я хочу сказати
народові Советського Союзу” – треба казати НАРОДАМ у Советському
Союзі, бо ж Совєтський Союз – це імперія багатьох поневолених
народів, де панує російський народ із підібраними і присилуваними
людьми з поневолених народів. Коли в Україні російська імперія із
своїм диявольським урядом, системою і законами знищила голодом у
193233 роках приблизно 10 мільйонів українського селянства, а
величезні маси української інтелігенції знищила розстрілами
різними способами мук, знущань і терору по тюрмах, казематах і на
засланнях – тоді якраз Америка й інші держави вільного Заходу
визнали Совєтський Союз легальною і законною державою. І яка
трагічна доля стрінула Україну й усі інші поневолені народи у
російській імперії, коли відтоді аж дотепер, без ніякої допомоги,
зрозуміння і співчуття з боку вільних держав Заходу, ці народи
терплять і страждають у царстві сатани, де всіма пекельними
способами стараються їх перемінити в один совєтський, а властиво
російський народ.
Тому стоїть велике завдання перед українським народом в
Америці, а також в інших вільних державах – щоб ці справи
відповідно роз'яснювати і висвітлювати. Щоб американський уряд і
народ зрозуміли, що доки на горах трупів і страждань та на допомозі
американської і канадської пшениці тримається російська імперія –
то свобода і демократія американського народу і всіх вільних народів
є дуже загрожені.
“Украпрес” (1984, №21)
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ШАНУЙМО НАШУ ІСТОРІЮ
Ми, українці, є дивний нарід, ми часто самі зневажаємо, а дехто і
опльовує свою історію, героїчну боротьбу і змагання за останніх 40
50 років.
На початку місяця лютого 1984 року я мав нагоду говорити з ук
раїнкою, яка приїхала у відвідини до родини і приятелів у Канаді. Во
на була у Вінніпегу і Торонті кілька місяців і висловила свої зауважен
ня та жаль, що на наших святах самостійности і соборности та інших
святах, академіях чи зібраннях, ми обмежуємося лише до 1918 і 1919
років, а нашу новітню історію після цих років аж до сьогодні обми
наємо, не згадуємо про неї так, якби ці останні 40 чи 50 років були у
нас порожнечею або диким полем. Ця жінка за свою участь в ук
раїнському визвольному русі каралась 10 років по тюрмах і на за
сланні в Казахстані. Вона має жаль, що у Канаді вона ніде не почула
згадки про тих, які загинули і мучилися по тюрмах і каторгах, тих, що
загинули в бункрах та криївках, обороняючи рідну землю, – а дехто їх
називає ще “щурами”. Ці герої і мученики, одержимі своєю любов’ю
до України, були покинуті і залишені на поталу жорстокостей наїзни
ка, а частина тих, що врятувалися і вигідно проживають у вільному
світі, замість гідно оцінити їх подвиги, терпіння, муки й смерть і схи
лити свої голови перед величчю їх жертвенности, страждань, ге
роїзму і посвяти для України – вони промовчують все те, а то й знева
жають. Вони щасливі, що їм Господь дозволив вирватися з цього пек
ла в Україні і зажити свобідно. А тим часом їхнім завданням є розка
зати вільному світові про героїку, криївки, тюрми, посвяту, трагізм
тих, що залишилися в Україні.
Відновлення української держави Актом 30 червня 1941 року і ге
роїчна боротьба ОУНУПА проти гітлерівського наїзника врятували
престиж і честь України від закиду коляборації з гітлерівською Німеч
чиною. Проголошення української державности у 1918 році відбуло
ся в Києві, а проголошення відновлення української державности 30
червня 1941 року відбулося не лише у Львові, бо після цього проголо
шення відбувалося через цілий місяць липень по всіх більших і мен
ших містах України від Сяну аж по Дніпро і Одесу, де тільки це було
можливе і де вже не було червоного окупанта. Український нарід у
довгому очікуванні на свободу, підготовлений працею УВО, ОУН,
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“Просвітами”, “Рідними школами” й іншими українськими ор
ганізаціями й установами, коли московський червоний окупант був
прогнаний німецькими військами, думав, що у союзі з Німеччиною
можна буде повалити московську імперію і збудувати свою вільну ук
раїнську державу. Ніхто не припускав тоді, що політика німецького
гітлерівського уряду буде така безглузда, шалена і пагубна, що німці у
своїй зарозумілости, гордости і ставленні до українського народу, по
валивши підвалини молодої української держави, не будуть свідомі
того, що цим вони копають собі могилу. Український нарід, будучи
вже національно свідомим, відчував, що будувати свою державу й
уряд є національною конечністю. І коли московський окупант під на
тиском німецьких військ почав утікати з українських земель, українці
зразу взялися до будови української держави. З тюрем вирвалося багато
української інтелігенції, з підпілля вийшло багато членів і симпатиків
ОУН, які укривалися перед жорстокими переслідуваннями окупанта, зза
кордону повернулося багато української інтелігенції і під їхнім проводом
увесь український нарід взявся негайно за творення свойого уряду і по
рядку на своїй землі. У Львові 30 червня 1941 року проголошено віднов
лення Української Держави, а потім через цілий липень величаві проголо
шення і маніфестації відбувалися по всіх більших і менших містах Ук
раїни. У кожнім селі чи містечку висипано могили на пошану загиблих
Січових Стрільців, українських героїв УВО, ОУН та інших, а де таких не
було, то висипали високі символічні могили на пам’ятку і пошану
звільнення України. Величаві многотисячні маніфестації відбувалися у
кожному місті і містечку на честь відновлення Української Держави. На
переді маніфестаційних походів ішли церковні процесії з хоругвами, об
разами і національними прапорами, священики, громадські і
національні діячі, церковні і світські хори, організована молодь у товари
ствах “Січ” і широкі маси одушевленого народу. Таких масових народних
маніфестацій в Україні на честь звільнення України не було ніколи перед
тим у цілій історії України, бо це вже повстав український нарід, свідомий
своїх завдань. Але ненаситний і засліплений німецький наїзник почав
криваве нищення цієї держави, чим і собі викопав могилу. Український
нарід створив героїчну Українську Повстанську Армію, яка довгі роки обо
роняла свою землю перед німецьким і московським наїзниками, одначе
встояти не було сили, бо держави вільного світу були глухі і сліпі, і нам не
дали ніякої допомоги, а допомогли московському імперіалізмові.
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Тепер нашу присутність у вільному світі ми мусимо належно викорис
тати, щоб вияснити вільному світові про загрозу московської небезпеки
та здобути для України приятелів. Про величаві маніфестації у 1941 році
на честь відновлення української держави, про події у кожному селі,
містечку і місті ми маємо дуже мало написаних спогадів. Написати такі
спогади є нашим невідкладним завданням. Нарід в Україні і ми тут на чу
жині очікуємо, щоб ще раз пережити ці радісні урочисті маніфестації
відновлення української державности, які пережив наш нарід у
червні/липні і серпні 1941 року, але щоб ця наша вільна батьківщина і
держава була вже вільна назавжди.
Наші історики чомусь бояться писати історію українського народу за
останніх 4050 років, наче б “цей час був у нас пусткою або диким полем.
А було і є, одначе, навпаки. Цей час у нашій історії був найбільш бурхли
вим, трагічним і жорстоким, повним ідеалізму, посвяти і героїзму тих, що
в Україні жили, творили і боролися за свободу, за існування українського
народу на своїй землі. Невже ж чекаємо, поки вимруть усі наші сучасні
історики, і хай вже пишуть історію історики майбутнього покоління, які
цих подій не переживали і не бачили? Чи чекаємо, щоб історію України
написали німецькі чи російські історики у фальшивому, викривленому і
шкідливому для нас світлі? Не треба боятися, що декому із наших супер
демократів, яким доля пощастила зберегти своє життя у вільному світі, не
подобається опис подій в Україні, у яких вони не брали, чи не беруть уча
сти, – одначе за цих останніх 50 років нарід жив, діяв і творив серед дуже
тяжких, жорстоких і трагічних обставин. Що ж могли зробити українські
патріоти? Не могли усі залишити свій нарід і втекти на еміграцію, вони
вірили, що вільний світ все ж таки відгукнеться на їхню трагічну долю і
допоможе побороти загарбника, бо не може вічно панувати і тріумфувати
неправда, розбій і загарбництво чужих земель. Щоб зостатися з народом
на рідній землі, вони мусили піти під землю, викопати бункрикриївки, з
яких боронили рідну землю і чекали допомоги вільного світу. Одначе
вільні народи оглухли, не чули і не бачили їхніх страждань, а все ж вони
мусили хоч і без надії таки сподіватись. І коли вони у цих бункрах погину
ли чи опинилися на каторгах і засланнях, то великим злочином тих, що
живуть вільно і вигідно у вільному світі, є осуджувати їхні дії і називати їх
підземними щурами. І нарікати, що в рядах УПА, підпілля і визвольного
руху в обороні рідної землі згинуло кільканадцять тисяч українських
патріотів. А коли в рядах ворожої Червоної армії згинули мільйони ук
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раїнців за чужу, ворожу нам справу, то цього не шкода? Було шкода героїв
зпід Крут чи Базару, Біласа і Данилишина, але ми їх не осуджуємо, бо ча
си, в яких вони діяли і жили, були тяжкі, жорстокі і безнадійні, вони відда
ли життя за свою рідну українську землю, за свій нарід, за його права і
свободу. І нашим завданням, особливо наших істориків у вільному світі, є
ці їхні героїчні подвиги гідно записати на сторінках історії України. Запи
сати величні, а потім трагічні події, коли український нарід на протязі
місяців червня, липня і серпня 1941 року творив свою владу і порядок. Як
у кожному селі вибрав чи настановив війта і управу села, управи коопера
тивного, господарського і просвітнього життя, шкільництво і поліцію, по
садників і управи міст, старостів і управи повітів чи районів, залізниці і
все інше життя.
І ми собі на шкоду зупинили написання нашої історії на наших
перших визвольних змаганнях 191820 років, і нема кому написати
новітньої героїчнотрагічної історії українського народу.
“Гомін України” (1984, №26)

УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ
Редактор “Украпресу” Іван Овечко видав англійською мовою
кишеньковий довідник “Україна і українці” (128 стор.). Дмитро та
Марія Гулеї активно допомагали його розповсюджувати в
англомовному середовищі. Також висловлював критичні думки для
покращення наступного видання довідника.
Я дуже поділяю думку пані Анастасії Біловус, щоб нашим
державним володарям дати правдиві титули: королі, цісарі,
імператори, а не “князі”, “княгині”, що є накинені московськими й
іншими істориками, щоб славу України затьмарити і принизити.
Роблячи це, треба зробити відповідний коментар, і на цю барикаду
мусить хтось наступити і перейти Рубікон. А коли Ви перші зробили
таку корисну роботу щодо інформації про Україну виданим
“Довідником”, то, мабуть, і це мусите зробити Ви.
„Украпрес” (1985, №25)
Коли І. Овечко вирішив видати книжечку про українських козаків,
то подружжя Гулеїв також підтримало цю думку.
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Думку про видання книжечки про українських козаків і лицарів ми
поділяємо з Вами. Нехай світ дістане правдиві відомості про наших
славних лицарів і козаків, про славних козацьких отаманів,
запорізьких кошових і гетьманів, про легендарного Байду, про
державників Хмельницького, Мазепу та інших, які в дуже тяжких
історичних і географічних обставинах під окупацією жорстоких
лукавих наших сусідів боролися, щоб здобути волю для України і
збудувати на своїй землі свою державу для українського народу.
„Украпрес” (1985, №30)
Як далеко Ви вже зайшли з книжечкою про українських козаків в
англійській мові? Ця книжечка була б дуже корисною для української
справи, бо інформації про українських козаків і гетьманів, про
Козацьку й Гетьманську добу так же пофальшовані й спотворені
нашими сусідами і ворогамизагарбниками, як і вся історія України.
Не треба дивитися, що хтось має на це негативні думки чи
погляди. А як ми будемо боятися писати про нашу правду, то ми
ніколи нічого не зробимо, бо позитиви і негативи були і є всюди, і...
“ще ся той не вродив, щоби всім догодив”...
”Украпрес” (1986, №35)

КІЛЬКА ДУМОК НАПЕРЕДОДНІ
1000$ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ
Вже тільки три роки залишається нам для підготовки, щоб гідно і
достойно відсвяткувати цю велику історичну, релігійну і культурну
подію, яка сталася тому 1000 літ на землях України за князя
Володимира Великого. Одначе чомусь серце багатьох українців
огортає непевність і тривога. Бо чуємо і читаємо у пресі, що там, у
поневоленій Україні, московський уряд буде святкувати не
тисячоліття охрещення Володимиром Великим РусиУкраїни, а
охрещення Росії.
Цю саму пропаганду і пресію московська імперія проводить по
цілому світі, отже далі впихають у голови вільного світу брехню та
фальшують і викривляють цілу історію українського народу.
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Український нарід там, у під'яремній Україні, не може реагувати
на цю брехню і фальш і не може вільному світові передати про це
правдивих історичних інформацій, але ми, українці у вільному світі,
можемо, і повинні, і мусимо це робити. На жаль, турбота огортає нас,
бо лише три роки відділяє нас від цих величавих святкувань, а ми ще
не знаємо, як наші Церкви будуть відзначати ці святкування. Ще й
досі не появилася спільна соборна заява чи повідомлення проводів
наших Церков: чи Українська Православна, Українська Католицька
та Українська Євангельська і Баптистська Церкви будуть проводити
ці святкування спільно та соборно. Уже є такі тривожні вістки, що
провідники російської православної Церкви в Канаді будуть будувати
російську православну церкву у столиці Канади Оттаві на честь
охрещення Росії Володимиром Великим у православну віру.
Тому ми мусимо перед урядами, провідниками, ученими, а також і
загалом громадян у країнах поселення українців ці справи відповідно
їм вияснювати і спростовувати, бо ворог в Україні не тільки
старається знищити український нарід, його мову, Церкву і культуру,
але через пофальшування історії старається цілу Україну загарбати
для себе.
Кажуть, що поляки у 1966 році, коли святкували 1000ліття
хрещення Польщі, то уже чотири роки перед цими величавими свят
куваннями носили ікону Чудотворної Матері Божої Ченстоховської
(ікона, як виявляє історія, була занесена до Ченстохови з України у
часи воєнних лихоліть) по цілій Польщі. Її передавали з міста до
міста, з села до села і так майже у кожній польській хаті молилися до
чудотворної ікони Матері Божої, щоб вона зберегла і просвітила
польський нарід та допомогла гідно відсвяткувати цей величавий
ювілей.
Тому український нарід з радістю і одушевленням привітає
соборну заяву чи заклик проводу наших Українських Церков – гідно,
велично і соборно відсвяткувати цей величний історичний ювілей –
Хрещення РусиУкраїни.
1985 рік
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ДО УКРАЇНСЬКО$ЄВРЕЙСЬКИХ ВІДНОСИН
Писати на сторінках української преси про українськоєврейські
справи і стосунки, а головно в історичному минулому, є дещо не
вигідно, бо справи ці є досить дразливі, і тому треба підходити до них
дуже обережно, роздумливо і об’єктивно. Однак писати про це треба,
бо справи ці на протязі кількох останніх століть нашої історії є досить
наболілі, є багато фанатиків як з єврейської, та і з української сторо
ни, і тому ці відносини треба в міру можливостей злагіднювати, а не
загострювати.
Агентура окупанта України якраз дуже сильно працює над тим,
щоби посилювати і розпалювати ненависть між цими двома народа
ми, і це у великій мірі їм вдається. І коли слухати розмови і думки на
цю тему між нашими людьми, то якраз видно і відчувається: ці думки
і прямування до загострювання, а не злагіднювання цих відносин.
Чується багато нарікань, що наші українські газети і головні
національносамостійницькі напрямки не пишуть на своїх сторінках
про всі ці провини євреїв супроти українського народу, їхні услуги
польській шляхті і польському окупантові, які довгими століттями
гнобили український нарід на його рідній землі, ними загарбаній і
окупованій, – отже, своїм вислужництвом і діями допомагали окупан
тові гнобити і держати у кріпацтві український нарід, нищити його
господарські, культурні і релігійні надбання і цінності, розбудовували
корчми і цим старалися держати український нарід у пияцтві і тем
ноті, а навіть мали ключі від українських церков, бо ще і тепер в ук
раїнських гаївках співають “Їде, їде Зельман”, – і везе ключі відчиня
ти церкву. Далі – що вони допомагали московському окупантові
закріплювати комуністичну владу в Україні, що в комуністичній
партії і НКВД займали головні позиції, що допомагали нищити ук
раїнський нарід голодом у 193233 роках.
Кажуть, що історія є учителькою життя і що є три роди людей, які
по різному цю науку розуміють та з неї користають. Одні вчаться на
своїх власних історичних помилках, другі вчаться на помилках своїх
сусідів чи інших народів, а треті – не вчаться нічого взагалі. Отже,
будьмо тими, що вчаться і на своїх помилках, і на чужих, а головно
наших сусідів, а не будьмо тими третіми, що не хочуть вчитися нічо
го. Бог дав українцям гарну і родючу землю, одначе доля чи недоля
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присудила нам жити поміж заздрісними, ненаситними і жорстокими
сусідами – колись дикими степовими народами і ордами, а тепер
росіянами і поляками. І хоч наша історія з сусідами не була лагідна і
приязна, бо вони довгими періодами були загарбниками і поневолю
вачами земель, ми зазнали від них багато кривд, наруг і знущань, –
одначе нам таки доведеться жити з ними посусідськи. Тому мусимо
вживати і застосовувати багато дипломатичного хисту, розсудливос
ти і політичного розуму, а не плекати дух фанатизму, ненависти і не
толерантности, бо це у здобуванні і закріплюванні української дер
жави нам може тільки пошкодити.
Щоби поширювати правду про Україну і потребу побудови вільної ук
раїнської держави серед народів світу, між якими ми живемо, то нам тре
ба здобувати собі найбільше приятелів і симпатиків, а не ворогів.
Там, в Україні, кожного українця, хто їм невигідний, нищать або
засилають у далекий Сибір, а тут, у вільному світі, де ми розкриваємо
усі їхні злочини і облуду, вони хочуть зробити нас воєнними злочин
цями, щоби світ нас зненавидів, отже, хочуть знищити нас чужими
руками. Тому окупант кидає кістку незгоди між українцями і євреями
і, на жаль, певна частина євреїв, з Візенталем і Літманом у проводі,
далася на цей гачок зловити. А ми знаємо з найновішого історичного
досвіду, що там, в Україні, наші культурні і правозахисні діячі стара
ються злагіднювати українськоєврейські стосунки. Москва їх лає,
що вони українські буржуазні націоналісти і єврейські сіоністи. Коли
вони за це опиняються у далеких тайгах Сибіру, щойно там, у табо
рах, вони нав’язують ближчі і ще кращі взаємини між собою. Згада
ти хоч Анатолія Радигіна, Аврама Шифріна, Якова Сусленського,
Аріє Вудку і багато інших єврейських націоналістів, які, будучи у не
вільничих таборах разом з нашими великими людьми і патріотами,
такими як Левко Лук’яненко, Юрій Шухевич, В’ячеслав Чорновіл,
Іван Кандиба, Іван Світличний і багато інших, – довідалися від них
багато правди про Україну і українців і стали їхніми приятелями.
Народна мудрість каже: “Робіть добро вашим друзям і приятелям,
щоб вони все більше вас любили, творіть його також і вашим воро
гам, щоби вони поробилися колись вашими приятелями”. Отже, ба
чимо, що добром, розсудливістю і дипломатією можна здобути при
ятелів і прихильників, а нерозважливістю і фанатизмом можна собі
тільки шкодити.
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Знаємо, що деякі єврейські кола є знаряддям у руках московських
імперіалістів і КГБ, і це видно з того, що вони називають німецькими
коляборантами, воєнними злочинцями і погромщиками євреїв, ук
раїнців, балтійців, білорусів, хорватів й інші народи, а не називають
росіян, бо як же ж Москва може називати москалів воєнними злочин
цями, коляборантами німецьких фашистів і погромниками євреїв? А
саме вони, москалі, будучи і є найбільшими злочинцями і коляборан
тами, бо якраз вони коляборували з німцями, коли літом 1939 року
Сталін і Гітлер заключили спільний договір, так званий “пакт Ріббен
тропаМолотова”, і зараз напали на Польщу, поділивши її між собою.
А що саме москалі були найбільшими погромщиками і ненависника
ми євреїв, видно з того, що євреям за часів царату було заборонено
жити на російських землях і саме росіяни мали гасло “Бей жидов,
спасай Россию!”, а ніколи не було гасла “Бій жидів, спасай Україну!”.
Щоби витворити ще більшу ненависть між українцями і євреями
Москва спрепарувала справу Івана Дем’янюка, як воєнного злочинця
і нищителя євреїв, а через нього хоче обвинуватити весь український
нарід; постаралися, щоб його судили в Ізраїлі, і цим ще гірше розсва
рити ці два народи, ніби у цій справі знов винні лише євреї, а Москва
хоче бути в стороні – невинною і чистою. Тому мусимо бути дуже обе
режними і чуйними і точно визначити, хто є наш ворог, а хто при
ятель, прихильник чи бодай нейтральний. Бо ворогів ми маємо бага
то, а приятелів мало. Отже, будьмо мудрими і розсудливими, а не фа
натиками і мрійниками, в усіх наших чинах поступаймо і робімо так,
щоби з цього виходило якнайбільше користи для України.
“Наша мета” (1986, № 20)

НАШІ ПРИГОТУВАННЯ
ДО 1000$ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ
Уже тільки один рік залишився нам до приготування для
відзначення величавого і неповторного Ювілею 1000ліття
Хрещення України. Вже створено багато комітетів у різних країнах
українського поселення, які займаються підготуванням, щоби ці
святкування відзначити як найбільш торжественно, достойно і
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величаво. Це ми зробимо в міру наших можливостей тут, на еміграції,
поза межами нашої поневоленої Батьківщини. Бо там, в Україні,
московський окупант буде святкувати не хрещення України, а
хрещення Росії. І вже большевицька безбожна московська імперія у
спілці з московською Православною (режимною) Церквою робить
шалену пропаганду в цілому світі, що Володимир Великий у 988 році
охрестив у ріці Дніпрі не Україну і український нарід, – а
МосковщинуРосію. Отже, бачимо, що московський окупант не
тільки що загарбав українську землю, вкрав і присвоїв собі нашу
стару назву – Русь, але тепер ще хоче присвоїти собі українське
Тисячоліття Хрещення України і обдурити світ, що це було хрещення
РосіїМосковщини.
А знаємо з історії, що у 988 році ще московська зорганізована
держава не існувала, бо зорганізувалася вона багато років пізніше,
отже, Московщина хрестилася багато років пізніше, ніж Україна
Русь.
Тому було б дуже конечним спростувати і вияснити світові, що у
988 році відбулося хрещення України, а не Росії. І тому наші науковці,
історики, церковні достойники і діячі повинні написати відповідні й
дуже обґрунтовані статті на цю тему і поміщувати їх у чужинецькій
пресі. Кажуть, що дуже добру й обґрунтовану працю на цю тему
написав Патріарх МирославІван, отже, головні докази і думки з цієї
книжки можна поміщувати у газетних статтях.
У Канаді, Америці, Англії та Австралії поміщувати в англомовних
газетах, у Німеччині – в німецьких, у Франції і Квебеку – у
французьких, в Італії – в італійській мові, в Аргентині, Бразилії – у
їхніх місцевих мовах, а по можливості і в інших державах світу. Цим
повинні зайнятися усі створені ювілейні комітети під патронатом
наших центральних установ і організацій та під проводом наших
Церков. Треба зорганізувати грошові збірки. І там, де дається,
поміщувати статті на цю тему безплатно, а в іншому ці звідомлення і
статті оплачувати. Також треба оголошувати такі відомості на радіо і
телевізії. І це мало би великий успіх та спростувало би брехню нашого
окупанта, як рівно ж долучилося б до популяризації української
справи взагалі.
Дехто каже, що цією справою займається Український Гарвард і
ще деякі наукові установи у світі, які видають грубі й обширні книги
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про Хрещення України. Це дуже велика і корисна праця у тій справі в
науковому світі, але ширші кола громадянства їх ані бачити, ані
читати не будуть, а газетні статті побачать і прочитають усі.
Тому використаймо цей момент підготовки до Тисячоліття
Хрещення України вже тепер, бо це є виїмкова і неповторна нагода –
доки ще не запізно...
“Наша мета” (1987, 29 квітня)

ДЕЯКІ РОЗДУМИ І МІРКУВАННЯ
Розглядаючи історію України, бачимо часи державної могутності і
слави, але переважно бачимо часи державного упадку і занепаду.
Звичайно, що причин цього було багато і різних. Багато наших людей
каже, що ми українці як народ самі винні, що своїми сварками і
незгодами не вміємо оборонити своєї держави. Звичайно, що в
значній мірі це правильно, але ж сварки і внутрішні міжусобиці були
і в німців, французів, англійців, італійців, іспанців і в інших народів.
Ми мусимо головним чином приймати до уваги те, що Україна
розташована на грані двох світів – культурної Західної Європи і дикої,
кочівничої, жорстокої і плюндруючої Азії. Скільки орд, народів, і
племен перекочувало по українській землі! Всі вони руйнували,
грабували, палили і нищили все, що зустріли в Україні. Половці,
печеніги, гуни, хазари, татари, турки і багато інших напасників і
завойовників. Багато з тих народів зникли з лиця землі і сліду по них
немає. Українці вижили на своїй землі.
Таким чином бачимо, що шлях українського народу був дуже
важкий і тернистий, бо кожен напасник хотів його поневолити і
забрати наше добро, і завдяки Божому провидінню, нашій
відпірності і витривалості через цілий наш кривавий історичний
шлях, через моря крові і гори трупів (наших і ворожих) ми нарешті
осягнули свою державу. Тепер для нас найголовніша справа її
розбудувати та зміцнити.
Україна зі всіх сторін оточена хижаками, які тільки мріють про
загарбання нашої родючої землі. В теперішніх часах дипломатії і
згоди потрібно докласти всіх зусиль, дипломатичного хисту і зрілості,
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щоб нашу державу зберегти й оборонити, підтримувати з сусідами
добрі стосунки. Треба розбудувати сильну армію, яка б відлякувала
кожного можливого агресора від бажання йти на нашу землю. Якщо
дивитись на Америку і Канаду, то вони не мають ніяких злих сусідів,
бо їхніми границями є безмежні океани, а Україна мов та чайка при
битій дорозі, оточена хижаками.
Поміж собою мусимо плекати братню любов і згоду, толерантність,
розуміння і співпрацю, завжди ставити на перше місце добро України
і свого народу, особисті амбіції і славу завжди скеровувати для добра
своєї держави. Треба поширити серед всього українського народу
таку національну, політичну, а найголовніше державницьку
свідомість, щоб всі знали, що в своїй державі буде нам добре і будемо
щасливі, а якщо втратимо її, то буде нам зле, знову станемо рабами
невільниками і навіть можемо зникнути з лиця землі.
Дивлячись на всесвітню історію, стає нам незрозуміло і дивно,
чому за весь історичний шлях, від найдавніших часів відбуваються
війни, загарбання і насильства. Чи це є притаманне людській
природі, що одні народи працюють чесно, з любов’ю, з задоволеним
споживають плоди своєї праці, а інші звикли нападати на них та
забирати їхнє добро? Виглядає, що це є боротьба добра зі злом і
здається, що ніхто не може цьому зарадити. Тому виглядає все
якимось зачарованим колом. Адже Бог створив усіх людей, всі народи
однаковими, всім дав однакові моральні заповіді (любіть один одного,
не вбивайте, не крадіть, не обманюйте, не заздріть, допомагайте
бідним та нещасним, творіть справи любові і милосердя). І ніби всі
народи вірять в Бога, крім безбожних комуністів, але чомусь
поширюють ненависть, нетерпимість одні до других. Мусульмани
вважають, що тільки їхній Бог справедливий і йдуть вбивати
християн, жиди вважають, що правдивим є тільки їхній Бог і вони є
Богом вибраним народом, буддисти пропагують Будду, християни
вважають, що тільки вони вірять в правдивого Бога. Частина
українців вірить у Дажбога. Саддам Хусейн, іракський фанатик
шовініст, назвав себе Божим посланцем і хоче йти війною на Америку
і жидів і їх повбивати. Росіяни вважають себе обраним народом,
Москву вважають третім Римом, а четвертого ніколи не буде. І в
цьому завороженому колі тяжко щось зрозуміти. І я не розумію, чий
Бог каже йти грабувати, убивати, руйнувати і красти.
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Кажуть, що теперішня війна в Югославії частково також має
релігійне підґрунтя. Серби і хорвати (християни) вбивають боснійців
(мусульман). Звідки взялися в християнській Сербії мусульмани?
Микола Бараболяк у статті в газеті “Свобода” пояснив, що коли турки
завоювали Балкани, то через кілька століть навернули в мусульман
ство частину сербів і тепер решта сербів ненавидять їх і називають
зрадникамияничарами.
Нашим козакамлицарям треба дати велике признання, бо вони
протягом кількох століть обороняли українську землю перед
нападами турків і татар і не дали їм можливості поселитися в
південній частині України і подібно як на Балканах зробити з
українців мусульман.
І дивно стає, що ми всі українці є християнами, але поділені на
православних, католиків і протестантів. Одні з другими ворогують і
тим утруднюють будувати і зміцнювати українську державу. А нам
так потрібне християнське і шевченкове єдиномисліє і братолюбіє.
Наш велетень духу Іван Франко у своїх творах багато писав про ці
теми. В згаданій вище книжці “Біблійне оповідання про сотворення
світу в світлі науки” він прийшов до цікавих висновків, але книжка до
читачів не дійшла. Франко всюди намагався писати правду, тільки
правду і ніщо більше, як правду. Бо і в Євангелії написано “Пізнайте
правду і правда визволить вас”.
В нашій українській дійсності чомусь так тяжко розбудувати це
єдиномисліє і братолюбіє, хоч багато про це говориться і пишеться.
Реальні успіхи незначні. Забагато у нас заздрості, особистих амбіцій,
жадоба особистої слави. Коли хтось досягає успіхів, то свої
підставляють йому ногу, щоб упав. Усі хочуть бути провідниками, але
провідниками можуть бути тільки ці, що мають до цього здібності,
талант, покликання і Божу іскру. В часі комуноімперської дійсності
на західноукраїнських землях у 193941 роках під жахливим
терором окупанта завмерло політичне, громадське і культурне
життя. У страху перед жахливим терором та переслідуваннями
українські партії, товариства і установи самоліквідувалися. Зали
шилася єдина організація ОУН, яка мусіла піти в підпілля і
продовжувала українську роботу серед народу. Така праця вимагала
великої напруги, самопожертви і посвяти. Але першої заповіді
українського націоналіста “Здобудеш Українську Державу, або

263

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

згинеш в боротьбі за Неї” не можна було зламати. Закордонний
провід ОУН, який в більшості перебував у Німеччині, мав тоді малий
вплив на життя в Україні, бо зв’язки з краєм були дуже утруднені.
Отже проблеми в Україні вирішував Краєвий провід. І тоді почався
розкол в організації.
Керівні люди вже завчасно передбачали вибух совєтсько
гітлерівської війни. Керівники ОУН ще за кілька місяців до її початку
зорганізували в Німеччині два відділи українського війська (“Роланд”
і “Нахтігаль”), які мали дати початок майбутній українській армії. Ці
відділи були зорганізовані і вишколені за згодою деяких генералів
німецької армії, які прихильно ставилися до України і українських
справ. 30 червня 1941 року у Львові було проголошено відновлення
Української Держави, але божевільні німецькі фашисти, які хотіли
зробити з України німецьку колонію, почали арештувати провідників
українського народу, нищили членів ОУН та українську інтелігенцію.
Українці, які мали надію, що з німецькою допомогою вдасться
розвалити комуноросійську імперію і відновити власну державу,
розчарувалися в німцях. Багато провідників мусіли йти в
протинімецьке збройне підпілля, а відтак зорганізували Українську
Повстанську Армію, яка протягом 10 років боролася проти двох
окупантів.
Деякі наші еміграційні політики, які перебували за кордоном і не
брали участі у цих великих всенародних святкуваннях з нагоди
відновлення Української Держави З0 червня 1941 року, критикують
це проголошення, вважають його непотрібним і передчасним. А воно
було дуже потрібне і було своєчасним, бо вже пізніше аж до
закінчення війни не було можливості таке відновлення проголосити.
Ми доказали і німцям, і іншим державам, що українці хочуть своєї
держави і змагаються за її побудову.
Тепер, Богу дякувати, вже маємо свою державу і мусимо докласти
усіх старань і зусиль, щоб цю державу втримати, розбудувати і
зміцнити.
І ще пригадалося дещо з віддалі проминулих 5060 років про
Ходорівщину. Після героїчної смерти сотника Юліана Головінського,
Василя Біласа і Дмитра Данилишина на початку 1930х років
національна свідомість серед українського народу дуже піднеслася.
Кожного року в часі Зелених свят відбувалися величаві походи на
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цвинтарі і на могили, щоб вшанувати пам’ять борців і героїв, які
віддали своє життя за волю України. Душею і натхненником таких
святкувань у нашій околиці був полум’яний патріотнаціоналіст
Василь Стеців з Дуліб. Він організовував такий похід в Дулібах і так
йшли через Отиневичі до Ходорова. В Отиневичах до них
приєднувалися процесії з Отиневич і Городища Цетнарського і далі
крокували на ходорівський цвинтар, де була велика могила вояків
Української Галицької Армії, які віддали своє життя за волю України в
191819 роках. Організовано крокували незчисленні маси народу,
співаючи патріотичні пісні (Ви жертвою в бою нерівнім лягли; Гей,
там на горі Січ іде; Сміло друзі, не втеряйте духа на страшную прю;
Ми гайдамаки; О, Україно, о, люба ненько; та інші). Такі процесії
прибували на цвинтар і з інших сіл і тут відбувалася панахида за
полеглих вояків. Траплялися сутички з польською поліцією і арешти.
У липні 1941 року в Дулібах відбулися дуже величаві святкування
проголошення Української Держави, пов’язані з перепохованням
тлінних останків патріотанаціоналіста Антона Гураля з Дуліб. Влітку
1940 або весною 1941 року член ОУН А.Гураль при виконанні
організаційних обов’язків попав у засідку більшовицької міліції чи
НКВД і був застрелений. Це сталося на полях Рогатинського району.
Там його й поховали. Родичі Антона і родина тяжко це переживали, але
не пішли впізнавати вбитого, щоб не бути вивезеними в Сибір. Погода
була чудова і величезні маси народу супроводжували тіло Антона на
цвинтар в Дулібах. З Дуліб ще пригадую таких молодих свідомих
українців як Гриць Гураль (брат Антона), Микола Стеців (брат Василя),
Федір Прокопів (брат Богдана). В Отиневичах, крім попередньо
згаданих патріотівнаціоналістів ще були Головчаки Ілярій (Лярко) і
Петро, Щуйка Володимир, Бардак Володимир, Мигович Йосиф,
Басумак Михайло, Завадовський Андрій, Завадовський Антін, Кравець
Дмитро та інші. Пригадую двох студентів Львівського університету:
Іван Баглай з Городища Королівського і Дмитро Слюзар з Бортник.
Д.Слюзар був заручений з дочкою учительки Геваницької з Ходорова і
здається вже в 1942 році вони пішли в підпілля. Учителька Геваницька
і професор Кугаєвич викладали українську мову і літературу у
польській народній школі в Ходорові.
З Ходорова ще пригадую таких патріотівнаціоналістів: Гошовський
Дмитро, ДунецьТеодозій, Ціховський, Андріївський Юрій.

265

З Ходорівщини через Канаду – в Україну

З Городища Королівського вийшло двох священиків: Гулей Микола,
який був парохом в Дулібах або в 193941 роках, або вже в час німецької
окупації (точно вже не пригадую), а також Балук, який виїхав до
Аргентини і був священиком в БуеносАйресі. Загинув в автокатастрофі.
Його дочка в один час була популярною співачкою в Аргентині.
В Піддністрянах був дуже здібний і популярний диригент хорів
Прокоп’як, який був низького росту і тому мав прізвисько “Куций”.
Колись давніше з Ходорова до Аргентини або до Бразилії виїхав
поетгуморист Сильвестр Калинець. Він писав гуморески, анекдоти,
різні сміховинки і може ще деякі поезії. З Ходорова походить поет Ігор
Калинець. Його мама походить з родини Гулеїв з Городища
Королівського. Він побував в Торонто в жовтні 1990 року і мав тут
кілька виступів. На одному з них я придбав собі збірку його поезій і на
ній поет поставив свій автограф: “Панові Дмитрові Гулеєві від Гулея
Ігора Калинця”. В Ходорові живе мама трьох славних братів,
громадських і політичних діячів Михайла, Богдана та Миколи
Горинів. Колись їхня родина мешкала в селі Кнісело.
З Чорного Острова ще пам’ятаю таких патріотівнаціоналістів як
Лозинський Филимон, Скрутовський Петро, Костецький Володимир,
Костецький Йосиф, Бобак Пилип, Войціховський Володимир.
Володимир Костецький був вчителем і моїм товаришем з
Ходорівської школи. Влітку 1942 року, коли я був у підпіллі, то деякий
час перебував у їхній хаті. Войціховський Володимир помер в
Торонто кілька років тому. Скрутовський Петро служив в українській
поліції у 194143 роках, а може і в 1944 (цього вже не знаю).
В Старих Стріличах я знав патріотичні родини Ревуцьких,
Шевцевих і Базарників і двох братів – Миколу Наугольника і Василя
Прокопа. Микола і Василь не були рідними братами, але росли, жили
і працювали разом так як рідні брати. Після І Світової війни батько
Василя Прокопа був вдівцем, а маму Миколи Наугольника (вдову з
дитиною) воєнна завірюха зі Східної України занесла в Галичину.
Обидвоє повінчалися і таким чином їхні діти росли разом. Вони
брали участь в роботі “Просвіти”, в аматорських гуртках, працювали
в ОУН, а опісля пішли в УПА. Дальша їхня доля мені невідома. У
Ревуцьких і Шевцівих я перебував в час мойого підпілля. В
Отиневичах були два брати Микола і Богдан Ревуцькі. Вони
закінчили вчительські курси і були вчителями здається у Баківцях.
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Там в 1941 або 1942 році гестапо провело великі арешти і декілька
арештованих розстріляли десь біля Чорткова.
Василь Яворський з Отиневич був моїм шкільним товаришем, з
яким разом ми служили в Червоній армії. Він також вчителював,
поки нас не забрали до війська восени 1940 року. Тепер живе в
Ходорові, а його зять Ігор Набитович вчителює в Отиневичах і є
депутатом Львівської обласної ради.
Петро Бобик є директором видавництва “Відродження” у
Дрогобичі. Походить з села Руда біля Ходорова.
В 1938 році в Галичині відбувалися величаві святкування 70
річчя товариства “Просвіта”. Таке свято відбулося в
Піддністрянах з насиченою програмою. Там виступав відомий
хор під керівництвом диригента Прокоп’яка. З цим хором він на
конкурсах завжди забирав призові місця. Прокоп’як також
диригував хорами і в інших селах.
Коли хтось з мешканців Ходорівщини прочитає ці спомини і
знає щось про цих людей, яких я тут згадав, про їхню долю, де,
коли і як вони загинули, віддавши своє життя за Україну ?
нехай щось більше напише про них. Всі вони були свідомі
українські патріоти, діячі і працівники, члени “Просвіти”,
антиалкогольного товариства “Відродження”, аматорських
гуртків, церковних і світських хорів. Вони були членами ОУН,
“Юнацтва” (або їхніми симпатиками), керівниками громадсько
суспільного життя, політичними в’язнями, підпільниками і
учасниками УПА.
Велетень духу Іван Франко про таких людей писав у своєму
вірші “Каменярі”: “Слави людської ми зовсім не бажали, бо не
герої ми і не багатирі. Ні, ми невільники, хоч добровільно взяли
на себе пута. Ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш
Каменярі”. Вони були свідомі, що воля України виросте колись
на їхніх кістках.
І коли завдяки їхній праці, жертвам і посвяті, як і праці всіх
попередніх поколінь таки постала вільна Україна, то нашим
завданням є розбудовувати і зміцнювати рідну державу, щоб
ніколи вже вона не падала.
Про І.Франка деякі німці кажуть, що він мав домішку ні
мецької крові (можливо тому, що він жив в період австрійської
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окупації Галичини, коли державною мовою була німецька
мова), бо не може бути, щоб такого велета духу, вченого,
мислителя, поета і письменника видала українська нація, а не
німецька.
Стосовно розколу в ОУН, то це було явище неминуче, але
воно проходило ненормальним способом, тому завдало
непотрібних ударів українській визвольній справі. ОУН – це
орденмоноліт, який поставив собі завдання вивести
український народ з неволі і рабства, просвітити його ідеалами
самостійності і державництва. Бути членом цієї організації
означало приймати на себе великі обов’язки: виконувати 10
заповідей українського націоналіста, 12 прикмет українського
націоналіста і 44 правила життя українського націоналіста.
Хто відчує, що в нього немає сили, здібностей, завзяття і
витривалості, щоб відповідати цим вимогам, той повинен
добровільно уступити з членства, стати симпатиком і
допомагати тим, які мають здібності, сили і відваги бути тим
Духом Відвічної Української Стихії, щоб зробити український
нарід господарем на своїй землі у своїй державі.
Українські націоналісти пішли цим шляхом 30 червня 1941
року, проголосивши відновлення Української Держави. Хоч
проголошеної держави не здобули і величезна кількість їх
загинула в боротьбі за цю державу, проте залишили нам
дороговказ, як завершити цю справу. Ці, що перебували за
кордоном і не брали участі в цих величавих подіях, замість
радіти і допомагати завершувати справу, засудили її із
заздрості, що не вони керували цими подіями. Вони почали
робити Каїнову роботу, допомагали німцям нищити героїв
похідних груп і бандерівців взагалі. Отже розколу в ОУН не
було, бо вони перестали бути членами ОУН, у них не стало
відваги, завзяття і охоти боротися за здобуття Української
Держави, а надіялися, що Україну дасть їм Гітлер.
Це була найбільш сумна і трагічна сторінка в нашій історії.
Др Петро Мірчук у своїй книзі “Змаг за Українську Самостійну
Соборну Державу” описав ці трагічні події. Др П.Мірчук,
провідний член ОУН, знає багато цих справ з власного досвіду і
пережиття. Провід ОУН мабуть не вважав за доцільне у нинішні
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часи поширювати цю книжку для добра української справи, бо
“не пора в рідну хату вносити роздор”. Я вислав цю книжку в
двох частинах до шкільної бібліотеки в Отиневичах. Хто захоче
нею поцікавитися, то може прочитати.
Отже ці, що відчули, що вимоги члена ОУН є для них надто
важкі, повинні були (та й тепер ще можуть) створити собі якусь
іншу організацію чи партію, а не підшиватися під назву ОУН і
робити незгоду й роздор зі шкодою для Української Держави.
Тепер, коли завдяки Божому провидінню, жертвенності і
посвяті наших борців і героїв, вже свою державу маємо, мусимо
всі, незалежно від того, до якої партії належимо, чи взагалі не
належимо, працювати так, щоб свою державу втримати,
розбудувати і закріпити назавжди.
Дмитро Ґулей, вересень 2000 р.
Торонто (Канада)

***
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США). Доцент, викладач історії України Чернівецького Національного
університету ім. Ю. Федьковича і Буковинського університету.
Автор книг з циклу “За тебе, свята Україно”:
/ “Південне Надзбруччя у визвольних змаганнях ОУН/УПА”.
/ Чернівці, 1998. / 446 с.;
/ “Чортківський надрайон ОУН”. / Чернівці, 2000. / 416 с.;
/ “Заліщицький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА”. Книга третя. / Чер/
нівці, 2002. / 418 с.; друге видання третьої книги. – Чернівці. / 2004;
/ “Бучацький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА”. Книга четверта. /
Чернівці, 2004. / 400 с;
/ “Кам’янець/Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА”. Книга
п’ята. (Співавтор Василь Горбатюк). / Чернівці, 2006. / 352 с;
/ “Добром нагріте серце”. / Нью/Йорк / Чернівці, 2003. – 268 с.
Оформлення та ілюстрації до книги виконав ІВАН БАЛАН,
член Національної Спілки художників України. Нар. 1941р. у
с. Стрілківці Борщівського р/ну Тернопільської обл. Закінчив
Львівський поліграфічний інститут ім. Івана Федорова зі
спеціальності оформлення та ілюстрування книги.
Працює у галузі станкової графіки, малярства і монумен/
тального мистецтва. Художньо оформив близько 50/ти книг,
що вийшли друком у різних видавництвах України. Учасник
обласних, Всеукраїнських та зарубіжних виставок у жанрі живопису і графіки.
Роботи художника зберігаються в державних та приватних колекціях в Україні та
за її межами. Нагороджений дипломами Спілки художників України та міжнарод/
них конкурсів книжного знаку. Лауреат обласної літературно/мистецької премії
ім. Сидора Воробкевича.
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