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50РІЧЧЯ
ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ: 19421992

У п'ятдесяту річницю постання Української Повстанської
Армії присвячуємо цю книгу «Літопису УПА» лікарям, медикам,
медсестрам і санітарам, що працювали в рядах Санітарної
Служби УПА та Українського Червоного Хреста.
Присвячуємо цю книгу також всім тим особам та родинам,
які давали медичну допомогу, опікувалися, харчували та
переховували ранених або хворих повстанців, наражуючи своє
життя та життя своїх родин, хоч вони не були формальними
учасниками українського визвольного підпілля.
Видавництво «Літопис УПА»

Фундаторами
видання цього тому є

Марія і Модест Ріпецькі

ВСТУПНА СТАТТЯ
Медичносанітарна служба відіграє важливу ролю в кожній армії.
Добре зорганізована санітарна ділянка важна не тільки тим, що несе
медичну допомогу раненим та хворим, дбає про загальний стан здоров'я
вояків, має нагляд над харчуванням, старається запобігати хворобам,
передусім інфекційним, але важна тим, що її справна діяльність впливає у
великій мірі й на моральний стан армії Свідомість вояка, що на випадок
поранення чи захворювання він знайде так на полі бою, як і в запіллі належну
медичну опіку, збільшує його почуття індивідуальної безпеки і зміцнює його
боєздатність.
Творці Української Повстанської Армії у формуванні військових відділів
та Санітарної служби старалися використовувати досвід українських
збройних сил Першої світової війни, а це армії УНР та УГА.
Характер УПА, її боротьба в запіллі окупанта й застосування пар
тизанської тактики, не дозволяли побудувати її організаційну структуру
за точною схемою реґулярних армій. В Українській Повстанській Армії
треба було зберегти централізовану систему керівництва, а рівночасно
залишити повстанським відділам як найбільше самостійности в їхніх діях.
Те ж саме стосувалося до медичносанітарної системи УПА.
В організаційній структурі УПА введено поділ за територіями, а не
формовано полків і дивізій. За територіяльним розподілом встановлено краї:
УПАПівніч, УПАЗахід, УПАПівдень та УПАСхід.* Підпорядковними
територіяльними одиницями стали воєнні округи, які поділялися на
Тактичні відтинки. На території Тактичного відтинка, залежно від
обставин, діяли два до три курені. У склад куреня входили сотні, чоти та
рої.
Найнижча самостійно діюча бойова одиниця в системі УПА була
сотня. У виняткових обставинах, також діяла самостійно чота. Пар
тизанська сотня, за своїм функціонуванням, істотно відрізнялася від сотні
реґулярної армії, не зважаючи на те, що була побудована за виразно окресленою
схемою з поділом на чоти, рої і т. п.
В реґулярних арміях виховання, вишкіл, техніка, а передусім сама
складність машини, якою є армія, применшують у великій мірі значення
індивідуальности сотні. Зате ж у партизанській системі сотня діяла
переважно самостійно. Дві чисельно однакові сотні, з однаковим озброєнням
і однаковим вишколом, становили дві зовсім різні сили, вартість і вагу яких
визначали передусім якості характеру сотенних та боєздатність її вояків.
*

УПАXСхід була тільки в стадії організації.
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Тільки під час більших операцій самостійно діючі сотні об'єднувалися в
курінь, а ще рідше кілька куренів у загін. Лише винятково курінь діяв як бойова
одиниця.
Відповідно до цього була побудована й діяла Санітарна служба УПА.
На вищих щаблях, тобто від тактичного відтинку вгору, роля санітарної
служби зводилася до організаційнокоординаційної діяльности. Безпосередня
опіка й допомога раненим та хворим належали до обов'язків лікарів і
санітарів, які були при куренях, сотнях або чотах. До сотень, які проявляли
більшу активність і боєздатність, призначувано краще кваліфікований медичний
персонал.
Потрібно з'ясувати ще одну складність дії санітарної служби при
відділах УПА. Сотні не перебували в одному місці, а були в постійному русі.
Звичайно сотні були прикріплені до якогось терену, на якому вони мали свої
маґазини боєприпасів, харчів і медичні пункти. Проте дуже часто відділам
УПА доводилося діяти в не своєму теремі, або перебувати в рейдах без
доступу до потрібного постачання.
Медичносанітарний персонал, який працював при відділі, не міг
рівночасно виконувати обов'язки у підпільних польовах шпиталиках.Тут
звичайно знайдено іншу розв'язку. Опіку над важче раненими вояками перебирав
Український Червоний Хрест (УЧХ).
*

*

*

Український Червоний Хрест був зорганізований у новоствореній
Українській державі ще 1918 p., згідно з вимогами Женевської конференції, і
діяв до часу її самостійности до 1921 року. Після втрати державности
Український Червоний Хрест, силою вимог міжнароднього договору, не мав
змоги бути дальше членом і користуватися привілеями Міжнародного
Червоного Хреста. Хоч не під свосю назвою, а під іншими правноорганізацій
ними формами, УЧХ далі діяв і допомагав жертвам збройних змагань,
полоненим, інвалідам, вдовам та сиротам.
Під час Другої світової війни, вже в перших днях захоплення України
гітлерівською Німеччиною, українські лікарі та громадськохаритативні
діячі, не питаючи дозволу окупанта, відновили діяльність Українського
Червоного Хреста.*
В червні 1941 року, за ініціятивою українських лікарів, створено відділ
УЧХ у Львові. Його станиці швидко зорганізовано в різних місцевостях.
* Ereigjiismeldung UdSSR Nr 142, 5. XII. 41. II. Meldungen der Einsatzgruppen und komandos.

Kinsalzgnippe C. Standort Kiew. Stirranung derukrainischen Bevolkerung in der Shult Kiew.
УПА у світлі німецьких документів, книга 3, Торонто, Літопис УПА, 1991, Літопис
УПА.т.21, ст. 101.
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Першим головою УЧХ у Львові став др Леонід Курчаба. Після нього
виконували ті обов'язки др Галина БіленькаВрецьона, а потім др Тома
Воробець.
Зразу після того, як німці зайняли Волинь, організовано також
Український Червоний Хрест у Рівному. У вересні 1941 року почав діяти
Український Червоний Хрест у Києві, під керівництвом професора Федора
Богатирчука. Активну ролю в діяльності УЧХ на східних українських землях
відіграла письменниця Людмила Івченко та др Марія Ясенецька.
Праця УЧХ велася не тільки його персоналом, а теж і спільними
зусиллями широких кіл громадянства. В наслідок трагічних подій воєнного
лихоліття, працівникам УЧХ прийшлося помагати тисячам жертв. Цими
жертвами були: цивільне населення, політичні в'язні, яким пощастило
видістатися живими з більшовицьких тюрм, вдови і сироти, евакуйовані
втікачі з інших теренів, ранені та хворі різними інфекційними недугами, а
передусім тифом та потерпілі від повені та голоду. В роках 194142
найважливішим завданням Українського Червоного Хреста була допомога
військовополоненим Червоної Армії, що попали до німецьких таборів.*
Військове німецьке командування Українського Червоного Хреста
офіційно не визнавало, але його діяльність до певної міри толерувало. З
приходом цивільної влади, ґестапо вимагало ліквідації УЧХ, як ними не
леґалізованої установи. Окупаційна влада ступнево ліквідувала всю мережу
відділів УЧХ методами заборони, погроз, арештів, а навіть розстрілів.
У серпні 1941 р. ґестапо арештувало дра Леоніда Курчабу, першого
голову УЧХ у Львові, й він помер у тюрмі Монтелюпіх у Кракові. В Києві
ґестапо заарештувало верхівку Українського Червоного Хреста, разом із його
головою проф. Федором Богатирчуком, 10 лютого 1942 р. Арештованих
незабаром звільнено, але УЧХ був змушений припинити свою діяльність.
Заборонено також діяльність УЧХ на Волині. Під терором німецької
окупаційної влади УЧХ не мав уже змоги працювати на жодній території
України, а все таки його члени різними способами далі вели свої гуманітар
нохаритативні завдання.
Єдино, де Український Червоний Хрест далі вів свою діяльність, це
тільки в Українській Повстанській Армії. Важливо відмітити, що в ор
ганізуванні та праці Червоного Хреста основну ролю відіграли жінки. В
роках 1943/44 ці обов'язки перейняла на себе ОУН. Першою головою під
* Ereignismeldung UdSSR Nr. 191. 10.IV.1942 II. Meldungen der Einsatzgruppen imdX
komandos. Einsatzgnippe C. Standort: Kiew. Lage und Stiinmung in der Ukraine. Lage und
Stimmung in der WestXUkraine.УПА в світлі німецьких документів, книга третя.
Торонто, Літопис УПА, 1991 (Літопис УПА, т. 21, ст. 117X119).
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пільного УЧХ в 1943 році стала Катерина Зарицька. Після неї головою УЧХ,
до часу її арешту 1950 p., була Галина Дідик.
Жінки внесли значущий вклад у діяльність УЧХ та всі інші процеси
визвольних змагань під час і після Другої світівої, а це широка тема і вимагає
окремого тому.
Підпільний Український Червоний Хрест поділявся на три відділи:
медичний, фармацевтичний та відділ суспільної опіки.
Співпраця між Санітарною службою УПА та УЧХ була так тісно
пов'язана, що неможливо провести чітко розмежування їхніх компетенцій.
Основна різниця полягала в тому, що лікар і весь медичний персонал
Санітарної служби УПА військово підпорядковувалися командирові сотні або
куреня. Працівники УЧХ, що виконували свої завдання в терені, підлягали
зверхникові УЧХ і не були військово підпорядковані командирам відділів.
УЧХ, чи як на деяких теренах його називали, референтура Служби
здоров'я, працював на всіх щаблях підпільної мережі, а саме в окрузі,
надрайоні, районі, а як була можливість, то навіть у кущі. Підпільні
шпиталики та санітарні пункти розбудовувано в районах або в надрайонах,
а не будовано центральних польових шпиталиківпри округах. Вони звичайно
були невеликі розміром, щоб у випадках віднайдення "шпитальки" ворогом,
не понести великих втрат у людях, як також: з уваги на труднощі
транспорту хворих та ранених на далеку віддаль. Окружні осередки УЧХ в
більшості не виконували практичного керівництва шпиталиками, лише
координували діяльність нижчих клітин, дбали про їх персональну обсаду,
вишкіл персоналу, постачання ліків.
Коли реґулярна армія під час війни має фронт і запілля, то в нашій
повстанській дійсності такого поділу не було. Однак, якщо б хтось хотів
шукати такої аналогії, тоді можна б сказати, що лікарі й санітари, які
обслуговували відділи УПА, були на фронті, а ті, що входили до складу
підпільної адміністрації та несли допомогу раненим і хворим у санітарних
криївках й підземних шпшпаликах, перебували в запіллі. Умови одних і других
були трохи відмінні, але труднощі однаково великі і тут, і там.
Загроза згинути кожної хвилини була для всіх однакова. Лікар чи
санітар при відділі УПА брав участь у боях, як кожний інший вояк. Тим, що
були на санітарних пунктах, грозила завжди небезпека, що їх "шпиталька"
буде викрита ворогом, і в такому випадку можливості вирватися з оточення
ставали мінімальними.
* * *
Перший досвід організації медичної опіки в УПА Санітарна служба
здобула на Волині. Тим досвідом користувалися пізніше медичносанітарні
працівники на інших територіях. Коли Санітарній службі доводилося
виконувати складні завдання, тоді їй помагав Український Червоний Хрест.
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Головою УЧХ у Рівному 1941 р. був др М. КорнилівВасилів, а відділ
суспільної опіки очолював полковник УНР Леонід Ступницький, пізніший шеф
штабу Головного Командування УПА. У відділі суспільної опіки разом із полк.
Л. Ступницьким працювала відома громадськополітична діячка др
Харитя Кононенко. Установа УЧХ на Волині існувала до часу створення
Райхскомісаріяту України в Рівному. Коли німецька окупаційна влада
заборонила вживати назву УЧХ, тоді медичнохаритативну працю далі
ведено під фірмою Допомогового комітету міста Рівне. В роках 194142
основним завданням УЧХ на Волині, як згадано попередньо, було опікуватися
місцевим населенням та допомагати полоненим ЧА в німецьких таборах.
В 194243 роках, на початку формування повстанських відділів, діячі
УЧХ та деякі лікарі помагали організувати санітарне постачання та
медичну опіку для Української Повстанської Армії. Першими жертвами
зв'язків із підпіллям і допомоги воякам УПА були лікарі дри Ганна та Петро
Рощинські. Ґестапо заарештувало їх у Крем’янці 23 лютого 1943 року та
розстріляло цього ж самого вечора під мурами Крем’янецької тюрми.
Полк. Л. Ступницький, який 1942 року став комендантом поліційної
школи в Рівному, 1943 р. з цілою групою перейшов до УПА. Пост керівника
суспільної опіки УЧХ (опісля Допомового комітету) перебрала др Харитя
Кононенко. Вона держала зв'язок з полк. Л. Ступницьким та організувала
для Санітарної Служби медичний персонал і медикаменти. Харитю
Кононенко ґестапо заарештувало 15 липня 1943 р. та по трьох місяцях
слідчої тюрми в Рівному розстріляло.
До ширших дій УПА на Волині дійшло напровесні 1943 року, внаслідок
чого збільшилася кількість ранених та хворих. Виринула конечність роз
будувати відповідну систему медичної опіки й зорганізувати підпільний
Український Червоний Хрест. Цей обов'язок взяла на себе жіноча мережа
ОУН. В околиці, де не було жіночої мережі ОУН, ані підпільного УЧХ,
санітарній службі УПА допомагали свідомі жінки та працівники медичної
професії.
На початку 1943 року зорганізовано на Волині підпільні шпиталі УПА
на зразок польових шпиталів реґулярної армії. Їх улаштовувано у селах,
здалека від німецьких ґарнізонів, а подекуди й у містечках, а якщо було
можливо, будовано невеликі шпиталі в лісах. Така шпитальна система
давала можливість нечисленим лікарям і медичному персоналові
заопікуватися більшою кількістю хворих в одному місці й не витрачати часу
на роз'їзди.
Проте, незабаром виявилося, що влаштувати підпільні шпиталі у
більших розмірах було нереально з огляду на безпеку. Більші німецькі облави
охопили навіть найвіддаленіші, здавалося безпечні, села й ліси південної
Волині. Траплялися випадки наскоків німецьких військових частин на
медичносанітарні приміщення й нераз доводилося ранених вояків УПА
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евакуювати з польових шпиталів у бойовій обстанові. Не було безпечно й на
півночі, в пущах Полісся. Деякі пущі, чи їхні частини були під контролею
більшовицьких партизан. Загрозлива ситуація стала причиною, що
шпитальний персонал ранених і хворих вояків розміщувано меншими
групами по різних місцевостях. Якщо можливо було, підшукувано місця, де
були споряджені криївки. Більші польові шпиталики залишалися тільки в
околицях, що були під охороною повстанських загонів та, у випадку наскоку
ворога, ранених можна було планово евакуювати. З наближенням німецько
більшовицького фронту систему, вести навіть малі польові шпиталики,
довелося змінити й перемістити їх у підземні криївки.
Діяльність медичносанітарної системи УПА залежала від різних
факторів, передусім від окупаційної політики ворога на даному терені. На
території Райхскомісаріяту України колоніяльна політика німців була
безоглядна та брутальна, а в Галичині була трохи відмінна й не зас
тосовувано такого великого терору. Галичину німці прилучили до
Генерального Губернаторства, як дистрикт зі спеціальним статусом, на
основі її колишньої приналежности до АвстроУгорської держави. Окупант
проводив політику ступневої германізації, а при тім залишив деякі автоном 
ні права для місцевого населення. Медичносанітарна система, яка підлягала
німецькій адміністрації, мала до певної міри можливість свобіднішої дії.
Українські лікарі, використовуючи ті полегші, старалися стояти на
сторожі охорони здоров'я місцевого населення. Деяким лікарям вдалося
навіть зайняти пости у Лікарській палаті у Львові, інші зайняли посади
повітових лікарів. Одним з тих, який мав важливий пост у Лікарській
палаті, був др Володимир Врецьона, колишній активний член ОУН. Він
старався впливати, щоб у міру можливости, на відповідальних посадах у
медичносанітарній адміністрації були українці. Ролю, яку відіграв др
Володимир Врецьона на своїх постах, подав др Ярослав Воєвідка в некролозі,
написаному 1970 р.* Українські лікарі в Галичині мали також можливість
вести приватну практику та працювати у шпиталях і клініках.
Командування УПА, керівники Санітарної служби та УЧХ,
враховуючи всі названі обставини, відповідно скерували діяльність медично
санітарної системи УПА на території Галичини. Замість розбудовувати
широку мережу УЧХ, з більшими польовими шпиталями включно, як це
початково практиковано на Волині, улаштовувано шпитальки та санітар
ні пункти менших розмірів.
*
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У випадку недостачі фахового медичного персоналу у відділах,
Санітарна служба УПА користувалася поміччю лікарів, які практикували в
околиці. Ранених та хворих часто доставляли до лікарів в амбуляторію або
вночі до їхніх приватних помешкаиь. Деколи лікарі відвідували ранених
вояків УПА в лісових шпиталиках чи провізорних санітарних приміщеннях
по селах. Бували випадки, коли ранених або хворих повстанців вдалося
примістити у міських лікарнях.
Становище лікаря у виконуванні таких завдань було надзвичайно
складне. Професійноетичне зобов'язання не дозволяло відмовитися від
уділювання найконечнішої допомоги раненому та хворому, а за виконання
лікарського обов'язку чекала його тюрма, кацет або смерть.
В усіх тих випадках лікар мусив виконувати свої професійні обов'язки
з надзвичайною обережністю та в таємниці перед гітлерівським і
сталінським окупантом. Про їхню працю, крім невеликого круга довірених
осіб, ніхто не знав і нині неможливо відтворити повний список їхніх імен.
Деякі з тих лікарів залишилися в Україні а інші опинилися на еміґрації. З
уваги на можливий терор супроти родини та близьких, вони мовчали.
Більшість із них нині не живе й таємницю способів співпраці з підпіллям
узяли з собою.
* * *
Медичносанітарна служба натрапляла на такі основні труднощі:
важкі обставини, в яких проходила боротьба, мала кількість лікарів, недос
тача ліків та санітарного виряду. Залежно від терену й обставин поріз
ному доводилося лікарям і санітарному персоналові УПА нести допомогу
раненим та хворим. Коли в околиці було відносно спокійно або коли розгор
талися наступальні дії УПА, тоді тільки легко ранені залишилися при
відділах. Справді важкий період для Санітарної служби був тоді, коли
ворожі війська проводили більші акції проти УПА, облави, чи блокади терену,
або коли сотні перебували в рейдах по чужих територіях. Тяжким періодом
для ранених був час пробоїв відділів через німецькобільшовицький фронт. У
таких випадках сотні були ізольовані від своїх "шпитальок" і доставляти
до них ранених було неможливо.
Щоб перетривати цей важкий час, навіть здоровий і фізично сильний
вояк потребував великих зусиль, а що ж казати про важко ранених. Вони
мусили поділяти долю свого відділу, що діяв часто без харчів, без відпочинку,
постійно в маршах, сутичках, або боях із ворогом, був відтятий від
населених осередків, часто серед дощів, снігу, морозу. То були хвилини, коли
Санітарній службі доводилося виконувати завдання, які виходили далеко
понад її спромогу. У багатьох таких ситуаціях лікарі та санітари робили
все, що було в їхніх спроможностях; улегшували їм у цьому всі вояки, в тому
числі й самі ранені.
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Під час німецької окупації, у порівнянні з більшовицькою, лікарям УПА
було трохи легше виконувати свої обов'язки. Як на повстанські умови, то
ліків, бандажів та інструментів було ще достатньо. У той час Санітарна
служба мала до своєї диспозиції ще більшу кількість кваліфікованих кадрів.
У Карпатах після договору про ненапад між УПА й угорською армією,
була можливість передавати важко ранених до мадярських шпиталів.
Набагато гірше змінилися обставини, коли відділи опинилися на теренах,
окупованих більшовиками. Тоді ввесь тягар нести допомогу раненим і хворим
припав тільки на медичносанітарну мережу УПА та УЧХ, всі інші
можливості відпали. Санітарній службі УПА та частинам УЧХ треба було
щораз частіше послуговуватися лише криївками та підземними
шпитальками.
Уживати криївок під німецькою окупацією не мало ще широкого
застосування. В той час криївки були передусім практиковані як таємні
сховки для маґазинування ліків, санітарного матеріялу, харчів, припасів
зброї й амуніції, а в меншій мірі для перебування ранених. В початковій
стадії повстанської боротьби серед її учасників існувало неґативне
ставлення до криївок і то не тільки серед бойових відділів, але навіть серед
санітарних частин.
Криївки та бункери стали справжньою конечністю з хвилиною
повороту більшовицької окупації. У 1945 році більшовики, крім міліції, військ
НКВД і всяких спецвідділів, кинули денеде для боротьби з УПА Червону
Армію, яка тоді поверталася з Німеччини, щоб вона бльокувала терени дій
УПА. Офензива проти УПА охопила не тільки територію УРСР, але також
українські етнографічні землі в Польщі. Наступ на Українську Повстанську
Армію не приніс більшовицькому командуванню очікуваного успіху. Вояки ЧА,
в якій був значний відсоток українців, не виявляли бажання воювати з
українськими повстанцями. Тому їх скоро відтягнули до баз, бо злякалися
"деморалізуючого" впливу повстанської пропаґанди. Вояки ЧА були щасливі,
що пережили війну. У 194547 роках наступ військ НКВД, НКҐБ та їхніх
спецвідділів на Українську Повстанську Армію посилився.
Хоч трохи інші обставини існували в УРСР, а інші в "демократичній"
Польщі, то УЧХ був усе таки змушений на всіх територіях провадити
більшість своєї діяльністи у підземних сховках. Криївки виявилися
надзвичайно допоміжними при виконуванні складних завдань, до яких
належало й лікування ранених та хворих.
Залежно від території і обставин конструйовано різного роду криївки,
що їх називали "шпитальками". Їхня будова не мала якихсь стандартних
форм, а відзначалися широкою різноманітністю, що залежала від винахід
ливости окремих повстанців.
Здебільшого були це однокімнатні приміщення, а тільки деколи вони
складалися з кількох кімнат. Придумувано також: конструкції різного роду
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криївок серед місцевого населення. Траплялися критичні ситуації, де
раненому треба було самому шукати за хвилевим сховком. У деяких випад
ках вдавалося одній, а з трудом двом особам, скритися у "вовчій ямі". Була
це нашвидко вижолоблена в землі замаскована заглибина.
Криївками та підземними бункерами послуговувалися не тільки УЧХ,
але також бойові частини УПА та збройного підпілля. Між криївками та
бункерами не було великої різниці, бо як одне так і друге сховище служили
місцем таємного перебування повстанців.
Засаднича відмінність між тими двома формами схоронищ, полягала
в тому, що бункери давали можливість активної оборони, тоді як криївки
були здані лише на пасивну оборону. В бункерах перебували бойові частини,
або були також легко ранені. Вони, у випадку викриття ворогом, ставили
збройний опір, намагаючись пробитися з оточення.
Пасивна оборона санітарних криївок полягала передусім у тому, що
максимально можливо замасковувано криївки та дотримувано всіх правил
обережности, чи, як у нас називали, конспірації. В разі віднайдення криївки
ситуація для оточених ворогом повстанців ставала безвихідною.
Бойові частини послуговувалися замаскованими бункерами переважно
зимовою порою, а медичносанітарному персоналові та раненим доводилося
перебувати в криївках у різних порах року.
У будуванні підземних сховищ іншу техніку вживано в лісистих чи
гористих теренах, іншу на рівнинах, а ще іншу в населених осередках. Місце
де була криївка не могло відрізнятися від довкілля. Через невеликий отвір
входили до криївки й виходили з неї не лише здорові, а доводилося вносити
ранених, доставляти харчі та медичне постачання. Кожноразовий перехід
до криївки й відкриття отвору до неї звичайно залишали сліди й нелегко було
їх замаскувати.
В конструюванні підземних сховищ дуже важливу ролю відігравали:
наладнання циркуляції повітря, устаткування туалетного приміщення та
усування всякого роду відпадків. Однією з важливих вимог для санітарної
криївки було забезпечити її водою.
В міру можливости, криївки будовано поблизу потоків, від яких різними
способами доставляли воду до сховищ. Лише часом щастило натрапити на
підземне джерело  безмежну цінність для санітарного приміщення.
Зимовою порою доводилося інколи воду отримувати з топленого снігу.
Нелегко було розв'язати в санітарних криївках проблему освітлення та
палива. Нераз треба було послуговуватися лише світлом каганця чи свічки,
бо не завжди могли придбати нафтову чи карбідову лямпу. При такому
освітленні нелегко було виконувати хірургічні заходи, накладати перев'язки,
впорядковувати ліки.
З уваги на безпеку прийнято, щоб криївку будували ті повстанці, які в
ній пізніше перебували. Про місце, де вона була, втаємничувалося
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якнайменшу кількість осіб. Санітарні криївки, т. зв. шпитальки, які були в
більших комплексах лісів, будували переважно вояки з бойових частин. Для
того завдання, сотенний, в порозумупні з керівником УЧХ, призначував
одного зі своїх роїв. Вояків цього роя допроваджувано вночі до місця, де
плянувалася будова. Під час будування криївки вояки були позбавлені будь
якого контакту із зовнішнім світом і не знали, в якому терені будували
санітарне приміщення. При влаштуванні таких криївок та бункерів слід
було враховувати ще цілий ряд, здавалося б дрібних, але для проживання
людини в підземному сховку, надзвичайно важливих моментів.
Посилений та підступний наступ ворога, заставляв у різний спосіб
удосконалювати техніку будови криївок, а в тому значно помагав щоразу
здобутий досвід.
* * *
Матеріяли, надруковані в цьому томі Літопису УПА, розподілені на
п'ять розділів. До першого розділу входять статті про Український Чер
воний Хрест. На початку стаття Людмили Івченко "Український Червоний
Хрест у Києві". Автор  письменниця, яка відіграла визначну ролю у
діяльності УЧХ на східніх землях України в роках 1 94142. Людмила Івченко
подає коротку історію організування УЧХ в 1918 році, а далі описує
відновлену діяльність УЧХ в Києві 1941 року. У своєму спогаді вона називає
багато осіб, що відзначились у праці тієї харитативної установи.
Подібна тема опрацьована в наступній статті дра Томи Воробця
"Український Червоний Хрест" (Нариси діяльности за Другої світової війни).
У Літописі передруковано частину статті, яка стосується до праці УЧХ в
Україні. Автор подає харитативну діяльність тієї організації в Галичині і
при тому згадує про піклування раненими вояками та про інші форми
допомоги Українській Повстанській Армії.
В цьому розділі поміщений також спогад Ірини СавицькоїКозак про
Катерину Зарицьку в рамках діяльности підпільного Українського Червоного
Хреста, де авторка описує початки формування УЧХ в Західній Україні.
Б другому розділі передруковано уривки споминів військовиків та інших
авторів, які не працювали в медичносанітарній системі УПА, але у своїх
спогадах згадують про Санітарну службу та УЧХ на Волині й Поліссі.
Документів та спогадів написаних медичним персоналом, в яких була б
представлена діяльність медичних частин УПА на Волині, на жаль, бракує.
Полковник М. Омелюсік, керівник оперативного відділу Командування
УПАПівніч, ознайомлений з військовою й адміністративною структурою
та боєвими діями Української Повстанської Армії, у статті "УПА на Волині
1943 року" подав також деякі інформації про медичносанітарні проблеми.
Інші автори, яких уривки споминів поміщені в цьому розділі, це:
Василь Ніновський, ("Грабенко"), Віктор Новак ("Крилатий"), Максим
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Скорупський ("Макс"), др Михайло Данилюк ("Блакитний"), Данило Шумук
("Боремський") та Софія Степанюк.
У передрукованих уривках автори ілюструють різні аспекти
діяльности медичносанітарних частин УПА на Волині й доповнюють
інформації полковника Омелюсіка. Автори деколи подають сухі дані, в інших
випадках змальовують барвисті картини того, що вони бачили чи пережи
ли. Довший уривок зі спогаду Софії Степанюк зображує сильветку замітної
діячки УЧХ на Волині дра Хариті Кононенко.
Спогади, статті та нариси авторів, які були в Санітарній Службі УПА й
підпільних частинах УЧХ або з ними співпрацювали, поміщені в третьому розділі.
Нарис Модеста Ріпецького, написаний на основі власних переживань,
зображує спосіб формування та працю Санітарної служби в курені В.
Мізерного ("Рена").
Богдан Гук ("Скала"), автор статті "Лікарі і медичний персонал
Тактичного відтинка УПА Лемко", обмежується в основному описом
діяльности УЧХ на Закерзонні.
Інформативний звіт Богдана Крука ("Мельодії") "УЧХ в сучасних виз
вольних змаганнях", написаний 1947 p., безпосередньо після його прибуття
до Західньої Німеччини. Звіт Б. Крука поміщено на сторінках цього тому в
ориґінальній формі.
У лікуванні хворих вояків УПА медичносанітарні працівники іноді
вживали лічничі зела. Використовування рослин, як лікувальних засобів, було
здавна популярне в Україні. У повстанських обставинах не було відповідних
підручників, тому дехто з працівників УЧХ старався виготовити короткі
довідники про практичне застосування лікувальних рослин. Надруковано
вступну частину з підручного довідника "Зела та їх пристосування",
опрацьованого Богданом Круком ("Мельодією"), студентом медицини,
надрайоновим референтом Служби Здоров'я (УЧХ) на Лемківщині.
Спомин дра Василя ҐранасаОниськова "Санітарні курси біля
Труханова" написані 1991 року. Автор розповідає, як він, ще як студент
медицини, працював інструктором на санітарному вишколі УЧХ в Кар
патах. "ґестапівські звірства в Калущині" це спомин повітового лікаря дра
Дмитра Капітана, очевидця тих подій. Др Роман Мороз головний
повітовий лікар у Тернополі, замість спогаду, інформує листовно про свою
співпрацю з УПА.
В дальшій частині цього розділу є спогади працівників УЧХ. Анна
Мартинюк ("Ганя") в довшому спогаді змальовує особисті переживання з
праці санітаркою УЧХ на Холмщині й Сокальщині та дальший її життєвий
шлях у тюрмах і таборах.
Наталка КосарчинМарунчак описує свою працю в УЧХ в Ходорівщині.
Олена Лебедович пише про терени Угнева; Емілія Стефурак про околиці
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Жаб'я на Гуцульщині, та Марія БоднаренкоРіпецька, Анна Карванська
Телятинська й санітар УПА Осип Левицький про Перемищину.
Окремий розділ містить біографії лікарів та провідних постатей УЧХ.
На початку поміщені біографії керівників УЧХ Катерини ЗарицькоїСороки
та Галини Дідик. Далі слідують життєписи лікарів, що занимали пости в
медичній системі УПА і яких дані вдалося дотепер зідентифікувати: Др
Юрій Липа, дp Олександер Давиденко, др Яромир Олесницький, др Олексій
Зеленюк та др Володимир Манюх. Спогади про дра Харитю Кононенко
та дрів Ганну і Петра Рощинських надруковані у розділі про Волинь.
Поміщені також біографічні довідки про лікарів, що працювали у своїй
професії, а в потребі лікували українських повстанців.
У медичносанітарній системі УПА, крім українських лікарів,
працювали на різних постах або давали медичну поміч українським
повстанцям, лікарі інших національностей, а передусім євреї.* Були також
деякі німці, словаки, поляки.** Діяльності лікарівчужинців присвячена ок
рема частина цього розділу.
Стаття дра Абрагама Штерцера, лікаря єврейської національности,
який у 194344 був в УПА, а тепер живе в Ізраїлі, написана англійською
мовою. Автор описує своє перебування в УПА та порушує питання
українськоєврейських відносин. Др Петро Моцюк написав спомин про дра
Самуела Ноймана, лікаря Старшинської школи УПА в Карпатах, який
* Лікарі єврейської національности, яких персональних даних не вдалося встановити:
"Чорний" з Рівного на Волині, лікар у курені "Острого", Костопільщина. Дивись,
сот. В. Грабенко, "В рядах УПА на Костопільщині", Літопис УПА: Волинь і Полісся.
Торонто, 1984, т. 5, ст. 77, 87.
ДXр Ґрифель З Луцьку, лікар Підстаршинської школи УПА на "Січі". Дивись: С.
Новицький, "У змаганнях за волю Волинської землі", Літопис УПА: Волинь і
Полісся, Торонто, 1984, т. 5, ст. 176.
Берензон, родом з Матієва, пов. Ковель, Волинь; медсестраУПА, Матіївський район.
Дивись: Михайло Лебідь, "Часи німецької окупації в Матіївському районі на
Волині", Літопис УПА: Волинь і Полісся, Торонто, 1984, т. 5, ст.207. "Білий" X лікар
УПА в північних теренах групи Турів", Волинська область, В. Новак ("Крилатий"),
"ПівнічноXЗахідня округа Турів", Літопис УПА: Волинь і Полісся, Торонто, 1984, т.
5, ст. 125,127.
ЛікаріXєвреї в УПА, яких прізвища і псевдоніми невідомі. Дивись: М. Скорупський
("Макс"), "У наступах і відступах". УкраїнськоXАмериканська Вид. Спілка, 1961, ст. 131X
132. ДXр Михайло Данилюк, Повстанський записник, НьюXЙорк "Свобода", 1968.
Данило Шумук, "Пережите і передумане", Детройт, Українські Вісті, 1983, ст. 144X146.
** Лікарі польської національности, які лікували вояків УПА:ДXр Тадеуш Крвавіч,
лікарXокуліст, керівник Окулістичної клініки Медичної академії в Ґданську. Дивись:
Мартинюк Ганна ("Ганя") "Спогади санітарки Українського Червоного Хреста", ст. 227.
ДXр Галіна Якубюк, лікарка з Томашова Любельського, дивись: Анна Байляк
("Рома"), "Лікар Галіна Якубюк", ст.306
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виступав під прибраним прізвищем X др В. Максимович. Про діяльність
іншого лікаря Старшинської шкали УПА дра "Кума" поміщено коротку
інформацію та долучено передрук спогаду про нього, написаний Б.
Подоляком.* Передруковано також: копії допиту Варма Шая Давидовича
("Скрипача"), проведеного начальником Ковельського НКВС, та протокол
його присуду військовим трибуналом в м. Луцьку, Волинська обл.**
* * *
Кінцевий розділ містить архівні документи Санітарної Служби УПА
та УЧХ. Лікарі та ввесь медичносанітарний персонал працювали в таких
невідрадних умовах, де провадити письмове діловодство, було надзвичайно
трудно, тому обмежувано його до сутности. Документи їхньої діяльности
заховано у різних скритках, але можливості збереження були мінімальні.
Серед документів УПА, які продісталися на захід, кількість матеріялів
медичносанітарної ділянки дуже незначна.
"Книга історії недуг", "Денникхроніка"та місячні звіти, писані влас
норучно дром Яворським ("Якимом"), дають образ праці лікаря УПА на
Лемківщині.
"Інструкція для чотових санітарів" і залучник форми звіту
опрацьовані санітарем "Мономахом" на терені ЯрославщиниЛюбачівщини
1946 p., представляють завдання санітара у відділах УПА.
Звіти надрайонового та районових керівників УЧХ і сотенного
санітара з ХолмщиниПідляшшя 194647, копії поквитувань, одержаних та
розходованих медикаментів, показують, як була зорганізована і стисло
контрольована медичносанітарна праця в УПА.
Останній документ  це копія присуду військового суду району Кракова,
який на виїздовій сесії в Сяноці дня 16 травня 1947 р. засудив на кару смерти
Розалію Мінко. Двадцятитрилітню сільську дівчину, з освітою чотирьох
кляс народньої школи, покарано смертним вироком за зв'язок з УПА та за
збирання зілля, з яких зроблено ліки для хворих і ранених вояків УПА.
* * *
Більшість споминів та інформацій, поміщених в цьому томі, були
написані та зібрані за кордоном. Підпільні документи передруковано без
змін, мовою і правописом ориґіналу. Багато вартісних матеріялів про
діяльність УПА, а в тому і про медичносанітарну ділянку, збереглося ще на
* Б. Подоляк, "За нове життя", Чорний Ліс, IV, 1X2 (14X15) березень 1950
**
Засідання військового трибуналу відбулося 16 вересня 1944 р.
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рідних землях. Наступний том, присвячений медичносанітарній опіці в
УПА та діяльности УЧХ, стараємося видати спільно зі свідками тих подій
та центрами досліду історії УПА в Україні.
Щиро дякую всім, хто допоміг у підготовці цього тому. Зокрема дякую
відповідальному редакторові Євгенові Штендері та проф. Петрові
Потічному за редакційні поради, а дружині Марійці за співучасть в
опрацюванні цієї книги.
Рівнож вдячний дру Богданові Крукові, дру Аретієві Кравцеві та
Миколі Куликові за співпрацю, Антонові Івахнюкові за мовну редакцію,
Володимирові Макареві за проведення коректи, Зоні Кейван за переклади та
Степанові Шпакові за виготовлення покажчика.
Модест Ріпецький

INTRODUCTION
In any army, the medical service plays a significant role. A wellorganized
medical service is important not only because it provides help to the wounded
and sick, looks after the general health of the soldiers, sees to their proper
nourishment and tries to prevent illnesses, especially infectious diseases, but
also because its efficient functioning has a major effect on the army's morale.
An awareness on the part of the soldier that should he be wounded or fall ill,
he will get the necessary medical care, both on the battlefield and behind the
front lines, increases his feeling of personal security and makes him more
battleworthy.
In establishing the Medical Service, the founders of the Ukrainian Insur
gent Army (UPA) tried to make use of the experience gained by the Ukrainian
armed forces during the First World War, that is, by the UNR* army and the
UHA.**
The nature of the UPA, which waged its struggle on enemy territory and
applied partisan taktics, did not allow for an organizational structure like that
used in regular armies. The UPA needed to have a centralized leadership, while
at the same time allowing insurgent units to have as much autonomy as possible.
The same was true of the UPA Medical Service.
The organizational structure of the UPA was not based on regiments and
divisions, but rather, was divided territorially into UPANorth, UPAWest,
UPASouth and UPAEast.*** Each territorial unit was divided into military
regions (V.O. — Voyenna Okruha), which in their turn were divided into
military districts (T.V. — Taktychny Vidtynok). Within each military district,
there operated two or three battalions. Each battalion was composed of
companies and platoons.
The smallest battle unit in the UPA system to operate autonomously was
the company. The platoon operated independently only in exceptional cir
cumstances. In terms of its functioning, the partisan company differed essen
tially from a company of a regular army, in spite of the fact that it was similarly
structured. In a regular army, the training, the technical aspects and especially,
the very complexity of the machine which the army is, serve to minimize the
individual character of the company. However, in the UPA's partisan system,
the company acted largely independently. Two companies having the same
number of men with the same training and the same armaments constituted two
*
* *
***

UNR X The Army of Ukrainian National Republic.
UHA X The Ukrainian Galician Army.
UPAXEast was only in the stage of formation.
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totally different forces, the worth and weight of which were determined primarily
by the characters of the company commanders and the battleworthiness of the
soldiers. Only for larger operations did these autonomous companies join
together into battalions; it was even less often that several battalions joined
together for common action.
The UPA Medical Service followed the same structure. At the highest
levels, that is, from the military district upward, the tasks of the Medical Service
were mainly those of organization and coordination. Direct assistance to sick
and wounded soldiers was provided by the physicians and medical assistants
who were attached to specific battalions, companies or platoons. Companies
which were more active and engaged in more operations were given the better
qualified medical personnel.
Medical work within UPA units was characterized by an important
feature. The companies did not stay in a single location, but were constantly
on the move. Normally, companies were attached to a particular territory,
where they had their stores of equipment, food supplies and medical stations.
However, the units were often obliged to operate on territory other than their
own, or to engage in raids at which times they had no access to needed supplies.
The medical personnel who worked within UPA units could not simul
taneously work in underground field hospitals. This problem was usually solved
by having the more heavily wounded soldiers cared for by the Ukrainian Red
Cross (UChKh).
The Ukrainian Red Cross was established in the newlyformed Ukrainian
state back in 1918, in accordance with the requirements of the Geneva Con
vention, and operated during the. period of Ukrainian independence up to 1921.
With the end of Ukrainian statehood, the UChKh was no longer eligible to be
a member of the International Red Cross and could not enjoy the privileges of
membership. However, the UChKh continued its activities, not under its own
name, but under the cover of other, legal organizations, and helped the victims
of the armed struggle, prisoners of war, invalids, widows and orphans.
During the Second World War, in the first days of the German occupation
of Ukraine, Ukrainian physicians and community activists renewed the activity
of the the UChKh without asking permission from the occupying force.*
In June, 1941, at the initiative of Ukrainian physicians, a UChKh unit
was established in Lviv. Other such units were quickly organized in various
*
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Ereignismeldung UdSSR Nr. 142. 5. XII. 41 II) Meldungen der Einsatzgruppen
undXkommandos. Eiiisalzgruppe C. Stadort: Kiew. Stimmung der ukrainischen Bevolkerung
in der Sladt Kiew. UPA in the Light of German Documents, Book 3, Toronto: Litopys UPA,
1991, Litopys UPA, Vol. 21, p. 101.

locations. The first director of the UChKh in Lviv was Dr. Leonid Kurchaba.
Later, the director's tasks were taken over by Dr. Halyna BilenkaWreciona
(Vretsiona), and then by Dr. Toma Worobec (Vorobets).*
Immediately after the Germans occupied Volyn, the UChKh was or
ganized in Rivne.
In September 1941, the UChKh began activities in Kyiv, under the
directorship of Prof. Fedir Bohatyrchuk. Among those who played an active
role in the UChKh in Eastern Ukraine were the writer, Liudmyla Ivchenko, and
Dr. Maria Yasenetska.** The UChKh operated not only through the work of
its staff, but through the efforts of the public at large. Its main activity in 194142
was helping Ukrainian prisoners of war, Red Army soldiers who were being
kept in German camps.*** The German military command did not officially
recognize the UChKh, but to a certain extent, tolerated its activity. With the
advent of civilian rule, the Gestapo demanded the eradication of the UCHKh.
The occupying power gradually destroyed the whole network of UChKh units
through prohibition, threats, arrests and even executions.
In August 1941, the Gestapo arrested Dr. Leonid Kurchaba, the first
UChKh director in Lviv; he died in the Monteliupich prison in Krakow. In Kyiv,
the Gestapo arrested the UChKh leadership, including the director, Prof. Fedir
Bohatyrchuk, on July 10, 1942. Those arrested were subsequently released, but
the UChKh was obliged to cease its activity. In Volyn, too, UChKh activity was
banned. Under German terror, the UChKh was no longer able to function on
any territory of Ukraine. However, UChKh members continued their
humanitarian activities in various ways.
The only place where the UChKh continued to work was within the UPA.
It is important to note that the major role in the organization of the UChKh was
played by women. In 194344, the UchKh’s tasks were assumed by the OUN
women's network. In 1943, Kateryna Zarytska became the first director of the
undergroung UChKh. After her, the duties were assumed by Halyna Didyk, who
carried them out until her arrest in 1950. ****
Women made a significant contribution to the UChKh and all other
sectors of the independence struggle which was waged during and after the
*
Dr. Toma Worobiec, "The Ukrainian Red Cross (UChKh)".
** Liudmyla Ivchenko, "The Ukrainian Red Cross in Kyiv in 1941X42".
***
Ereignismeldung UdSSr No 191 10. IV. 1942. Meldungen der Einsatzgruppen u.
Kommandos. Einsatzgruppe C. Standort: Kiew. Lage und Stimmung in der Ukraine. Lage
und Slimming in der WestXUkraine. UPA in the Light of German Documents, Book 3,
Toronto, Litopys UPA, 1991 Litopys UPA, vol. 21, pp. 121X126
**** Iryna SavytskaXKozak "Kateryna Zarytska and the Underground Ukrainian Red Cross".
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Second World War; however, this is a very large topic and deserves to have a
separate volume.
The Ukrainian Red Cross was divided into three sections: medical,
pharmacy and social services. Collaboration between the UPA Medical Service
and the UChKh was so close that it is impossible to clearly differentiate their
spheres of the activity. The main difference lay in the fact that the physicians
and medical personnel of the UPA Medical Services came under the military
command of the company or battalion commander, while UChKh staff working
in the field were subject to their UChKh superior and did not come under
military command.
The UChKh, or as it was known in some areas, the Health Service, worked
at all levels of the underground network, that is, at the Okruha, Nadraion,
Raion, and if possible, local unit levels. Underground hospitals and medical
centres were established on the Raion or Nadraion levels, but no central field
hospitals were built on the regional level. The hospitals were usually small, so
that should they be discovered by the enemy, no great losses would occur.
Another reason for their small size was that it was very difficult to transport
wounded and sick soldiers over long distances. In most cases, the regional
UChKh centres were not involved in the administration of hospitals, but only
coordinated the activity of the lower cells and saw to staffing, training of
personnel and medical supplies.
During wartime, a regular army has a front zone and territory behind the
front line, but for UPA, this distinction did not exist. However, for the sake of
analogy, one could say that the physicians and medical assistants who worked
within UPA units were working at the front, while those who were part of the
underground administration, or treated the wounded and sick in medical
hideouts and underground hospitals, were working behind the front lines. The
conditions in which the two groups worked were somewhat different, but both
were faced with enormous problems. The everpresent threat of being killed
existed for everyone. The physician or medical assistant working within an UPA
unit took part in battles like any other soldier. Those who worked at medical
stations were constantly threatened by the possibility that their "hospital"
would be uncovered by the enemy, in which case the likelihood of escape would
be minimal.
* * *
The earliest experience of organizing an UPA Medical Service was
gained in Volyn. This experience was later applied by medical workers on other
territories. When the medical Service had to carry out difficult tasks, it was
helped by the UChKh.
In 1941, the UChKh in Rivne was directed by Dr. M. KornylivVasyliv,
and the social service section was headed by the UNR Colonel, Leonid
Stupnytskyi, who was later the Chief of Staff of the UPA Supreme Command.
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Working in the social service section with Col. Stupnytskyi was the renowned
public and political activist, Dr. Kharytia Kononenko. The UChKh existed in
Volyn up to the time of the creation of the Reichskommissahat Ukraine in Rivne.
When the occupying German force forbade the use of the name UChKh, its
medical and charitable work was continued under the main task of the Aid
Committee of the city of Rivne. In 194142, the main task of the UChKh in Volyn
was, as stated earlier, to care for the local population and help Red Army
prisoners of war in German camps.
In 194243, when insurgent units were first being formed, UChKh ac
tivists and some physicians helped to organize medical care and provide
supplies for the UPA. The first to suffer for contacts with the underground and
providing help to UPA soldiers were the physicians Drs. Hanna and Petro
Roshchynskyi in Kremianets in Volyn. They were arrested by the Gestapo on
February 23, 1943 and executed that same evening at the Kremianets prison.
Col. L. Stupnytskyi, who in 1942 was named commander of the police
school in Rivne, went over to the UPA with a whole group of students in 1943.
The duties of director of the UChKh social service (later the Aid Committee)
were taken over by Dr. Kharytia Kononenko. She maintained contact with Col.
Stupnytskyi and looked after staffing and provision of medications for the
Medical Service. Kharytia Kononenko was arrested by the Gestapo on July 15,
1943, and executed after three months of the imprisonment.
The UPA began broader operations in Volyn in early spring 1943, and
as a result there was an increase in the number of wounded and sick. There
arose a need to organize a medical care system and an underground Ukrainian
Red Cross. This task was assumed by the OUN women's network. In areas
where no OUN women's network and no underground UChKh existed, the UPA
Medical Service was assisted by nationallyconcious women and medical
professionals.
Early in 1943, underground UPA hospitals were organized on the pattern
of regular army field hospitals. They were set up in villages, far from German
garrisons, and sometimes in small towns; where possible, small hospitals were
also built in forests. This type of hospital system enabled the small force of
doctors and medical staff to care for larger numbers of patients in a single
place, without losing time in traveling.
It become clear after a certain time that for security reasons, it was not
realistic to try to operate larger field hospitals. German raids encompassed
even the more outoftheway villages, which may have appeared to be safe,
and the forests of southern Volyn. Sometimes German military units launched
sudden attacks on medical stations, and on many accasions wounded UPA
soldiers had to be evacuated from field hospitals in battle conditions. It was no
safer fitrther north, in the Polissia wilderness. Some of the forests there, or at
least parts of them, were under the control of Soviet partisans. Because of these
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threats, hospital staff and patients were assigned in small groups to different
locations. Whenever possible, they were located in areas where there were
hiding places. Larger field hospitals operated only in regions which were
protected by insurgent detachments and from which, in case of enemy attack,
the wounded could be systematically evacuated. With the approach of the
GermanSoviet front, even the system of small field hospitals had to be modified,
and the hospitals were moved to underground hideouts and bunkers.
The activity of the UPA Medical Service depended upon various factors,
the main one being the policy of the occupying enemy force in a given territory.
On the territory of the Reichskommissariat Ukraine, the colonial policy of the
Germans was merciless and brutal; in Halychyna, the terror applied by the
regime was not as great. The Germans annexed Halychyna to the General
Government as a district with special status because it was formerly part of the
AustroHungarian state. The occupying power applied a policy of gradual
Germanization, but granted some autonomous rights to the local population.
The medical system, which came under the German administration, allowed
some possibility of free action.
Taking advantage of these easier conditions, Ukrainian physicians tried
to protect the health of the local population. Some doctors even managed to get
positions with the Medical Guild in Lviv, while others were named county
physicians. One such physician who held an important post in the Medical
Guild was Dr. Volodymyr Wreciona (Vretsiona), formerly an active OUN
member. He tried to use his influence to have Ukrainian doctors appointed to
responsible positions in the medical administration. The role played by Dr.
Volodymyr Wreciona is explained by Dr. Yaroslav Wojewidka (Voievidka) in
the obituary written by him in 1970.*
Ukrainian doctors were also able to have private practices and to work
in hospitals and clinics. The UPA command and the directors of the Medical
Service and the UChKh took account of all these factors in organizing the UPA
medical system on the territory of Halychyna. Instead of building up a wide
scale UChKh network with large field hospitals, as was initially done in Volyn,
they organized smaller hospitals and medical stations.
When there were insufficient professional medical personnel in the units,
the UPA Medical Service relied on physicians who were practising in the area.
The more seriously wounded and sick were often taken to doctors in outpatient
clinics, or brought by night to the physicians' private homes. Sometimes doctors
visited sick UPA soldiers in forest hospitals or temporary medical stations set
*
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up in villages. In some instances, wounded or sick insurgents were given beds
in city hospitals.
The position of the physician carrying out these tasks was extraordinarily
difficult. His professional and ethical obligations did not permit him to refuse
to give help to a wounded or sick person; however, for living up to his
obligations, he was threatened with detention, prison or death.
Physicians who helped the UPA had to act with extreme caution, in secret
from the German and Soviet occupying powers. Nobody could know about their
activities except for a small circle of trustworthy people; for that reason, it is
now impossible to reconstruct a complete list of these doctors' names. Some of
these physicians remained in Ukraine, while others made their way abroad.
Because of the terror that threatened their families and close associates, they
remained silent about their work. Most of these physicians are no longer living;
they took the secrets of their collaboration with the underground to the grave
with them.
* * *
The UPA Medical Service had to deal with many difficuties: the difficult
conditions in which the liberation struggle was taking place, the small number
of doctors, the shortage of medications and medical supplies. Depending on
the area and the circumstances, UPA physicians and medical assistants
provided help to the sick and wounded in different ways. If the situation was
relatively peaceful, or in periods of UPA offensive actions, only the lightly
wounded ramained with their units. Particularly difficult times for the Medical
Service were when enemy soldiers were waging major actions against the UPA,
blockades of the area were in place, or when UPA companies were raiding
through foreign territories. Another difficult time for the wounded was when
the UPA units were breaking through the GermanSoviet front. At this time, the
companies were isolated from their "hospitals" and it was impossible to get the
wounded to them.
In order to survive this difficult period, even a healthy and strong soldier
had to make a great effort, so how could the seriously wounded cope ? They had
to share the fate of their units, which often went without food or rest, were
constantly on the march or engaging in skirmishes or battles with the enemy,
cut off from populated centres and living out in the rain, snow and cold. During
these times, the Medical Service was called upon to do work which went far
beyond its capacities. The doctors and medical assistants did everything they
could, and they were helped in this by all the soldiers, including the wounded
themselves.
It was somewhat easier for UPA doctors to do their work under the
German occupation than under the Soviet. Given insurgent conditions, the
supplies of medications, bandages and instruments were relatively abundant
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and the Medical Service still had at its disposal a fairly large number of
qualified workers.
In the Carpathians, after the signing of the nonaggression pact between
the UPA and the Hungarian army, it became possible to send the seriously
wounded to Hungarian hospitals.
However, when UPA units found themselves under Soviet occupation,
conditions became much worse. The whole burden of providing help to the sick
and wounded now had to be assumed by the UPAUChKh medical network; all
other possibilities disappeared. And the UPA Medical Service and UChKh
units were obliged to make increasing use of hideouts and underground
hospitals.
Under the German occupation, hideouts had not generally been used.
At that time, hiding places served mainly for secret storage of medications,
medical equipment, food, weapons and ammunition, but less often for housing
the wounded. In the beginning stages of the insurgent struggle, the use of
hideouts was scorned, not only by battle units, but by medical units too.
But from the moment of the return of the Soviets, hideouts and bunkers
became a real necessity. In 1945, in some areas, the Soviets threw units of the
Red Army, which were returning from Germany, into battle against the UPA,
as reinforcements for their militia, NKVD troops and other special units, and
the UPA's areas of operation were blockaded. The offensive against the UPA
encompassed not only the territory of the Ukrainian SSR, but also the ethnic
Ukrainian areas of Poland. However, this campaign against the UPA was not
as successful as the Soviet command had expected The Red Army soldiers, who
included a significant proportion of Ukrainians, did not show any desire to fight
against Ukrainian insurgents. They were just glad that they had survived the
war. In 194547, the campaign by NKVD and NKGB and other special units
against the UPA increased.
Although the circumstances inside the Ukrainian SSR and in
"democratic " Poland were somewhat different, on both territorries the UChKh
was obliged to carry out its activities in underground hideouts. The hideouts
were very useful for difficult assignments, including those involving the treat
ment of the wounded and sick.
Depending on the territory and circumstances, different types of hide
outs, or "hospitals", were constructed. They did not have a standard form, but
rather, reflected the inventiveness of individual insurgents.
Generally, they consisted of only one room; only rarely did they have
several rooms. Various types of hiding places were also constructed by the local
population. In critical situations, wounded soldiers had to make use of primitive
hiding places. In exceptional cases, it was possible for one, and with difficulty,
two persons to hide temporarily in a "wolf's hole". This was a hole quickly dug
out in the woods and covered with branches.

28

Hideouts and underground bunkers were used not only by the UChKh,
but also by the UPA and armed underground fighting units. There was no great
difference between the hideouts and bunkers, as both served as secret hiding
places for insurgents. The main difference lay in the fact that bunkers were
suitable for active defence, whereas hideouts were suitable only for passive
defence. The bunkers were used by battle units and also by the lightly wounded.
In case of discovery by the enemy, they resorted to armed resistance and
attempted to escape.
Medical hideouts provided passive defence by virtue of being concealed
as much as possible, with all the rules of secrecy observed. In the case of
discovery by the enemy, the situation of those in the hideout was hopeless.
The battle units made use of concealed hiding places mainly in the winter,
while the medical personnel and wounded stayed in them in all seasons.
Various methods of construction were used for underground hiding
places, depending on whether they were in forests, mountains, plains or
populated centres. It was imperative that a hiding place not stand out from its
surroundings. The hiding place had a small entrance, through which entered
not only ablebodied people, but through which wounded soldiers, food and
medical supplies had to be carried in. Every time somebody entered the
hideout, traces were left which could not easily be concealed.
In the construction of underground hiding places, care had to be taken
to have sufficient air circulation, toilet facilities and a way of eliminating
wastes. One important requirement for a medical hideout was to have a supply
of water. Whenever possible, the hideouts were built close to streams, from
which water could be supplied in various ways. Only occasionally was it
possible to find an underground spring — an invaluable resource for a medical
hideout. In the winter, water was often obtained by melting snow. It was not
easy to solve the problem of lighting and heating in medical hideouts. Gas or
carbide lamps were not always available and often only a night light or candle
was used. With lighting of this type, it was not easy to perform surgery, dress
wounds or organize medications.
For reasons of security, it was accepted practice that a hideout would
be built by the insurgents who would later make use of it. The smallest possible
number of people were aware of its location. Medical hideouts, or "hospitals",
were usually built in denselywooded areas by soldiers from battle units. The
company commander, in agreement with the UChKh director, would assign
this task to one of his squadrons. The soldiers would be taken at night to the
place where the hideout was to be built. While working on its construction, the
soldiers were deprived of any contact with the outside world and they did not
know exactly where the hideout was located. In the construction of this type
of hiding place, attention had to be paid to a number of details which may
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appear to be insignificant, but which are of great importance to a person
staying in the underground hideout.
Increasing pressure from the enemy obliged the UPA to perfect its
techniques for building hiding places and the acquired experiences proved to
be very useful.
* * *
The materials published in this volume of Litopys UPA are organized into
five chapters. The first chapter consists of articles about the Ukrainian Red
Cross (UChKh). The first article, "The Ukrainian Red Cross in Kyiv, 1941
1942", is by the writer Liudmyla Ivchenko, who played an important role in the
UChKh in Eastern Ukraine in 194142. She gives a brief account of the
organization of the UChKh in 1918, and then describes its renewed activity in
Kyiv in 1941. In her memoir, she names many of the leading workers of this
charitable institution.
The next article, "The Ukrainian Red Cross", by Dr. Toma Worobec, has
a similar theme. We are publishing the part of the article which describes the
work of the UChKh in Ukraine. The author characterizes the activity of this
organization in Halychyna and speaks of the care provided to wounded soldiers
and other forms of assistance given to the UPA.*
The chapter also includes the article "The UChKh in Halychyna" by Irena
SavytskaKozak, which tells about Kateryna Zarytska and the formation of the
UChKh in Halychyna.
The second chapter contains excerpts from the memoirs of military and
other authors who, although not workers of the UPA medical system, make
mention in their writing of the Medical Service or UChKh in Volyn and Polissia.
Unfortunately, there is a lack of documents and memoirs written by medical
personnel which would describe the activity of UPA medical units in Volyn.
Colonel M. Omeliusik, the director of the operational unit of the UPA
North Commmand, who was familiar with the UPA's military and administra
tive structure and its battle operations, also provides some information about
medical problems in his article "The UPA in Volyn in 1943".
Other authors from whose memoirs we publish excerpts in this chapter
are: Vasyl Ninovskyi ("Hrabenko "), Viktor Novak ("Krylatyi"), Maksym
Skorupskyi ("Max"), Dr. Mykhailo Danyliuk ("Blakytnyi"), Danylo Shumuk
("Boremsky") and Sophia Stepaniuk.
*
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In these writings, the authors describe various aspects of the activity of
UPA medical units in Volyn and add to the information provided by Col.
Omeliusik. In some cases, they only provide dry data; in others, they paint vivid
pictures of what they saw and experienced. The long excerpt from the memoirs
of Sophia Stepaniuk gives a portrait of the noted UChKh activist in Volyn, Dr.
Kharytia Kononenko.
The third chapter presents memoirs, articles and sketches by authors who
served in the UPA Medical Service or underground UChKh units, or who
worked with these units.
The sketch by Modest Ripeckyj, based on his personal experiences,
describes the formation and work of the Medical Service in the battalion
commanded by V. Mizernyi ("Ren ").
Bohdan Ник ("Skala"), the author of the article "Physicians and Medical
Personnel of the UPA's Military District", limits himself to a factual description
of UChKh activity on territory outside of the Ukrainian SSR.
The report by Bohdan Kruk ("Melodia"), "The UChKh in the Current
Liberation Struggle", was written in 1947, right after the author's arrival in
West Germany. It is published in its original form.
UPA medical workers often made use of curative herbs in the treatment of
sick or wounded soldiers. The use of plants for healing has long been popular in
Ukraine. In insurgent conditions, there was a lack of necessary textbooks; for that
reason, some UChKh workers prepared booklets about the practical application
of curative plants. In this chapter, we publish the introductory section of Herbs and
Their Use, wchich was written by the medical student, "Melodia ". He served as
Health Service (UChKh) officer for the Lemko region.
The memoir by Dr. Vasyl GranasOnyskiv, "Medical Courses Given near
Trukhaniv", was written in 1991. The author describes his activities, while still a
medical student, as instructor of UChKh medical assistants in the Carpathian
Mountains. "Gestapo Brutality in the Kalush Region" is the memoir of the county
physician, Dr. Dmytro Kapitan, in which he describes events which he witnessed.
Also published here is a letter from Dr. Roman Moroz, formerly chief county
physician in Ternopil, in which he speaks of his contact with the UPA.
The third chapter also includes the memoirs of UChKh workers. In a
longer work, Anna Martyniuk ("Hania ") describes her personal experiences as
a UChKh medical assistant in the Kholm area and her later experiences in
prisons and camps. Natalka KosarchynMarunchak speaks of her UChKh work
in the Khodoriv area, Olena Lebedovych writes about the Uhniv area, Emilia
Stefurak speaks about the Zhabie area of the Hutsul region and Maria Bod
narenkoRipeckyj, Anna KarvanskaTeliatynska and UPA medical assistant
Osyp Levytskyi write about the Peremyshl area.
A separate chapter contains biographies of physicians and leading
UChKh figures. It begins wuth the biographies of UChKh chairwoman
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Kateryna ZarytskaSoroka and Hanna Didyk. This isfolloved by biographies
of doctors who were holding post in the UPA and about whom information
could be obtained: Dr. Yuriy Lypa, Dr. Oleksander Davydenko, Dr. Yaromyr
Olesnycky, Dr. Oleksiy Zeleniuk and Dr. Volodymyr Maniuch. Also given
here are biographical data about physicians who carried out regular medical
duties but treated Ukrainian insurgents when the need arose.
The UPA medical system included, in addition to Ukrainian doctors,
physicians of other nationalities who worked in various positions or provided
medical assistance to Ukrainian insurgents. Most of these doctors were Jewish*,
but there were abo some Germans, Slovaks and Poles.** A separate section of
this chapter is dedicated to the activities of doctors of other ethnic groups.
The article by Dr. Abraham Sterzer, a Jewish physician who was in the
UPA in 194344 and now lives in Israel, was written in English. The author
describes his stay in the UPA and brings up the question of UkrainianJewish
relations. Dr. Petro Mociuk provides a memoir about Dr. Samuel Neuman, the
physician of the UPA officers' school in the Carpathians, who used the assumed
name Dr. V. Maksymovych. Brief information is also provided about another
physician of the UPA officers' school, Dr. "Кит"; we include a memoir about
him which was written by B. Podoliak.
Additionally there are printed copies of the interrogation by the NKVD and
the transcript of the court martial of Dr. Varm Shaja Davydovych. He was a
* Jewish physicians about whom personal information couid not be found included the
following: "Chornyi", from Rivne in Volyn, a physician in the battalion commanded by
"Ostryi" in the Kostopil area. See Capt. V. Hrabenko, "In the Ranks of the UPA in the Kostopil
Area", Volyn and Polissia, Book 3, Toronto: Lilopys UPA, 1984, Litopys UPA, Vol. 5, pp.
77,87;
Dr. Gryfel from Lutsk, physician of the UPA nonXcommissioned officers' school in "Sich". See: S.
Novytskyi, "In Struggle for the Freedom of Volyn", Volyn and Polissia, Book 5, po. cit., p. 176.
Berenzon, from Matiyevo, Kovel county, Volyn; UPA nurse in the Matiyevo district. See Mykliailo
Lebid, "The Period of the German Occupation in the Matiyevo District in Volyn", Volyn and Polissia.
op. cit., p. 207.
"Bilyi", UPA physician in the northen military territory of the "Turiv", Volyn Oblast V. Novak
("Krylatyi"), NorthXwestern Millitary Region Turiv", Volyn and Polissia, Book 5, po. cit., pp. 125,127.
Jewish UPA doctors who names and pseudonyms are not known: See M. Skorupskyi ("Max"), U
Nastupakh і Vidstupakh, UkrainskoXAmerykanska Vyd. Spilka, 1961, pp. 131X32; Dr. Mykhailo
Danyliuk, Povstanskyi Zapysnyk, New York: Svoboda, 1968;Danylo Schumuk, Perezhyte і
Peredumane, Detroit: Ukrainski Visti, 1983, pp. 144X146.
** Polish physicians who treated UPA soldiers: Dr. Tadeusz Krwawicz, eye specialist and
Director of the Eye Clinic of the Lublin Medical Academy, 1945X1948, and in 1950, Professor
of the Gdansk Medical Academy. See Hanna Martyniuk ("Hania"), "Memoirs of a Ukrainian
Red Cross Medical Assistants", p. 227.
Dr. Halina Jakubiuk, physician from Tomaszow Lubelski. See Anna Bailiak ("Roma"):
"Physician Halina Jakubiuk". p. 306
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physician from Warsaw who escaped the ghetto and joined the medical corps
of the UPA in Volyn.*
The last chapter consists of UPA Medical Service and UChKh archival
documents. The physicians and medical staff worked in conditions that made
record keeping extremely difficult; thus these records were limited to the most
essential. Records documenting their activity were stored in secret, but the
possibility of preserving them was minimal. Of the UPA documents which made
their way to the West, very few relate to medical work.
"The History of illness", "Daily Chronicle", and the monthly reports
written by hand by Dr. Yavorskyi ("Yakym") provide a picture of the work of
an UPA doctor in the Lemko region.
"Instructions for Platoon Medical Assistants" and the enclosed report form,
which was designed by medical assistant "Monomakh" in the YaroslavLiubachiv
area in 1946, give an idea of the tasks carried out by medical assistants in UPA units.
The reports by megadistrict and district UChKh directors and a company
medical assistant from the KholmPidliashshia area in 194647 and copies of
receipts for incoming and outgoing medications show how closely medical
work in the UPA was organized and controlled.
The last document is a copy of the Judgement of the military tribunal of
the Krakow district, which in a session held in Sianok on May 16, 1947, passed
a death sentence on Rozalia Minko. This 23yearold village girl, who had four
years of education, was sentenced to death for having links with UPA and
gathering herbs from which medications were to be made for treating sick and
wounded UPA soldiers.
* * *
I would like to thank all those who helped prepare this volume for
publication. Special thanks go to Editor in Chief Yevhen Shtendera and to
Prof. Petro Potichnyj for their editorial assistance and to my wife Marijka for
her help at every stage of this project.
I'm grateful to Dr. Bohdan Kruk and Dr. Arethy Kravetsfor their help in
providing documents, Mykola Kulyk for technical assistance, Anton Ivachniuk
for linguistic editing, Volodymyr Makar for proofreading, Zonia Keyvan for
her translation and to Stepan Shpak for the preparation of the index.
Modest Ripeckyj
*

The interrogation was conducted by the chief of the NKVD in Kovel. Dr. V. Sh. Davydovych
was found guilty and sentenced by the court martial in Luck on September 16, 1944 to 20
years of imprisonment.
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УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
в роках 19411950
(нариси, статті, спомини)

Людмила Івченко

УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ У КИЄВІ*
(19411942)
ВСТУП
Український Червоний Хрест у Києві існував під такою назвою дуже
короткий час, а потім мусів поставити цю назву в дужки і кожен раз
додавати сумне слово "колишній". А проте, тисячі звільнених завдяки
нашим клопотам полонених, і тисячі жінок, яким ми допомогли дістатись
до таборів і викупити їх чоловіків, коли Гітлер змінив політику і припинив
звільнення полонених українців, добра тисяча жидів, які завдяки нашим
перепусткам змогли вирватися з Києва на лівий берег, де було легше
ховатись, сотні родин репресованих, голодна інтеліґенція, безпорадні вчені,
головною їжею яких був обід, виданий з нашої їдальні, X всі ті люди і багато
інших напевно згадують і тепер цю установу не інакше, як
УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
Цей мій нарис буде також згадкою, не стільки статистичним звітом,
скільки аналізою недавніх змін, аналізою відносин, які створились після
втечі комуністичної влади з України, і спроб своїми силами заповнити одну
з залишених прогалин.
Це бажання вирівняти і доробити все те, чого совєти хронічно не
доробляли протягом двадцяти п'яти років, видно було на всіх відтинках
українського життя в перші ж місяці відступу Червоної армії та окупації
німців: у Києві відбудували електростанцію, пустили в рух кілька заводів,
збирали і ремонтували авта, шукали і реєстрували бензину, над якою німці
трусились, а тому треба було нам робити свої власні потайні запаси. Села
організувались, селяни забирали свою землю, свою худобу і коней з колX
госпів. Життя відроджувалось, ніби чудом, кожного дня і кожної години, і
треба було самозгубної Гітлерової доктрини вищої раси та його типової
для півінтеліґента зарозумілости, щоб звести всі ці зусилля нанівець і
перетворити Україну у країну повсякчасної партизанки.
Тому, що ми мусіли робити багато, ми робили з страшним
напруженням і відданістю, особливо українські жінки, своєю орX
ганізованою допомогою полоненим.
* Людмила Івченко, уривки зі статті "Український Червоний Хрест у Києві 1941X
1942". Матеріяли до Історії Української Медицини, Українське Лікарське Товариство
Північної Америки, Чікаґо 1988, т. 2, ст. 132X151.
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На кожнім місці, у всякім ділі люди підставляли свої плечі під працю,
щоб зробити щось для громади і нарешті мати змогу робити щось самому,
а не зXпід дурнуватої партійної палки.
На жаль, незабаром виявилось, що замість однієї немудрої влади,
прийшла друга, ще жорстокіша і така сама нищівна, а до того ж нищівна
відкрито і грубо, нищівна в засаді в доктрині, бо вважала, що українці
мусять вигинути, а Україна повинна стати ще одним житловим простором
для німців.
Тотальне нищення викликало тотальний спротив, а наслідки відомі
світові, який проте на завжди усвідомлює всі причини прогри німців.
Але Український Червоний Хрест пройшов через ті часи, як чи не
найбільш благородна, чесна і чиста організація, пам'ять про яку збереглась
і досі.
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ В РОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТИ
Коли оглядаєшся назад на перебуті під час останньої світової війни
дні, то часом здається, що Україна, крім першої, великої та основної мрії
про незалежність, має ще й другу, може не таку важливу, не таку ґрандіозну,
але майже таку саму недосяжну покищо, X мати свій Червоний Хрест.
Після революції сімнадцятого року, разом з пробудженням
української національної стихії, в Україні почали діяти відділи Товариства
російського Червоного Хреста. Але, мабуть, після ІІІXго Універсалу, десь
наприкінці листопада, чи на початку грудня 1918 р. офіційно створено ТXво
Українського Червоного Хреста. Із спогадів В.В. Міяківського і Г.В.
Денисенка, як також з біографічної нотатки про А. Вязлова в Українській
Енциклопедії виходить, що першим головою Українського Червоного
Хреста був Андрій Вязлов. За царя він був членом Державної Думи, за
революції X комісаром Волині, за гетьмана X міністром юстиції. За часів
Директорії Вязлов був призначений головою Товариства Українського ЧерX
воного Хреста. На цьому пості він у 1919 р. і помер. Після нього короткий
час на цьому становищі був А.В. Ніковський, а опісля дXр Ілля Іванович
Холодний, який повернувся в Україну в 1921X22 pp., а в 1929X30 роках був
арештований і загинув на засланні.
Дуже мало відомостей збереглося про діяльність УЧХ на фронті. При
ставці головного Отамана у 1918 р. у Жмеринці була представниця УЧХ,
жінкаXлікар (мабуть шведка). Навіть коли ситуація стала небезпечною і всіх
співробітниць видалено із ставки, ця лікарка лишилась там, репрезентуючи
УЧХ.
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УЧХ В КИЄВІ В 1941 РОЦІ

19 версня 1941 р. до Києва увійшла німецька армія. 24 вересня
надвечір почались вибухи мін у будинках, зайнятих німецькою коменданX
турою (на розі Хрещатика і Прорізної), а за вибухами X колосальна пожежа
в центрі Києва, яку пощастило погасити аж 29 вересня. Весь Київ був у русі;
люди метушилися з клунками в руках, по вулицях ішли масами полонені і
зXза Дніпра, і від Посту Волинського, а перелякані стужені жінки
вишиковувались уздовж вулиць, намагаючись довідатися, чи нема серед
полонених їх чоловіків, братів або синів. Велику частину полонених
заганяли на велику відгороджену площу на Керосинній вулиці, і навколо
неї завжди юрбами стояли жінки, а окремі полонені потроху виходили на
край юрби, ніби даючи себе розпізнати.
Електростанцію совєти висадили в повітря, не було ні світла, ні води,
ні трамваїв, ні телефонів. А коли пізніше українці відновили працю
електростанції і трамваїв, німці заявили, що електрика і трамваї "nur fur
Deutsche" (тільки для німців). Пошта припинила діяльність, а залізниці
німецьке військо взяло виключно для свого ужитку.
Невдовзі після німців у Київ увійшли угорські війська, але, щодо
поводження з полоненими, між німцями і угорцями не було різниці: коли
полонений падав, вони його били прикладом рушниці, щоб уставав, а коли
він не мав сили встати, його тут же пристрілювали на місці. Це робили і
німці і мадяри однаково. Коли жінки з пішоходів пробували кидати
полоненим хліб, солдати X німецькі й угорські X кидались з рушницями на
перекіс на жінок, а ті кидались урозтіч.
А одночасно німецьке військове командування повідомило, що всі
полонені українці будуть звільнені, якщо доведуть, що вони українці.
В таких умовинах дезорганізації життя постав і почав діяти у Києві
Український Червоний Хрест.
Наш кооперативний дім "Науковий Робітник ч.1" на Пушкінській вул.
ɱ. 7 опинився в районі пожежі, і хоч ми ублагали німців не висаджувати його
в повітря, все таки нас вигнали звідти, і ми щоночі відсувались від дому на
один квартал, бо пожежа бушувала і насувалась на нас. Але щойно нам
пощастило оселитись у якомусь півпорожньому домі, де жила моя
приятелька, як я зараз же пішла до будинку ч. 40 на Пушкінській вулиці,
бо було ясно, що потрібна негайна і міцна організація громадянства, щоб
бодай трохи оборонятись і обороняти населення від дикого хаосу, який
творили німці, а який ще більш роздмухували приховані совєтські аґенти.
Там я застала проф. Богатирчука, який відрекомендувався мені, як
голова Українського Червоного Хреста в Києві.
Треба пам'ятати, що тоді не було ніякого адміністративного управX
ління, ні поліції, ні Міської Управи. Мешканці, як у перші роки революції,
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охороняли себе самі: замикали брами домів і пускали тільки пожильців
дому або тих, за кого мешканці дому ручили. Цілу ніч ішло чергування в
брамах, бо люди боялись і провокації совєтів, і справжніх злодіїв.
Але ідея УЧХ була така сильна і загальна, що коли я прийшла на
другий день до УЧХ, то там застала кількох жінок, серед них і декого з моїх
знайомих, між іншими п. Олену Чехівську. До нас приєдналась п. Леся
Рибачук, яка з чоловіком приїхала зараз же за німцями і яку тут же було
призначено завідувати відділом суспільної опіки УЧХ. П. Чехівська дістала
відділ допомоги репресованим, а мені дали, як я й хотіла, відділ опіки над
полоненими. Тут же кілька молодих пань, чоловіки яких були в Червоній
армії, зголосились до мене на працю у відділі. Одночасно проф. Федір
Богатирчук представив нам дXра Дмитра Лепкого, як свого заступника.
ВІДДІЛ ДОПОМОГИ РЕПРЕСОВАНИМ
Завданням відділу було допомагати негайно родинам репресованих,
отим досі безправним, гнаним старим батькам, дітям, хворим. Вони
поневірялись усе своє життя і були найменше матеріяльно підготовані до
боротьби з голодом, який дуже швидко насувався і запанував у Києві.
В першу чергу їм давали обіди з їдальні УЧХ. Далі через Міську
Управу, коли вона зорганізувалась, і просто через знайомих доки її не було,
допомагали знайти якесь приміщення.
Крім того, хворим давалась медична допомога.
Щодня приходили все нові й нові люди. А часом з'являлись і ті з
репресованих, що були на вільнім засланні, або табори яких були в тих
місцях, які займали німці, одначе таких було небагато і вони виглядали
жахливо.
Дальшим завданням відділ поставив собі розшукати через зв'язки
між родинами репресованих тих засланих і ув'язнених, про яких родини
роками нічого не чули, а тепер приходили до нас з вірою у всемогучість
Червоного Хреста, в те, що він їм допоможе їх розшукати. Для цього
заведено було картотеку таборів, про які ми довідувались від родин і від
поворотців. Цією працею завідувала В. Полонська, чоловіка якої також було
заслано.
Цей же відділ репресованих, чи як його офіційно називали "Відділ
допомоги кол. політв'язням і засланцям", пробував розшукувати дітей, що
їх совєти вивезли "маршовим порядком", тобто просто погнали пішки з
Києва переважно на охорону Донбасу.

40

ЇДАЛЬНЯ І ПОСТАЧАННЯ
Головним засобом допомоги репресованим, хворим та взагалі
інтеліґенції Києва, отим безпорадним ученим і письменникам, була
їдальня УЧХ на Бульварі Шевченка, зараз же за рогом з Пушкінською.
УЧХ забрав собі кухню якоїсь їдальні чи ресторану, і звідти видавались
обіди до дому або і в самій їдальні. Для обслуги ми набирали дівчат із
знаних українських родин, бо вони не тільки мали змогу два рази поїсти, що
в голодному Києві було великим досягненням, але й праця в УЧХ
звільняла їх від страху, що їх заберуть до Німеччини.
Постачання для нашої їдальні і для допомоги полоненим ішло
виключно із села і виключно з дарунків і жертв селян на УЧХ!
На цьому місці я мушу згадати покійного Миколу Залізняка, який
приїхавши якимсь способом до Києва, зібрав кількох своїх знайомих і
сказав їм:
X Від німців нічого не ждіть, крім нищення. Основне завдання X
зберегти націю і вижити.
За інформаціями М. Залізняка завдання УЧХ стало перед нами ще
чіткіше і простіше: не дати загинути інтеліґенції та молоді, зберегти по
змозі нищену війною націю, X вижити!
ВІДДІЛ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Найменше, як це не дивно, можу я сказати про відділ медичної
допомоги УЧХ в Києві. Річ у тому, що читачі побачать пізніше, я з відділом
полонених працювала в окремому будинку, до центрального прихода
заходила на дуже короткий час і мала дуже мало питань, в яких мені
доводилось мати справу з медичним відділом. Лікарі були більш безпомічні
в допомозі полоненим, ніж відділ полонених, якому принаймні давались
певні права, про які лікарі з медичного відділу просто не дбали, маючи
зовсім інші завдання і цілі.
Лікарня та амбулаторія Червоного Хреста, яка була на вул. Короленка
47 (якщо не помиляюсь), перейшла до УЧХ в Києві, але фактично діяла
майже автономно. Завідував нею перед війною дXр Іщенко, а після окупації
німців завідування перебрав на себе дXр Скалецький. Як всі лікарні в Києві,
ця також була заповнена раненими ще перед тим, як рад. влада покинула
Київ. Дуже характерно для всієї ганебної поведінки Червоної армії, зокрема
ії партійних керівників, що вони не подбали про евакуацію своїх ранених
вояків.
Становище ранених, що не могли вийти з Києва і лишились у
лікарнях, було тим тільки краще за становище ранених, які змішалися з
полоненими, що їх статус був вільніший, зокрема в перші часи, доки була
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німецька військова влада. Ніхто їх не брав на облік і не контролював їх рухів,
якщо вони могли вийти з лікарні. Пізніше німці поставили над кожною
лікарнею наглядачаXнімця. З приїздом нової групи партійців з Німеччини і
організацією ґебітскомісаріяту, завідувати медичними справами почав дXр
Новосельський, що з білими російськими частинами відступив з Росії і час
між двома війнами провів у Німеччині. Він зумів настільки увійти у ласку
нацистів, що вони привезли його з собою, очевидно, як "експерта", але тут
він найбільше дбав про те, щоб припинити всякі українські рухи. Це за його
керівництва спочатку оголошено прийом студентів у Київський
Медінститут, і київські лікарі щиросердечно працювали над прийомом
прохань, перевіркою знань студентів і т. п. Після цього ґебітскомісар
наказав усім прийнятим студентам і студенткам поїхати на сільські роботи.
А коли виснажені працею хлопці і дівчата явились восени 1942 р. в Київ і
їм наказано було всім зібратись, то німці оточили будинок і почали ловити
всіх на працю в Німеччину. Багато таки піймали, а тільки невелика частина
втекла.
Це все сталось уже після розпуску Українського Червоного Хреста,
але я наводжу це, як ілюстрацію до того, в яких умовинах доводилось
працювати українським лікарям у той час: з одного боку колосальна потреба
в лікарській допомозі і ліках серед населення і ранених, а з другого X
жорстока політика нищення українського населення на підставі доктрини
Гітлера, що Україна має бути тільки простором, де житиме німецька раса.
А попри все це додавались іще дошкульні перешкоди і провокації
російських еміґрантівXколябораторів з нацистами, які використовували свої
зв'язки і впливи на задоволення своєї шовіністичної ненависти до українців.
Поскільки старші лікарі були зайняті на праці або в Медінституті, або
в лікарнях, відділом медичної допомоги УЧХ завідували молоді лікарі.
ПРАВНА СТОРІНКА
Радянська влада визначила завдання свого Союзу Товариства ЧерX
воного Хреста і Півмісяця так: "Союз ТXва Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця СРСР об'єднує добровільні масові тXва, які існують в кожній із
союзних республік. Завданням тXва є втягати широкі маси трудящих у
справу зміцнення санітарної оборони СРСР, а також подання допомоги
людям, що постраждали від воєнних дій чи стихійних нещасть". Як бачимо,
тут не згадується допомога полоненим, бо комуністи вважали, що їх бійці
не можуть опинитись в полоні.
Але Енциклопедичний Словник, виданий в СССР 1954 p., вже після
смерти Сталіна, замовчує той факт, що совєти ніколи не підписували
жодної з конвенцій про полонених і не підписували конвенції МіжнародX
ного Червоного Хреста взагалі.
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Отже радянські полонені були кинуті комуністичною владою напризX
воляще.
Таким чином, сотні тисяч полонених, що їх брали в полон німці,
фактично опинились не тільки без організації, яка була б підготована для
їх охорони, але ці полонені були виключені з леґальної охорони МіжнародX
ного Червоного Хреста і однією немилосердною бездушною владою
передані в повне розпорядження другої бездушної і немилосердної влади.
Різниця між комуністами і нацистами була та, що для нацистів радянські
вояки були ворогами, а радянська влада вимагала від цих вояків жертв для
оборони комуністичної влади, хоч одночасно не потрудилась нічого
зробити, щоб дати їм рівний з англійцями і американцями леґальний статус.
На щастя, ми цього тоді не знали і навіть не мали часу задуматись над
цим. Ми були під цілковитим впливом рад. семантики і вважали себе
леґальними спадкоємцями радянського Червоного Хреста.
В усякому разі, проф. Богатирчук сказав, що ми маємо поїхати до
начальника військових частин у Києві, генерала Енгельґардта,
представитись йому і довести до його відома про нашу працю.
Генерал прийняв нас стоячи, мовчки вислухав проф. Богатирчука і
коротко сказав, що він завжди шанував ухвали і постанови конвенцій
Червоного Хреста і так само буде ставитись і до нас.
Хоч прийом був надзвичайно холодний, ми були цілком задоволені;
зараз же почали вживати зроблену вже наперед печатку і поштамплювати
нею кілька десятків нарукавних пов'язок із знаком Червоного Хреста.
Маючи запевнення і ніби мовчазний дозвіл німецького генерала, я
вже сміливо поїхала до коменданта київського двірця домовлятись, щоб
наших сестер і посланців пускали в поїзд, бо залізниці були виключно для
німців чи для людей, які примудрялись одержувати перепустки. Із наших
ранених німці пускали в поїзди тільки людей з ампутованою ногою, рукою,
або сліпих. Всі інші мусіли рухатись, наймаючи місце у вантажних автах,
які ходили півлеґально і завжди ризикували, що їх заберуть німці, або
возами, якщо селяни не боялись їхати.
На щастя, маґічний вплив Червоного Хреста не зрадив нас і тут.
Комендант пообіцяв дати розпорядження, що люди з нашими нарукавними
пов'язками з нашою печаткою мають право їхати поїздами.
ВІДДІЛ ПОЛОНЕНИХ
Але восени сорок першого року ніхто з нас, у київському УЧХ, не
цікавився принциповою стороною справи. Перед нами щодня яскравіше
ставало величезне завдання допомоги сотням тисяч військовополонених
радянських армій, що їх толі захоплювали німці в своєму переможному
наступі. Ми знали тільки, що маємо охорону всіма шанованого знаку
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Червоного Хреста і мусимо організувати допомогу полоненим. В той час ми
фактично навіть не провадили національної лінії в цій допомозі, її провели
самі німці, повідомивши нас, що вони будуть випускати полонених
українців.
Нашвидку зорганізовані сільські управи у колишніх колгоспах, голови
міст, які почали з'являтись тут і там, виїздили до таборів полонених, і їм на
початку справді відпускали полонених, які там були. Однак тут було одне
велике "але": треба було знати, де саме в полоні опинився той чи інший
мешканець даного міста чи села. Пошта для населення в Україні не
працювала за весь час німецької окупації X за військової влади і за цивільної
влади нацистів. Вістки передавались нелеґально, через руки, а з таборів
полонених тільки з допомогою родин чи знайомих.
Тому наш відділ полонених найперше поставив собі завдання мати
списки полонених українців по різних таборах, а також встановити взагалі,
де ці табори зорганізовані. Чотири пари відданих справі молодих жінок,
які також шукали своїх чоловіків, одягли на руки пов'язки із знаком УЧХ
і рушили в різних напрямках, де ми вже знали про існування таборів.
Тим часом я вирішила, що треба на місці побачити, як тримають
полонених і яке ставлення німців до них на ділі, а не тільки в заявах, бо те,
що ми бачили під час переходів полонених через Київ, викликало у нас
просто жах.
В дуже важких і складних умовинах доводилося працювати тим усім
жертвенним ідеалістам під знаком УЧХ, що його ледве толерувала німецька
влада. До того, замасковані вороги з кіл російських еміґрантів, що прибули
з німцями в Україну, і законспіровані комуністи, що залишились у Києві,
кидали прямо колоди під ноги у їх праці. Крім цього, в умовинах воєнних
дій і безприкладно нелюдяної поведінки німців супроти українського
населення X праця УЧХ в Києві, зокрема ж у відділі розшуку і помочі
полоненим, була справді героїчна, а впарі з цим і трагічна. В додатку до
цього незвичайно гостро давав себе відчути брак ліків, великі обмеження в
харчуванні, а найбільше клопоту було з розшуками полонених.
До всього незабаром додалось іще одне нещастя: з'явилась цивільна
влада з нацистів. У Києві зорганізовано напочатку тільки штадкомісаріят
(міський), а пізніше і ґебітскомісаріят (обласний), де засіли російські
еміґранти, що приїхали з нацистами з Німеччини. Військове командування
відійшло на лівий берег і для переходу через міст над Дніпром X з правого
берега Дніпра на лівий X треба було мати перепустку від штадткомісаріяту.
Знову мені довелось піти туди, де, на щастя, я зустріла кількох знайомих
мені жінок, яхі влаштувались там працювати, щоб їх не везли до Німеччини,
а також офіційного перекладача, який мені багато допоміг тим, що пояснив
німецьку процедуру і дав характеристику різних референтів, до яких я
мусіла звертатись у справі УЧХ. Тут я добилась обіцянки, що
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штадткомісаріят буде прикладати свою печатку на перепустку через Дніпро,
які я видам за моїм підписом. В цих перепустках запевнялось, що такий (а
частіше Xтака) є українкою і не є комуністкою і що їй дозволяється перейти
на лівий берег.
Таким чином, моя праця перетворилась у суто паперову працю: співX
робітниці, що об'їздили табори полонених, привозили списки полонених
українців, які у грудні доходили вже сорока тисяч. Ми розмножували ці
списки, вивішували їх на величезній дошці в дворі нашого нового будинку,
а в канцелярії дівчата безупинно розносили ці списки за абеткою, щоб
легше можна було давати довідки, чи є такий у полоні і де саме. Одночасно,
я давала перепустки на вихід з Києва, при чому перед тим кожна жінка
(рідко чоловік) мусіла подати мені підписану кількома свідками посвідку,
що вона не комуністка і що вона українка.
Не один раз по посвідки приходили жінки, з обличчя яких було видно,
що вони жидівки, але я підписувала їм посвідки, а було кілька десятків таких
моїх знайомих, що просили перепусток шукати своїх чоловіків, і я давала
їм посвідки, хоч знала, що вони жидівки і що мені грозить за них кара
смерти.
Тому я фактично була навіть трохи задоволена, коли від
штадткомісаріяту, незабаром після його заснування, прийшов наказ, що ми
не сміємо називатися Український Червоний Хрест, а мусимо називатись
Украініше Гілфсверке X Український Допомоговий Комітет. Після довгого
торгу, штадткомісаріят дозволив нам офіційно вживати подвійну назву,
додаючи в дужках "колишній Український Червоний Хрест".
Найдивніше те, що населення вірило в силу Червоного Хреста навіть
тоді, коли наочні факти показували, що німці не числяться з ним. А факти
ставали дедалі жахливіші, і я не бачила іншого виходу, як тільки пробувати
добитись визнання нас, як Червоного Хреста. Річ у тому, що, як тільки
воєнні дії перейшли на лівий берег, так відразу ж припинилась ота
видимість якоїсь переваги і привілеїв для українців, на підставі яких у перші
дні окупації і УЧХ, і громадські, і адміністративні установи могли вирвати
з полону тисячі українців і неXукраїнців, що гарячково і спішно перекидаX
лися в українців. Тепер з приходом цивільної влади нацистів, табори
полонених замкнулися твердо, і мої співробітниці були щасливі, коли могли
привезти бодай списки українців з даного табору.
Треба було налагоджувати нові контакти з новою силою, від якої
залежало життя полонених, X з командуванням військовополонених при
штабі головнокомандувача військових німецьких сил в Україні (вже як
запільна одиниця, а не фронтова).
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ЗВ'ЯЗКИ З ІНШИМИ ТОВАРИСТВАМИ УКРАЇНСЬКОГО
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА І ЙОГО ЛІКВІДАЦІЯ
Незабаром після того, як німці захопили Волинь (кол. польську її
частину), в Рівному створено УЧХ й на чолі його став лікар М. Корнилів,
який тоді діяв під прізвищем Василів.
До всіх цих організацій УЧХ ставлення нацистської влади було те
саме: заборона називатись УЧХ і зміна назви на "Допомоговий Комітет",
при чому рівненський Допомоговий КXт назвав себе "Центральним". Для
цього було те виправдання, що Рівне було адміністративним осідком для
Райхскомісаріяту України. Але географічна віддаленість Рівного від центру
України, а також цілковита відмінність умовин попереднього життя,
психології та підходу до справи, як теж звичка населення дивитися на Київ
як на столицю і центр адміністративного життя України, зробили те, що не
до Рівного, а до Києва їхали представники різних міст з тим, щоб узяти в
нас "статут" і дозвіл на працю, як підвідділ Українського Червоного Хреста.
Цього наша організація не могла робити, одначе в кожному місті засX
новувався свій "Український Червоний Хрест такого то міста", хоч дуже
часто вони організувались за порадами і вказівками київського УЧХ, а часом
київський УЧХ висилав свого мужа довір'я, який потім і засновував там
УЧХ. Це робилось переважно там, де ми знали, що існують табори
полонених, а місцева громада була надто залякана або пасивна.
Із львівським УЧХ ми швидко наладнали зв'язок, бо Львів почав нам
присилати звільнених полонених українців, яких привозив поїздами
зв'язковий ред. Роман Данилевич. Пізніше мені довелось організувати
перехідний пункт для цих та інших звільнених українців, а також для тих,
хто повертався з заслання чи т.зв. "внутрішньої еміґрації" (коли українці
виїздили з України в інші частини СРСР, щоб урятуватись від арешту й
винищення). Р. Данилевич, ця спокійна некваплива людина, працював
надзвичайно віддано й некорисливо, зносячи не дуже то вигідні тодішні
поїзди й сотні формальностей по дорозі.
До речі, нам ніколи не пощастило дістати дозвіл на транспорт
звільнених полонених по залізниці; вони мусіли йти додому пішки або
просили когось їх підвезти.
У листопаді або на початку грудня 1941 р. до Києва приїхали перші
представники УЧХ з Рівного, про існування якого ми тоді нічого не знали,
крім невиразних поголосок. Це були дXр Харитя Кононенко і дXр А. Бурко
(з Холмщини). З ними приїхав і письменник Федір Дудко. Цей приїзд дуже
допоміг нам зорієнтуватись у ситуації, а мені стало ще ясніше, що без якоїсь
леґальної санкції на звільнення полонених ми далі працювати скоро не
зможемо.
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Тоді я почала наполягати на тому, щоб якось дістати офіційну санкцію
на звільнення полонених безпосередньо від командування ними, що місX
тилось у Рівному. Зима 1941X1942 року була надзвичайно сувора, і не було
ні в кого великої охоти рушати в дорогу. Але наприкінці грудня проф.
Богатирчук з кількома іншими людьми, які їхали в різних справах, рушив
критим вантажним автом до Рівного. Там українська громада зустріла його
дуже дружньо. П. Сав'юк, що був у Рівному представником українських
організацій, улаштував йому з допомогою кап. Карановича побачення з
генералXмайором Фейхтмаєром, що завідував усіма полоненими на Україні.
Наслідком цих зустрічей (дуже мізерним) був дозвіл на те, що лікарі
можуть звільняти з шпиталів тих полонених, які втратили на 100 відсотків
працездатність, а також наказ відокремлювати українців у таборах і дозвіл
для зв'зку з ними і для харчових та одягових передач спеціяльного мужа
довір'я.
Звичайно, це було більше, ніж цілковита ізоляція таборів, але в суворі
морози саме перебування в таборах уже грозило смертю, і ніякі передачі
врятувати людини не могли. Напр., у Хоролі полонених тримали у кол.
кам'яних кар'єрах, де вони замерзали, і їх складали, як дрова, штабелями
(стосами). Так само штабелями були складані замерзлі й мертві полонені
перед табором у Житомирі. І хоч під час кожної пересилки полонених з
Дарниці чи Києва до Житомира УЧХ з жінками вивозив на станцію КиївX
Товарний гарячу страву, чай і стільки теплих накривал, скільки ми могли
тоді зібрати, половину їх викидали з вагонів (неопалених "теплушок")
уже замерзлими і також складали штабелями, як дрова.
Правда, проф. Богатирчук лишив в командуванні військовополонених
прізвища й імена моїх співробітниць (і моє в тому мислі), звідки при кінці
січня ми одержали спеціальні посвідки про те, що ми, згідно з наведеним
нижче наказом, є "мужами довір'я" і що нам мають видати списки
українських полонених.
Але перед нами стояв невблаганний факт, що німці полонених не
годують, не опалюють таборів, а в той же час використовують їх для праці,
від чого, очевидно, згинуть майже всі, крім хіба найбільш витривалих.
У всякому разі, ми добровільно взяли на себе обов'язок опікуватись
полоненими, і тепер мусіли робити щось далі, щоб якось поліпшити їхню
долю.
Треба було знову їхати до Рівного переконувати німців, але не якимись
моральними закликами, а висунувши в першу чергу їх власну користь. Для
цього у нас поступово розвинулась ідея добиватися звільнення всіх
полонених українців, пов'язаних з сільським господарством. Ми сподіваX
лися, що для німців український хліб має таке величезне значення, що в
обмін за нього нам пощастить виторгувати життя людей. Ідея наша була
домагатися звільнення колишніх колгоспників, меліораторів, ветеринарів,
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аґрономів і всіх фахівців та робітників, пов'язаних з перероблюванням
сільськоXгосподарських продуктів X млинарів, м'ясарів, робітників
консервних заводів і т. п.
В Рівному ми відбули наради з кап. Карановичем і дXром Сав'юком.
Кап. Каранович, що жив в Австрії і був мобілізований у німецьку армію,
був приділений саме до Головного Командування в справах полонених, на
чолі якого стояв генералXмайор Фейхтмаєр. ДXр Сав'юк фактично виконував
обов'язки голови міста і зв'язкового між українськими організаціями та
населенням міста і німецьким командуванням.
Ішли ми до Фейхтмаєра на прийом дуже схвильовані, бо надто багато
залежало від того, чи наш плян пощастить здійснити.
Фейхтмаєр не брав нас серйозно. Він усміхався і нічого конкретного
не обіцяв, а тільки виставляв труднощі, які має Німеччина, що нас дуже
мало цікавило. Наша ставка була надто велика, і я вирішила, що треба йти
нам пробоєм. Повільно, підшукуючи слова, я почала просто таки загX
рожувати тими нещастями, які чекають Німеччину, якщо вона не випустить
українських селян. Я говорила в тому напрямі, що Німеччина має
могутнього ворога і що для неї важливо мати спокійне запілля. А такого
запілля не буде, доки українські полонені гинуть у таборах. Колосальні
українські простори потребують чоловічих рук для оброблення, а коли їх
нема і коли населення впадає в розпач від безнадійного становища, тоді
німці будуть мати партизана за кожним кущем. Бо Україну більшовики
скорили аж тоді, коли вона не мала зброї боронитися і ліків лікувати своїх
хворих і ранених. А тепер українці знову мають у руках зброю і понюхали
волі, вони не будуть сидіти тихо, чекаючи, що їх знищать так само, як
знищили полонених у таборах.
Коли я скінчила, Фейхтмаєр поговорив з кимось по телефону, потім
ми всі рушили до виходу, де він нас посадовив з собою в машину, і ми
поїхали до головнокомандувача німецьких збройних сил в Україні генерала
Кітцінґера. Це відразу додало мені духа, бо, значить, мої слова таки дійшли
до цілі і ми матимемо нагоду висловити свої побажання. Кітцінґер заявив,
що, безперечно, ми маємо рацію та що українцівXполонених треба відпусX
тити.
Харитя Кононенко поспішила припечатати його рішення питанням,
чи можемо ми розраховувати на те, що він дасть такий наказ по таборах
полонених в Україні, і він твердо заявив, що, безперечно, дасть, бо це єдина
логічна річ, яку можна в даних умовинах зробити, і він дасть відповідні
зарядження.
29 лютого ми подали Фейхтмаєрові листа, в якому просили його
видати розпорядження по таборах відповідно до обіцянки Кітцінґера, а самі
поїхали на другий день далі, через Ковель на Люблин, де було Головне
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Командування справами полонених на Галичину і Польщу, чи, вірніше, на
т. зв. "ГенералXГубернаторство".
Там нас зустрів і нам допоміг о. Яків Костецький, що був головою
Українського Допомогового Комітету.
Через день нам влаштовано прийом у генерала, біля якого сидів і полк.
Маєр. Це був випадок, що німець прагнув за всяку ціну відстояти росіян.
Він відразу зустрів нас вороже, кілька разів перепитував нас іронічно, як ми
будемо відрізняти українців від росіян. Нічого ми на цій авдієнції не
добились, крім обіцянки самого генерала, що він у цій справі запитає думки
Гітлера в його ставці.
Вийшли ми звідти в досить песимістичному настрої. Особливо нас
лякала саме ця обіцянка питати Гітлера, бо звідти нічого не могло прийти
доброго для українців.
І дійсно, в Кракові, куди ми поїхали все таки, щоб умовитись про
способи пересилки полонених, якщо б їх випускали масово, ми зустрілись
із кап. Карановичем. Він сказав нам, що в Києві стались великі арешти, що
10Xго лютого арештовано верхівку УЧХ і його, мабуть, закриють.
Першим нашим рухом було їхати відразу, але потім дXр Кононенко
переконала нас заїхати ще до Львова, може там через якісь зв'язки можна
буде щось зробити, якось бодай трохи відвернути лихо.
Звичайно, Українські Центральні Комітети і в Кракові й у Львові
обіцяли зробити все, що зможуть, але видно було, що там, де йде про
територію України, вони фактично безсилі.
Після цього ми поїхали додому, чекаючи, що, як тільки ми поверX
немось, нас заарештують. Цього не сталось, але я вже не застала в живих
свого Тата, він помер і його поховали без мене.
В Допомоговому Комітеті, куди я прийшла, бо я ж не була арештована
і не була офіційно звільнена, сидів якийсь німецьXматрос, не тільки
абсолютно неосвічений, але й дурний, як чіп.
Досить швидко звільнили з арешту проф. Богатирчука, п. Лесю
Рибачукову та інших з УЧХ. Я часто потім думала, коли їх не розстріляли,
як Олену Телігу та її чоловіка, то це саме завдяки зв'язкам Богатирчука з
росіянами: вони хотіли вирвати його, а мусіли вже звільнити і його співX
робітників.
Головою Гільфсверке (Допомогового Комітету), під начальством того
матроса, став дXр Гуляницький, що працював перед тим у медвідділі.
Я думаю, що мене не шукали і не арештували, можливо, через
бюрократичну систему німецького відділу праці (Арбайтсамту).
Я почала працювати в т. зв. торговельній школі, яку ми зорганізували
виключно для того, щоб давати посвідки дівчатам і тим охоронити їх від
вивозу до Німеччини.
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Український Допомоговий Комітет працював далі без відділу
полонених, всі папери з нього були забрані до Ґестапо, так що я весь час
трохи боялась, що Ґестапо якось викриє, скільки ми видали посвідок
жидам, а за це вже неминуче грозила смерть.
Але Ґестапо мало, мабуть, багато інших справ, ніж розбирати тисячі
й тисячі наших анкет і копій посвідок, бо справи в Україні пішли майже
точно так, як я лякала Фейхтмаєра, що вони підуть: повстання кипіли,
незадоволення зростало, розпач доходив до того, що коли в сорок першому
році всі думали: краще німці, ніж комуністи, то тепер у всіх з безнадії почали
народжуватись сумніви: який з двох окупантів фактично гірший?
Так закінчилась праця Українського Червоного Хреста в Києві.

Liudmyla Ivchenko:

THE UKRAINIAN RED CROSS IN KYIV, 19411942
(SUMMARY)
In the introduction to her article, the author speaks in general about the work
of the Ukrainian Red Cross in Kyiv in 1941X42. She links the activity of the UChKh
to the traditions of the Ukrainian state of 1918X1921. Then she provides a more
detailed description of the situation in Kyiv in September, 1941 when the Soviets
retreated and the German army occupied the city. Kyiv was in a state of wartime
chaos: there were fires, mine explosions, lack of food, water, light and public
communications. Through the streets, the Germans drove masses of prisoners of war
and frightened women searched among them for their husbands, brothers and sons.
The city did not yet have any functioning city government or local police.
In this situation of chaos and personal danger, the Ukrainian Red Cross
(UChKh) began to operate in Kyiv. Liudmyla Ivchenko managed to find a place to
live in a halfXempty building where her friend lived. In a neighbouring building, No.
40 Pushkin Street, Liudmyla met Prof. Fedor Bohatyrchuk. He introduced himself
as the head of the UChKh. Around him had gathered a group of people who had
decided to start the UChKh in order to provide help to the needy and defend people
against the chaos of war.
Several dedicated women, as well as the author, joined in the work of the
UChKh. Lesia Rybachuk took charge of the social service, Olena Chekhivska headed
the section of assistance to the repressed, and Liudmyla Ivchenko, the author of the
memoir, took over the section of care for prisoners of war. Volunteering to help
Liudmyla were several young women whose husbands were still in the Red Army.
Dmytro Lepkyi became the deputy head of the UchKh.
The task of the section of assistance to the repressed was to help former political
prisoners, those who had been deported and their families.
The medical section of the UChKh in Kyiv acted independently and was
headed by Dr. Skaletskyi.
Liudmyla Ivchenko, head of the section of care for prisoners of war, provides
detailed information about work in this area. Making use of the name Red Cross, the
workers made every possible effort to help Red Army prisoners of war. They did
their work in very difficult and complex conditions. Among the obstacles to their
charitable efforts were the brutal behaviour of the Germans towards the Ukrainian
population of Kyiv, the lack of drags and the great difficulty in finding food supplies.
When the civilian German Nazi administration appeared in Kyiv, the UChKh had to
work even harder. After the Germans banned the use of the name Ukrainian Red
Cross, they continued their work under the banner of the Ukrainian Assistance
Committee X "Ukrainische Hilfswerke."
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Shortly after the Germans seized Volyn, a UChKh branch was also established
in Rivne, headed by a physician, Dr. M. Kornyliv. In November, 1941, repreX
sentatives of the Rivne UChKh, Dr. Kharytia Kononenko* and Dr. A. Burko, came
to Kyiv. They established close cooperation with the Kyiv UChKh directors.
In order to obtain at least some help for Red Army prisoners of war, the UchKh
head, Prof. F. Bohatyrchuk, Liudmyla Ivchenko and Dr. Kharytia Kononenko went
to the German military command in Rivne. Particularly helpful in the discussion
there, as well as later with the General Government in Lublin and Krakow, was
Kharytia Kononenko, who spoke perfect German. In spite of all their efforts, the
UChKh representatives did not achieve any positive results.
Liudmyla Ivchenko also made fruitless efforts to obtain the liberation of
Ukrainian Red Anny prisoners of war. While in Krakow, she learned of the arrests
by the Gestapo of the UChKh directors in Kyiv, including Prof. Bohatyrchuk, in
February, 1942. The author, along with Kharytia Kononeko, tried to continue the
work on behalf of Red Anny prisoners of war in cooperation with the UTsK
(Ukrainian Central Committee) in Krakow and in Lviv. However, it became evident
that it was hopeless to try to do anything in that regard. Returning to Kyiv, Liudmyla
Ivchenko could not continue to work on behalf of the prisoners of war, because all
the documents related to this matter were taken away by the Gestapo. Thus, in 1942,
the work of the Ukrainian Red Cross in Kyiv came to an end.

*
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For her later work with the underground UChKh in the UPA, Dr. Kharytia Kononenko was
arrested by the Geslapo and executed in the prison in Rivne on October 14, 1943.

Д"р Тома Воробець

УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ*
(Нарис діяльности за Другої світової війни)
ВСТУП
На вступі цього нарису, а вірніше спомину, автор бажає ствердити, що
український нарід опікувався в міру сил та засобів жертвами визвольних
збройних змагань, воєнних подій та національних лихоліть упродовж останX
ніх років під прапором національного Українського Червоного Хреста.
Організації Червоного Хреста державних народів є членами Комітету
Міжнароднього Червоного Хреста з осідком у Женеві і мають право
опікуватися жертвами воєнних подій, стихійних нещасть і суспільних катакX
лізмів під охороною міжнародніх постанов, респектованих у культурному
світі.
Міжнародний Червоний Хрест був створений на підставі
міжнароднього договору, Женевської Конференції 1864 p., потвердженої
та прийнятої всіма державами на Мировій Конференції, що відбулась в 1907
р. в Гаазі.
Український Червоний Хрест був зорганізований владою відновленої
української держави в квітні 1918 p., згідно з вимогою Женевської КонX
ференції (власний уряд і військо).
З утратою самостійности України в 1921 p., Український Червоний
Хрест (УЧХ) не міг користуватися привілеями правного члена Комітету
Міжнароднього Червоного Хреста (МЧХ) до часу відновлення незалежносX
ти. Проте українці, жертви лихоліття, потребували дальше помочі та опіки
від свого національного Червоного Хреста й не могли бути залишені на
ласку і неласку окупантів. Тому УЧХ діяв далі, спираючись у своїх акціях
на благородні принципи Міжнароднього Червоного Хреста. Діяльність УЧХ
не була зловживанням чи порушенням доброго імени високоціненої інX
ституції МЧХ, а навпаки, доказувала, що гуманні ідеї МЧХ глибоко
закорінені серед українського народу.
Діяльність УЧХ в краю й закордоном, без уваги на те, чи вона була
ведена під знаменем Червоного Хреста, чи під іншими правоохоронними
*

ДXр Тома Воробець "Український Червоний Хрест" (Нарис діяльности за Другої
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назвами, була завжди загальноXнаціональною, була вкладом і заслугою усіх
організованих громадськоXполітичних незалежницьких сил народу.
Закиди "нелеґальности" національного УЧХ видвигали большевики
та німецькі окупанти України, як це трапилось під час та після Другої
світової війни в краю і на еміґрації. Наскільки вони були виправдані,
свідчать подані факти співпраці, прихильности та допомоги для УЧХ з боку
представників Міжнароднього Червоного Хреста та людей доброї волі
інших народів.
В організації та в акціях УЧХ брали видатну участь українські лікарі і
після втрати державної самостійіюсти України, вони стояли на сторожі його
загальноXнаціонального характеру. Лікар і визначний політичноX
громадський діяч дXр Євген Лукасевич був ініціятором й членом першого
Центрального Комітету УЧХ, що постав у 1918 р. у Києві. Він і другий
заслужений лікарXгромадянин Борис Матюшенко, як члени урядової
допомогової місії заснували в 1919 р. Закордонне Бюро УЧХ. ДXри Остап
Прийма і Володимир Янович увійшли до очоленої дXром Іваном Курівцем
Ради Здоров'я при Державнім Секретаріяті ЗУНР (Західної області
Української Народної Республіки), як представники УЧХ.
Представником УЧХ в Комітеті Міжнароднього Червоного Хреста в
Женеві був делеґований дXр Л. Бачинський.
В роки збройної боротьби за вдержання та закріплення державности
(1918X1921) українські лікарі, медики, фармацевти та медичноXсанітарні
працівники (в їх рядах були також жиди) жертвенно виконували свої
обов'язки під прапором УЧХ. Вони не один раз попадали в трагічні
становища, коли вичерпувалися всі засоби лікарської чи санітарної
допомоги армії та населенню.
В Санітарній Службі УГА (Української Галицької Армії) по переході
за Збруч на 70,000 людей, в тому 40,000 вояків, було 35 лікарів і 50 медиків,
а з них 18 заплатили своїм життям за ідею. Стан Санітарної Служби УНР
не був кращий. Відомий лікарXгромадянин дXр Володимир Білозор описує у
своїм спомині військового лікаря трагічне становище армії та населення
того періоду. В часи коли лютувала пандемія інфлюенци, епідемія плямисX
того і поворотного тифу, стан та засоби УЧХ вичерпувалися, а поповнення
не було можливим в обставинах майже цілковитої бльокади України
ворогом.
По втраті самостійности України, аж до Другої світової війни, спротив
займанцям виявлявся у всіх можливих формах на всіх окупованих теренах.
УЧХ продовжує свою діяльність, допомагаючи жертвам збройних змагань,
полоненим, інвалідам, інтернованим і іншим жертвам, як от арештованим,
вдовам, сиротам та еміґрантам. Ідеалісти з УЧХ вже у перші дні захоплення
України гітлерівською Німеччиною, відновляють осередки національного
УЧХ, не питаючись згоди нового окупанта.
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На західніх землях окупованих Польщею, діяльність УЧХ продовX
жується під правною охороною Допомогових Комітетів, а згодом
статутових гігієнічноXсанітарноXхаритативних установ.
А також найбільш відомим і добре зорганізованим у Львові було
Українське Гігієнічне ТXво, якого ініціятором і організатором був дXр Маріян
Панчишин. Саме йому і членам Ініціятивного Комітету, до якого між
іншими належали дXри М. Попович, М. Музика, Тит Бурачинський, Л.
Максимонько, Софія Парфанович та, тоді ще студент медицини, Роман
Осінчук, присвічувала ідея заснування Українського Червоного Хреста, а
зXпоза лікарських кіл такий задум піддержували такі визначні громадські
діячі 20Xих рр. як през. В. Децикевич і відомий педагог Іван Герасимович.
Але поробити якісь практичні заходи в цій справі було в тих часах і
неможливо.
В 1920 р. більша група вояків українських армій пробилась через
Галичину на Закарпаття та була інтернована чеським урядом у таборах
(Німецьке Яблонне, Ліберка, Юзефів) і аж до часу розв'язання таборів вони
користувались медичноXсанітарною опікою українських лікарів.
Також у короткому періоді незалежности Карпатської України в 1938
р. місцеві українські лікарі, а з ними побратими із усіх майже земель
України, подавали лікарськоXсанітарну опіку геройським січовикам і
населенню. ДXр Олександер Плітас разом із своєю дружиною дXр Зоєю
Плітас зорганізували військовий польовий шпиталь для ранених січовиків.
Вони не залишили цього посту аж до цілковитої окупації Срібної Землі,
запроданої Гітлером мадярам.
Діяльність УЧХ була одним з доказів культури і права українського
народу на власну державність, і очікує ще свого історика, бо поза
розсіяними матеріялами, нотатками і споминами, дотепер не появився
збірник, що охоплював би повний образ його діяльности.
Майже 60Xлітня праця УЧХ при видатній участі лікарів, явище без
паралелі серед інших поневолених народів, зобов'язує українських лікарів
подбати про те, щоби досягнення УЧХ не пішли в забуття. Видання
матеріялів про УЧХ українською мовою залишиться причинком до історії
новітніх державницьких прямувань українського народу, а короткий, добре
опрацьований нарис англійською мовою матиме корисне значення у
культурному світі.
СКЛАДНІ ПОЧАТКИ ДІЯЛЬНОСТИ УЧХ У ЛЬВОВІ
Становище українського народу в Другій світовій війні було
трагічніше, ніж інших поневолених народів, з тої причини, що Україна
стала тереном зудару обох "визволителів", а саме "визволителя" зXпід знаку
червоної зірки та зXпід знаку чорної свастики. Обидва "визволителі" поставиX
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ли собі за ціль заволодіти українськими теренами й фізично знищувати всіх
тих, хто на цих теренах не тільки був, а й міг, на думку окупантів, стати
противником їхнього насильства і підбою. В наслідок трагічних подій число
жертв воєнного лихоліття на українських землях сягало кількох мільйонів
людей. А цими жертвами були: сотні тисяч цивільного населення, політичні
в'язні, вдови і сироти, евакуйовані і втікачі з інших (поза Галичиною)
теренів, хворі на різні інфекційні недуги, ранені вояки УПА.
Проблема швидкої і радикальної допомоги цим масам людей, що
потребували негайної опіки, могла бути розв'язана лише через створення
національного УЧХ. Трагічне становище народу кликало лікарів не обX
межуватись лише лікувальною діяльністю, а й стати активними або й
провідними учасниками УЧХ.
Уже в першому дні зайняття німецькою армією Львова в кінці червня
1941 p., українські лікарі, не питаючи про урядовий дозвіл, негайно перебраX
ли в свої руки майно радянської організації Червоного Хреста та всіх
медичних установ м. Львова. Організація сітки червонохресних українських
станиць швидко поступала слідом за просуванням німецької армії на схід,
охопивши згодом усі українські території. Новостворені відділи УЧХ відразу
приступили до організації допомоги на місці найбільш потерпілим від
війни.
В ході подій УЧХ у Львові мусів перебрати на себе ролю та весь тягар
керівного органу, тобто Централі УЧХ. Не було часу на належне
оформлення Централі та сітки відділів і підвідділів. Всі сили були кинені на
організацію негайної допомоги там, де була негайна потреба. Це було тяжке
і водночас небезпечне завдання, особливо на східніх землях, де делеґати й
кур'єри Централі ризикували, виказуючись червонохресними документами.
Але жертвенні співробітники рекрутувалися в більшості з відважних членів
Організації Українських Націоналістів.
Початкові засоби здобула Централя у Львові перебираючи у свої руки
добре оборудовану домівку радянського Червоного Хреста при
Личаківській вул. та не надто пошкодженого майна колишньої червонохX
ресної санаторії на горішнім Личакові. Крім того, авторові цих рядків
пощастило приховати перед німцями медичноXсанітарне майно
Радянського Обласного Відділу Здоров'я та деяких інших установ у
приміщеннях зорганізованої нашими заходами Туберкульозної Клініки м.
Львова. Але майно згаданих установ було за окремим списком відоме лише
президії Централі УЧХ, що дало можливість заспокоювати необхідні
потреби у Львові, в краю та в УПАрмії в період закритої діяльности.
Діяльність УЧХ вже з перших днів зустрілася з широкою співдією
населення та з моральною підтримкою обох наших Церков, а також
громадських установ, що ще збереглися в той час. Централя УЧХ увійшла
в повну координацію з Українським Крайовим Комітетом у Львові та
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Українсьхим Центральним Комітетом (УЦК) у Кракові, очолюваним проф.
В. Кубійовичом, як з офіційними українськими представництвами при
німецькому уряді, передусім у справах допомоги полоненим. Треба при
цьому відмітити, що жертвенно допомагала УЧХ в той час т. зв. Жіноча
Служба Україні, очолювана спочатку відомою заслуженою діячкою К.
Малицькою, а згодом М. Біляковою, створюючи при УЧХ окремі жіночі
секції.
В перші місяці війни, коли все життя підлягало військовій німецькій
адміністрації, діяльність УЧХ могла розвиватися в леґальних формах. Ця
діяльність була навіть респектована деякими вищими старшинами
німецької армії. Але з переходом адміністрації до цивільних партійних
чинників, та з прилученням західніх українських територій до т. зв.
Генерального Губернаторства з осідком у Кракові і з утворенням
Генерального Комісаріяту України в Рівному, почалася швидка ліквідація
усіх давніх і нових українських організацій. Ліквідація установ УЧХреста
відбувалася у відворотному порядку X із сходу на захід до остаточної офіційX
ної заборони УЧХ у Львові в 1942 р.
Головою Київської організації був дXр Федір Богатирчук, а визначну
ролю в діяльності УЧХ на східніх українських землях відігравали: письменX
ниця Людмила Івченко (Київ), дXр Харитя Кононенко і дXр Корнилів (Рівне)
та дXр Марія Яссницька. Централя була з ними в контакті.
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРАЦІ
Першим головою УЧХ у Львові був повний посвяти й запалу дXр Л.
Курчаба. На початках серпня 1941 р. його німці арештували, вивезли до
Кракова і там він був закатований у горезвісній тюрмі на Монтелюпіх.
По ньому провід УЧХ перейняла на себе дXр Галина БіленькаX
Врецьона, але вона захворіла на тиф, заразившись ним при лікуванні
полонених. Обов'язки голови УЧХ у співпраці з заступником голови, дXром
М. Григорчуком, почав виконувати автор цих споминів.
Від перших днів окупації українських земель німцями, число жертв
німецького терору все збільшувалося із зростом спротиву окупаційним
порядкам. Допомога УЧХ політичним в'язням обмежувалась до подачі їм
харчів та одягу під час вивозу їх до концентраційних таборів.
Про правну оборону практиковану в культурних краях, як також
організацію систематичної допомоги в'язням у кацетах, не було й мови.
Зате лікарська й шпитальна допомога в ділянці опіки над хворими, зокрема
хворими на інфекційні хвороби, та над раненими, була в дуже швидкому
часі наладнана. Сприяло цьому те, що кошти лікування не були ніякою
проблемою, бо ми дальше практикувати встановлену ще радянською
владою систему безкоштовної охорони здоров'я. Крім того, окружними й
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начальними лікарями в медичноXсанітарних установах були переважно
українці, що майже без вийнятків активно співпрацювали з УЧХ.
Хворі й ранені мали змогу діставали лікарську та шпитальну допомогу
від своїх лікарів на місцях, а в окремих випадках, коли вони вимагали
засобів, недоступних на місцях, хворих перевозили до більших шпитальних
осередків.
Загальна допомога сотням тисяч жертв воєнних подій, визвольної
боротьби та політичного терору відбувалась на місцях заходами УЧХ.
Централя УЧХ у Львові помагала зокрема українським ученим у Києві, де
в ті часи панував голод. Годиться також згадати на цьому місці, що голова
УЧХ у Львові був у постійному таємному контакті з представником
жидівських лікарів у львівськім "ґетті", допомагаючи нещасним жертвам
гітлерівського безумства ліками та необхідними матеріялами. Варто
пригадати також, що багато жидівXлікарів урятували своє життя від
поголовного фізичного винищування жидів німецьким ґестапом своїм
переходом до Українського Червоного Хреста при УПАрмії.
Питання допомоги полоненим з радянської армії натрапляло на
великі труднощі. Справа в тому, що від самих початків війни воякиXукраїнці,
як також вояки з інших поневолених совєтами націй, почали масово
переходити на німецьку сторону в надії, що німці приділять їх до
національних армій, які почнуть боротьбу з червоним московським імX
періялізмом. Проте, ошалілі від перших успіхів, гітлерівці потрактували цих
полонених, як кадри майбутнього національного спротиву німцям, і,
розмістивши мільйонові маси цих полонених за дротами по різних таборах
під голим небом, виморили їх упродовж кількох місяців жахливим голодом,
холодом та інфекційними хворобами. Так згинули сотні тисяч людей.
Про жахливі умови життя в таборах полонених, краще від усяких
описів очевидців, свідчили нелеґальні фотографії, що зберегли для історії
нечувані факти німецького звірства.
Всіми доступними в ті часи засобами, про німецькі звірства був
заалярмований швайцарський Комітет Міжнароднього Червоного Хреста
та світова опінія і під натиском українського населення та культурного світу
німці були змушені злагідпити своє варварство й дозволити на передачу
харчової допомоги полоненим УЧХрестові та УЦКомітетові.
Місцеві осередки УЧХ і Допомогового Комітету подавали поміч
полоненим у прифронтових таборах, а де не було станиць УЧХ, місцеве
населення допомагало їм безпосередньо.
Допомогу діставали сотні тисяч полонених українців, в тому також:
росіяни, жиди і інші. Вони завдячують своє життя УЧХрестові.
Потреби в допомозі були величезні. Організація цієї допомоги
виглядала так: сітка відділів УЧХ виготовляла з пожертв населення станX
дартні 5Xкілограмові пачки з високої якости харчовими продуктами за
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усталеним Централею УЧХ зразком. Ці пачки доставляли до Львова, а
звідти їх перевозили до таборів поза Україною. До таборів, полонених у
місцях розташовання станиць УЧХ, допомога йшла безпосередньо.
Заклик УЧХ до населення: "Всі рятуймо полонених братів та
допоможім їм повернутися до рідних хат!" став нашим гаслом. Його
підтримали обидві Церкви, особливо ж велике значення мало звернення до
вірних Митрополита Андрея Шептицького.
Вістка про те, що німці почали звільнювати полонених з кінцем
вересня 1941 р. була для УЧХ, УКК та УЦК повною несподіванкою, бо ніхто
про це їх завчасу не повідомляє, хоч німецький референт суспільної опіки,
полковник Бізанц (колишній старшина УГА), дав був уповноваження
Централі УЧХреста від уряду т. зв. Генерального Губернаторства
заопікуватися полоненими. Не зважаючи на цю несподіванку, Централя
УЧХ зробила все можливе для опіки над звільненими та для об'єднання всіх
людських і матеріяльних засобів щоби всебічно допомогти нещасним.
З дозволу влади, неділю 12 жовтня 1941 р., було проголошено днем
Українського Червоного Хреста.
Незабутнім залишиться в пам'яті учасників образ звільнення
полонених із таборів. За згодою німців звільнення відбувалось групами на
відповідальність і під опіку представників УЦК. Боячись поширення інфекX
ційних хворіб, німці не дозволили користуватись залізничним транспортом.
УЧХ та УЦК і УКК доложили всіх зусиль, щоб прискорити звільнення, бо
кожен день перебування в таборі коштував тисячі жертв. Переміщення
звільнених відбувалося пішки, етапами, від таборової брами до першого
пункту, від нього до чергового і т. д. На цих пунктах звільнені діставали
харч, відпочинок по тяжкій дорозі, нічліг і так група за групою полонених
прибувала до Львова.
Це повільне пересування виснажених, заінфектованих, безсилих
людських тіней, що рештками сил намагалися вийти живими поза брами
таборового пекла на землі, було одним із тих страшних, нелюдських метод
знущання над людиною, якими вкрили нашу землю дикі завойовники.
Людей, що не могли далі йти дорогою і від безсилля падали на землю,
довколишні селяни брали на підводи й відставляли під опіку найближчих
станиць УЧХреста.
У Львові при централі УЧХ була головна збірна станиця колишніх
полонених, де вони проходили основний здоровний огляд, а теж
відвошивлювання, і одержували білля, одяг, а теж додаткове харчування.
Тяжко хворих спрямовували до шпиталів. Таким чином Львів став
центральним збірним осередком звільнених з полону і то всупереч волі
німців, які не тільки протестували проти цього, але й навіть відгрожувались
централі УЧХ. Очевидно, вся ця акція мусіла знайти жертви і серед тих, хто
опікувався хворими. Серед населення поширились пошесті, особливо тиф,
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вони не оминали й червонохресного персоналу X лікарів та лікарських
помічників у Централі УЧХ та окружних станицях. Це спричинило те, що
Централя УЧХ у Львові взимі 1941X42 pp. пережила критичні моменти
недостачі працівників. У самій Централі УЧХ, де працювало коло 26 осіб,
не захворіли лише три особи: голова, заст. голови та секретар. Одна із
жертвенних співробітниць Централі, незабутньої пам'яті Ольга
Ціпановська, виснажена працею, заразилась тифом і померла. Були теж
жертви тифу серед працівників УЧХ в провінційних осередках.
Вся ця акція червонохресної допомоги людям велась не тільки перX
соналом УЧХ (так централі, як і краєвих відділів), але збірним зусиллям
усього громадянства і всіх майже лікарівXукраїнців м. Львова. І треба
відмітити, що ніхто із працівників УЧХ ніякої винагороди за свою працю
не діставав. Єдиною нагородою для них було почуття виконаного хрисX
тиянського обов'язку та національної солідарности.
У другій половині 1942Xго і на початках 1943 р. виникла потреба
допомоги УЧХ загроженим голодом дітям у підгірських околицях. Цю
акцію переводив уже засобами УЧХ окремий комітет при УКЦ з редакX
тором Д. Палієвим у проводі. Акція була дуже добре заплянована, зорX
ганізована й переведена. Тисячі дітей дошкільного й шкільного віку були
переселені на тимчасове перебування на Поділля, доки голодова небезпека
не минула.
На цьому відкрита допомогова акція УЧХ була закінчена.
ЛІКВІДАЦІЯ УЧХ
Не зважаючи на такі справді подивугідні результати праці централі
УЧХ і його краєвих відділів, і то в таких незвичайно важких умовинах
війни, німецька влада ніяк не хотіла погодитись на його дальше існування.
Ще від жовтня 1941 р. львівське ґештапо кількакратно викликало
голову централі УЧХ (автора цієї статті) і вимагало від нього негайної
ліквідації "нелеґального" УЧХ та передачі всього майна Українському
Краєвому Комітеті у Львові. Всі намагання переконати німецькі поліційні
органи толерувати нашу діяльність аж до закінчення акції ліквідації таборів
полонених, що було теж в інтересі самих німців, та уважати нашу діяльність
за виключно гуманітарну, а не політичну установу, лише віддалювали час
неминучої ліквідації. Врешті решт, на категоричну вимогу німців, голова
УКК дXр К. Паньківський був змушений до "ліквідації" УЧХ. Ґештапо
дозволило дальшу червонохресну діяльність під запропонованою дXром К.
Паньківським фірмою "Краєвої Комісії Допомоги Полоненим", під
дальшим головуванням автора цих споминів. Ліквідація УЧХ та злиття його
з УККомітетом наступила у березні 1942 р. Завдяки дXрові К.
Паньківському, червонохресна діяльність змогла продовжуватись до 1943
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p. З перебранням майна та діяльности УЧХреста Відділом Суспільної Опіки
Українського Краєвого Комітету (пізніше Укр. Центрального КXту) автор
цих рядків був запрошений до членства в Колеґії для допомогових справ і
мав далі можливість впливати на допомогу полоненим.
Поза загальновідомими цілями гітлерівської політики щодо України,
додатковою причиною брутальної ліквідації УЧХ були небажані німцям
розміри його діяльности, добра організованість та відвертонаціональний
характер акції.
Відкрита діяльність УЧХ стала відтепер замаскованою.
Німецька окупаційна цивільна влада зліквідувала цілу мережу відділів
УЧХ практикованими методами заборон, погроз, арештів, а навіть
розстрілів, як це сталося на Волині з видними діячками УЧХ дXр Харитею
Кононенко та дXр Рудобахтою. Те, що декого з членів Централі УЧХреста
оминула доля жертв гітлерівського варварства, пояснюється, на думку
автора, мужньою поставою в обороні УЧХ Голови УЦКомітету проф. В.
Кубійовича та заступника голови його дXра К. Паньківського, німецького
полковника Бізанца та деяких німецьких лікарів.
Про діяльність УЧХреста в краю під час Другої світової війни було
добре відомо Центральному Комітетові Міжнароднього Червоного Хреста.
Про це автор мав нагоду довідатися вже на еміґрації в Німеччині від
представників Міжнароднього Ч. X., від президента Централі Міжн. Ч.Х. у
Женеві, під час його відвідин Німеччини.

Dr. Toma Worobec:

THE UKRAINIAN RED CROSS (UChKh)
(SUMMARY)
In the introduction to his sketch, the author briefly presents the history of the
Ukrainian Red Cross in Ukraine. The UChKh was organized by the Ukrainian
government in April, 1918 and acted in accord with the resolutions of the 1864
Geneva Convention, which was ratified by all the states participating in the Hague
Peace Conference of 1907.
After the loss of Ukrainian independence in 1921, the UChKh no longer had
the rights of membership in the International Red Cross. However, it continued its
charitable activities under other names, adhering to the principles of international
resolutions. From the tunc of the loss of Ukrainian independence up the Second
World War, Ukrainian charitable organizations (acting in the place of the UChKh)
helped the victims of aimed struggles, prisoners of war, invalids and others who were
victimized by the war. In later years, they also cared for political prisoners, widows
and orphans.
In 1941, right after the German occupation of Lviv, the work of the UChKh
was revived on the initiative of Ukrainian doctors. The facilities for starting up its
work of charitable and medical assistance were obtained by taking over the facilities
of a former sanatorium of the Soviet Red Cross. Thanks to the efforts of the author,
they managed to conceal from the Germans the medical equipment of the Soviet
provincial Health Department, and some other medical institutions. These supplies
were stored at the Lviv tuberculosis clinic and later they were used to meet the most
urgent needs of the city and vicinity. When the armed antiXGerman underground
began to operate, the UPA also benefitted from these medical goods.
The first head of the UChKh in Lviv was Dr. L. Kurchaba. In early August,
1941 he was arrested by the Germans and deported to Krakow, where he died in the
infamous prison on Monteliupich. He was replaced as UChKh head by Dr. Halyna
BilenkaXVretsiona. When she became ill with typhus, hег duties were taken over by
Dr. Toma Worobec, the author of the sketch.
In March, 1942, the Gestapo banned the activity of the UChKh. Its work of
charitable assistance and medical care was carried on by the Social Service section
of the Ukrainian Regional (later Central) Committee. Thus, under this guise, the
UChKh continued to operate.
From the first days of the German occupation of Ukrainian territories, the
numbers of victims of German terror increased. Help by the UchKh to Ukrainian
political prisoners had to be limited to providing them with food and clothing before
their transfer to concentration camps. There was no possibility of providing legal
defense or organizing any systematic help for the imprisoned.
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The UChKh provided the services of physicians and hospitals and gave
charitable assistance to thousands of victims of the war and political terror and to
those involved in the liberation struggle. One very difficult problem was providing
help to Red Army prisoners of war, millions of whom were held by the Germans
behind barbed wire in various camps. The prisoners were dying in massive hunger
under the open sky from hunger, cold and infectious diseases. When active resistance
to German terror was organized, the UChKh helped the UPA in treating wounded
and sick soldiers. Many medications and medical supplies which the author had
hidden at the tuberculosis clinic in Lviv, of which he was the director, were passed
on to the UPA.
The UChKh headquarters in Lviv particularly helped Ukrainian scholars in
Kyiv, where famine reigned at that time.
As UChKh head, the author was in constant contact with representatives of
Jewish doctors in the Lviv ghetto, helping the victims of Hitler's madness with
medicines and essential supplies. Many Jewish doctors were saved from physical
destruction and entered the UChKh in the UPA.
It was impossible to operate openly under the name UChKh on Ukrainian
territories occupied by the Germans. The German occupational regime eradicated
the whole network of UChKh branches through prohibition, threats, arrests and even
executions. Among those executed were the well known UChKh activists, Dr.
Kharytia Kononenko and Dr. Rudobakhta. The UChKh continued to work under the
name UChKh only in the UPA.

Ірина Савицька"Козак

СПОГАДИ ПРО КАТЕРИНУ ЗАРИЦЬКУ В РАМКАХ
ДІЯЛЬНОСТИ ПІДПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА*
На 1943 рік припадає початок орX
ганізації Українського Червоного ХресX
та (УЧХ) в підпіллі. Цю справу
передано до компетенції жіночої
мережі в Організації Українських
Націоналістів (ОУН) і головою ЧерX
воного Хреста призначено Катрю
Зарицьку. Катря Зарицька в той час
жила у Львові з батьками та сином
Богданом, який народився в 1940 році
у в'язниці за першої большевицької
окупації Галичини. Дитина перебувала
з матір'ю у тюрмі десять місяців, опісля
адміністрація
в'язниці
віддала
хлопчика батькам Катрусі. Хоч мати
дуже любила свого сина, але
переконана, що доля може розлучити
її з Богданом, вона свідомо дбала про
те, щоб він звикав більше до бабусі й
діда.
Одночасно X за німецької окупації
X Катруся Зарицька продовжувала технічні студії, які закінчила з дипломом
інженера. Катруся не мала переконання, що ці студії ій придадуться; вона
вчилася головно задля батька, який, сам будучи вченим фахівцем, дуже собі
цього бажав. Самозрозуміло, що в зв'язку зі студіями її час був дуже
обмежений.
Організуючи УЧХ, вона відразу створила Крайовий провід цієї орX
ганізації, потім поділений на область, округу, район, аж до низу. Ще до того
часу існували санітарні пункти в селах, але це не було зорганізоване,
зцентралізоване і не було попросту охоплене якоюсь завершеною орX
ганізаційною структурою чи системою. Структура УЧХ, як я вже сказала,
* Передрук з журналу "Сучасність", НьюXЙорк, травень 1987, ч. 5(313), ст. 86X94.
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була побудована за територіяльним принципом, отже, не від краю до
станиці, а на кожному щаблі кожна провідниця УЧХ, одночасно провідниця
жіночої сітки ОУН, входила в склад даного проводу, тобто то був або провід
району, або провід округи, або провід области чи краю. УЧХ, організований
Катрусею, складався з різних відділів. До першого X медичноXсанітарного X
належало організування шпиталів, бункрів, перев'язувальних пунктів,
забезпечення лікарським і санітарним персоналом, опіка над пораненими
та хворими і тісна співпраця зі Санітарною службою УПА. Між іншим, між
нашими лікарями у нас у лікарнях було багато лікарівXєвреїв, особливо під
час війни. Їм давали можливість вийти з ґетто, приймали на працю, і так
вони рятували собі життя і рівночасно ставали в дуже великій пригоді, бо
своїх лікарів ми ще мали дуже мало. Другий відділ, який був дуже
важливий, був фармацевтичним. Треба ще сказати, що на чолі обох відділів
стояли фахові особи, тобто на чолі медичноXсанітарного стояв лікар, а на
чолі фармацевтичного стояв аптекар Нуна Петрусевич під псевдонімом
"Дух". До них належали такі завдання: заготівля ліків шляхом закупу або
наскоків на військові аптеки, приготування ліків з різного зілля,
маґазинування медикаментів, розподіл в терені та до шпиталів. Третій, теж
дуже важливий відділ, був відділ суспільної опіки над родинами членів УПА,
заарештованими чи засланими, над самітними дітьми, які залишалися без
родин, які були, зокрема в більшовицький час, вислані на Сибір чи денебудь
в інші простори Радянського Союзу. Потім був вишкільний відділ, завX
данням якого було організувати вишкіл медиків, спеціяльно лікарів, бо
лікарів не було, чи санітарок, на перев'язувальні пункти і до шпиталів, або
до бойових відділів. Так само треба було вишколювати фармацевтичний
персонал, бо його також не було. Все це належало до обов'язків УЧХ в
підпіллі, і це все треба було очевидно зорганізувати і провести в життя.
Я почала співпрацювати з Катрусею в 1943 р., тоді, коли почали
організовувати підпільний УЧХ. Сконтактувала мене з нею Анка, яка була
жінкою Михайла, шефа СБ в той час. Вона діяла в системі жіночої сітки
УЧХ і тоді пішла на контакт зі мною, пов'язавши з Катрусею Зарицькою.
Я до того часу працювала в Юнацтві, в крайовому проводі, отже, то була
для мене перша зустріч з активом ОУН.
Німецьку окупацію, як я вже сказала, Катруся пережила у Львові.
Вона тоді не мала великих можливостей пересуватися на терені й виходила
на контакти до Львівської области, яка була безпосередньо під її контролем.
Як виглядала праця УЧХ? Керував, як я вже сказала, Крайовий
провід, який очолювала Катруся. Відбувалися час до часу його засідання,
на якому обговорювали всі справи, зв'язані з організацією, а рівночасно
справи, що належали до сітки жіночої організації, бо треба було також
проводити те, що в нас було дуже важливе X певний політичний вишкіл
жінок, бо це грало потім важливу ролю для організації УЧХ. Всі справи
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обговорювалися на засіданнях, кожний реферував про свій досвід, про
особливості труднощів в терені, з чим треба було рахуватися, які треба було
внести зміни і т. д. Все це обговорювали спільно і тоді приймали певні
постанови, скажім, як треба далі поводитися в терені і на що треба особливо
звертати увагу. Важливо було б тут сказати, що ми, очевидно, викорисX
товували, як і Катруся, великий досвід, який принесли з собою наші друзі
з Волині, де збройна боротьба розпочалася раніше, ніж почалися бої в
Галичині, і тому певний досвід з Волині був для нас взірцем того, як і що
треба робити, як треба організувати справи. До сутичок на західніх
українських землях доходило вже, властиво, в 1942 р. Тоді в селах існували
самооборонні відділи, які обороняли населення від нападів німецького
війська, точніше від німецьких поліційних залог. Щойно пізніше з тих
відділів починають поставати більші відділи, сотні, постала УПА, яку від
1943 р. офіційно так вже називали.
Тоді Червоний Хрест починає рівночасно не тільки організовувати
санітарні пункти в окремих селах, але й малі шпиталі в районах, та більші
X в областях, і тоді почали також помагати організуванню Санітарної служби
при бойових відділах. Це вже належало безпосередньо до лікаря, який
очолював медичноXсанітарний відділ при УЧХ. Санітарна служба УПА мала
лікаря або вишколеного санітара при кожному відділі (курені, сотні, чоти),
які проводили санітарну опіку безпосередньо у відділах серед вояків УПА.
У випадку поранення вояків їх відвозили до шпиталів. Мережу шпиталів
розбудували на всю Галичину. За німецьких часів ті шпиталі могли бути в
хатах на селах. Німці, відома річ, в деяких околицях не показувалися,
боялися приходити, а як приходили, то такими великими відділами, що
наша розвідка вже заздалегідь знала про те, що наближаються німці і тоді
вояків, які лежали в шпиталях, можна було перевезти до іншого села, на
інші пункти, які заступали упівський шпиталь. За більшовиків були вже
шпиталі тільки в криївках, але ті криївки треба було підготувати ще в умовах
німецької дійсности в свідомості того, що наближаються більшовики. Не
було жадних ілюзій щодо того, що німці залишаться, всі ми були цілком
певні, що раніше чи пізніше прийдуть більшовики, і тому провадили ввесь
час підготовку для приходу більшовиків. Це все треба було спочатку
розплянувати, а тоді перевести в життя. Допомагали нам інші референтури
чи спеціяльно для того призначені відділи, які копали криївки, але все це
належало, як я вже сказала, до компетенції УЧХ, а значить до обов'язків
Катрусі Зарицької.
Я не знаю, де пережила Катруся відхід німців зі Львова, в той час мене
у Львові не було, я була тоді в Карпатах, і як ми востаннє бачилися, то
домовилися, що на випадок, коли не зустрінемося ще перед тим, як
більшовики займають західні українські землі, зв'язок залишається у Львові
на визначених пунктах, де ми знали, де в такій ситуації шукати одне одного.
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Коли я після приходу більшовиків повернулася до Львова, виявилося, що
на пунктах, призначених для зв'язку, не можна було увійти в контакт з
Катрусею. Тоді мені не залишилося нічого іншого, як піти до її батька і
старатися довідатись, що з нею діється. Цікаво, що діти, які виростали тоді,
були вже від малого виховані в конспірації, і Богдан, який в той час мав
можливо 5 років, а може й менше, вже був настільки конспіративно
вихований, що, коли відкрив двері і побачив мене, взагалі не хотів і
відповідати навіть, бо довго мене не пізнавав, і казав, що мами взагалі немає.
Щойно коли мене впізнав, лише тоді сказав: "Я зараз закличу бабуню". Так
я довідалася від Катрусиної мами, що з дочкою тепер скомунікуватися
неможливо і що вона хвора. Виявилося, що Катрусю зловили більшовики
на мертвому пункті. Зв'язки ми в той час старалися не робити в хатах чи в
містах, тільки на якихось певних пунктах, і таким чином, оминути
більшовицький терор у селах над селянами чи над міським населенням.
Катруся пізніше сама оповідала, що вона пішла на такий пункт, де були три
дерева, де повинна була зустрітися зі зв'язковою, яка мала передати їй якісь
інструкції. Тоді відбувалася в тій околиці облава, вона про це не була
поінформована, і більшовики забирали всіх, кого зловили в тій околиці,
отже забрали також її. Вони не знали тоді, кого зловили, але вони били всіх
і в тому числі побили й Катрусю. А побили її так сильно, що вона лежала
в сільській хаті, де вони зробили свій адміністративний пункт і була
непритомна. Вони залишили її в кімнаті, і як вона прийшла до притомности,
побачила відчинене вікно, пересувалася через нього, впала коло того вікна
й покотилася в город. Недалеко було поле, а там місцеві селяни знайшли
її, сховали під снопи, а пізніше перевезли до іншого села. Більшовики як
зорієнтувалися, що її в кімнаті нема, почали її шукати, перешукували все
село, але як не знайшли, дали собі спокій. Катруся кілька місяців була
тяжко хвора. Вона мала настільки поранені, побиті ноги, що їй поробилися
чираки на ногах, які тоді в наших умовах було дуже тяжко вилікувати.
Очевидно, в той час Катруся не могла виїжджати чи виходити в терен; вона
могла тільки керувати роботою, ділитися своїми поглядами, давати певні
доручення, інструкції, але перевіряти становище в терені не могла. Як
тільки Катруся змогла вже вільно рухатися, вона почала об'їжджати терен.
Я кажу об'їжджати, тому, що ми частинно користуватися також засобами
комунікації, який тоді був можливий, тобто більшовицькими тягаровими
автами, в яких їздили вояки Червоної армії, які дуже радо брали цивільне
населення, бо це було запорукою для них, що коли вони переїжджатимуть
через ліси, їх не будуть обстрілювати повстанські відділи. Іншого способу
комунікації напочатку не було. Правда, більшовики наладнали залізничний
зв'язок, але не всюди, тому тягарові авта, якими їздили більшовики в різні
районові чи обласні міста, були єдиним практичним способом пересування.
Селяни їздили цими автами продавати в містах свої продукти, а для нас це

67

була можливість безпечно дістатися в інші терени. Практично ввесь терен
західніх українських земель забльокували більшовицькі війська, і від 1944
р. вони почали робити облави на всій території західноукраїнських земель.
Цілими величезними загонами в кількості полків, часами може дивізій,
бльокували відразу дваXтри райони, й тоді шукали всюди партизанів, або, як
вони часто називали, "мертві душі". В таких умовах втриматися було
надзвичайно тяжко, а все таки працю треба було продовжувати, і певні
контакти треба було втримувати. Дуже погано вславилися на
західноукраїнських землях більшовицькі відділи під назвою "червона
мітла", "рубаха" і колишній ковпаківський партизанський відділ. Цей осX
танній знав партизанську тактику боротьби і тому був найнебезпечніший.
Ті відділи охоплювали цілі райони, пересувалися далі, а опісля їх перекидали
несподівано в цілком іншу околицю. Все ж таки їхні успіхи, в порівнянні до
їхньої сили, не були такі вже великі. Ми, як я вже сказала попередньо, вже
за німецьких часів провели певну підготову до приходу більшовиків, і тому
підпілля могло втриматися без дуже великих втрат. Однак, таке було не в
усіх районах, в деяких теренах ті втрати були великі.
Одну таку облаву ми пережили з Катрусею, і щоб мати уяву про те,
як виглядало життя в таких умовах, може цікаво буде про це розказати. Це
було на Бережанщині, у великому селі Конюхи, яке тягнеться приблизно
на 10 км. Ми прийшли до того села вранці. Було нас 4 жінки, крім того,
була боївка, ɡ якою ми ішли. Серед нас були Катруся Зарицька, Галина
Дідик (Анна), моя дуже близька подруга під псевдонімом Роксоляна (прізX
вища не подаю, бо не знаю, чи вона ще живе) і я. Ми поверталися тоді з
вишколу (радше дискусійна група). Тоді ми переходили на певну нову лінію
в нашій поведінці, або X інакше кажучи X міняли інтерпретацію певних
акцентів в програмі підпілля. Йшлося про ставлення до російського народу.
До того часу ми говорили, що ми воюємо тільки з тими народами, які є
проти нас. Але тут ми акцентували увагу на тому, що ми не воюємо з
російським народом, а тільки з російським імперіялізмом і що треба розX
різняти російський народ від російського імперіялізму. Очевидно, та
проблема була надзвичайно складна в наших умовах, коли ми конкретно
терпіли від того російського окупанта, який у кінцевому підсумку давав нам
відчути свою російську вищість, хоч у військах НКВД були українці та й
інші народи. Це було тяжко прийняти кожному, але постанова була така,
що перед тим, як подавати певні акценти для кожного учасника визвольної
боротьби, спершу треба було ознайомити з тими змінами провідний актив,
щоб він міг пізніше ці речі продискутувати з членами підпілля. Тоді ми
мали, власне, таку зустріч, яка відбулася на Бережанщині, на якій Яків
Бусел, що якраз писав на ті теми тоді в Україні, мав з нами дискусійну
зустріч. Крім нас, були там ще інші, і ми мали надзвичайно бурхливі
дискусійні дні, а, відходячи, ми перейшли до села Конюхи, щоб там
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переночувати і йти далі. Ми прийшли рано, був березень, топилися сніги X
болото було страшне... Нас запевнив зв'язковий і станичний того села, що
більшовики тількищо виїхали і ми можемо спокійно залишитися. Кілька
годин пізніше більшовики оточили не тільки ціле село, але й великий
комплекс сіл, так що ми мусіли перебути в тому селі 2 тижні переодягнені
як селянки. Більшовики знущалися дуже сильно, хотіли побоями дістати
якіXнебудь інформації і думали, що зможуть довідатися про деякі контакти
чи зв'язки з УПА. Вони в тому селі побили на допиті одну дівчину, деяким
поламали руки й ноги, але все одно нічого не довідалися. До того села
приїжджала навіть спеціяльна слідча комісія з Києва, бо чомусь їм
здавалося, що якраз там повинні бути якісь вищі командні пости.
Більшовики працювали такими методами: вони приносили на картці
записану заяву, що тут чи тут є криївка, і тоді починали бити. Вони показали
нам таку карточку, але ми відразу пізнали, що карточку написав хтось зі
східніх областей, бо деякі букви написано інакше, як їх писали в Галичині.
Отже, було ясно, що ніхто з села не зробив доносу, що це попросту була
більшовицька провокація, щоб таким способом добитися певних вислідів.
Вони тоді дуже нас там побили, і те саме мусіли терпіти також і наші селяни.
На щастя, ми тоді вийшли цілі, вдалося нам цю облаву перейти спокійно в
тому розумінні, що нас не зловили, і що ми змогли перейти в інший терен.
Як я вже згадувала, на початку більшовицької окупації ми мали змогу
швидко й добре порушуватися в терені, користуючися більшовицькими
автами, і могли проводити контроль того, що й як в терені потрібне, як треба
змінити тактику чи засади організування Червоного Хреста, могли швидко
приймати відповідні рішення.
Я говорила про те, що до завдань Червоного Хреста належала також
підготовка лікарів. Це були студенти медицини, зокрема вищих семестрів,
яких вишколювали наші лікарі як хірургів. Ця ділянка медицини була нам
найпотрібніша, бо, властиво, інших хворіб не брали до уваги. Кожний, хто
мав простуду або іншу легшу хворобу, мусів її поборювати без лікарської
опіки, бо навіть термометрів не було і ніхто горячки не міряв X таку хворобу
трактували як самозрозумілу річ. Щойно як діставали якісь поранення, де
вже практично треба було лікарської опіки чи проведення операції, X тут
уже треба було мати хірургічно підготованих медиків. Одна така хірургічна
школа була в присілку села Поручин на Бережанщині, де вишколювали тоді
12 медиків як хірургів. Цих студентів медицини готували головний лікар
Софрон, який походив з Сокальщини, і другий X Олесницький, під псевдом
Ярий, який пізніше загинув в УПА. Його родина є тут на чужині. На
закінчення цього вишколу ми прийшли вдвійку з Катрусею, тому що до
нашого завдання належало розділити й розіслати тих вишколених хірургів
у терен. Нормально засада була така, що вони поверталися в той терен, з
якого їх посилали, але дуже часто засаду цю треба було зміняти. Часто
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ставало відомим, що ситуація в якомусь одному терені тепер була багато
гірша й треба було вислати його на Станиславівщину, хоч він походив,
скажімо, зі Львівщини, бо там було багато більше запотребування. Й тому
ми прийшли на закінчення цього курсу, щоб дати кожному місце призX
начення, куди вони повинні були відходити, та поінформувати про ситуацію
в тих шпиталях, в яких вони мусіли працювати.
Ми прийшли пізно вночі, й вони на нас чекали, бо їх повідомили, що
ми повинні були прийти. Було приємно зустрітися по довшій відсутності, і
тут хочу сказати, що спеціяльно друг Ярий (Олесницький) був вдячний,
якщо хтось прийшов і він міг перед кимсь виговоритися й оповісти про свою
родину. Він годинами міг розказувати про свою дружину та дитину,
показувати їхні знімки X дуже за ними тужив. Коротко після нашої зустрічі
Ярий загинув в бою з більшовиками.
Мушу сказати, що попри всі страшні умови життя ми все зносили з
великим гумором і все бачили тільки добрі сторінки нашого побуту та життя
й усе старалися якнайбільше сміятися. Мабуть, то уможливлювало нам
перебути ті тяжкі хвилини нашого життя.
Тут може буде цікаво зауважити, що Катруся, яка все своє життя була
в революційній боротьбі, не любила революційних пісень і, наприклад, коли
ми разом кудись ішли і я почала співати революційні упівські пісні, вона
протестувала, кажучи, що має того досить, і просила співати сентименX
тальні, навіть любовні, пісні. Останні їй більше подобалися й вона казала,
що на кожному кроці тільки кров і боротьба, і вона має всього того досить.
Досить того, що ми все щоденно переживаємо, й непотрібно про це
нагадувати ще й у наших піснях. І вона не була одна, багато друзів, зокрема
старші від нас, що провадили революційну роботу ще в ті часи, як ми були
дітьми, так само реагували на це, і наша революційність в піснях не дуже
відповідала їхньому смакові.
Ще один момент з нашого побуту. В той час, коли ми ще користуваX
лися нашими фальшивими документами, ми з Катрусею переїжджали
поїздом через станцію Ходорів X ту станцію, де пізніше Катрусю зловили.
Ходорів був залізничим вузлом, що перебував під сильним контролем. Там
постійно були присутні аґенти НКВД, як і на інших станціях, але контроль
був сильніший. Під час одного переїзду наш поїзд зупинився на станції, і
ми якраз стояли біля вікна. Ми були в цивільному одязі, який носили в
містах, бо мали документи мешканок міста й також відповідні посвідки з
праці. На другій колії під'їхав тягаровий поїзд, якраз напроти нашого вікна.
В ньому я побачила двох вояків, котрих я знала з одного села, де я
перебувала й де пережила більшовицьку облаву. Це були два молоді
українці з Києва, які, коли не було в хаті інших вояків, говорили з нами
українською мовою. Тоді сказали, що вони з Києва, примусово мобілізовані
до війська НКВД, що вони зголосилися піти на фронт, але їх просто
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призначили до НКВД і вони мусять робити ту роботу, яку тепер під час
облави роблять. Для мене був великий шок, коли я побачила одного з них,
і якщо я його впізнала, він мусів був впізнати мене. Ми з Катрусею були
так конспіративно виховані, що конспірація була вже в нашій крові. Не
треба було говорити, вистачало тільки глянути одне на одного і ми вже себе
розуміли. Катруся відразу відійшла від мене, пішла кудись до іншого вікна,
звідки виглядала на станцію X не хотіла, щоб думали, що вона навмисно
раптом зникла. Ми стояли так чверть години, що видавалося нам вічністю.
Ввесь час я думала, а Катруся думала те саме, що той вояк зголосив нас до
НКВД, яке було на станції, й напевно зауважив, що, як перший раз мене
бачив, я була селянкою, а тепер була убрана поXміському, і що зараз
прийдуть контролери до нашого поїзду, і мене заберуть як підозрілу особу.
За чверть години тягаровий поїзд рушив, і знайомий вояк крикнув до мене:
"До побачення, Ґенка Перець", що означало, що він мене таки впізнав, бо
я так називалася в тому селі, де була облава. Це ще один покажчик того,
що ми переживали і що зустрічали різних людей. І тих, які вбивали, і тих,
які допомагали рятувати.
Катруся мала звичку говорити: "Вшистко на мойов ґлове", або "як я
била пєнкна і млода". Це були її улюблені фрази, якими вона все посX
луговувалася. Дійшло до того, що ті, які близько з нею співпрацювали, самі
почали вживати ті самі фрази, і я, як дісталася з України на Захід, навіть не
здавала собі справи, що я це теж говорю, аж поки мені не звернути увагу:
"Чому ви говорите поXпольськи?", і тоді я собі усвідомила, що я властиво
повторюю те, що говорила ввесь час Катруся.
Катруся мала велике почуття гумору та фантазії. Одного дня прийшла
їй до голови фантазія, що вона нас усіх переіменує. Кожний з нас мав
псевдонім, і ми знали себе тільки під псевдонімами. За прізвищами знали
себе тільки ті, які походили зі Львова і були знайомі між собою, або ті, які
подружилися й сказали одне одному свої прізвища. Їй захотілося нас
назвати: жито, оɜес, отава, гречка і т. п., але це не прийнялося.
Коли мені довелося йти на Захід, я дуже недвозначно сказала Катрусі
про те, як я дуже нерадо йду туди. Була, на жаль, така ситуація, що могла
піти Катруся, або інша дівчина, на ім'я Лада, яку пізніше зловили
більшовики, або я. Чоловік Катрусі був тоді на засланні, але вона мала сина,
отже, довелося йти мені. Катруся хотіла мене від того якось охоронити, бо
знала, що я не хочу й боюся йти в ту дорогу в цілком невідоме. Остання моя
зустріч з Катрусею була знову під Ходоровом, який став пізніше для неї
таким трагічним місцем. Дуже зворушливим було те, що вона хотіла тоді
зголоситися сама в дорогу на Захід, щоб тільки вможливити мені
залишитися на Україні.
Такою, власне, була Катруся, весела, безпосередня, легко нав'язувала
контакти та мала дружні взаємини з кожним, незалежно від стажу чи
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функції, яку той чи інший мав в організації чи в підпіллі. Вона була приємна
в співпраці, прислуховувалася до думок інших, радилася, як розв'язувати
проблеми, не накидала своєї волі, а, найважливіше, все була повна оптимізX
му та життєрадости. Часом тільки була нетерпелива, бо на нерви діяли
понурі люди, які все бачили трагічно.
Беручи під увагу все, що я повище сказала про Катрусю, можна дійти
до висновку, що це її натура і шляхетний характер дозволили їй пережити
25 років у більшовицьких тюрмах.

Iryna Savytska"Kozak:

THE UChKh IN HALYCHYNA
(Summary)
The author of this memoir worked with Katetyna Zarytska in 1943, when the
underground Ukrainian Red Cross began to be organized. The organizational work
was carried out by the underground network of OUN women. Katetyna Zarytska
became the head of the UChKh. She filled the positions of the territorial UChKh
leadership, which built up its network in provinces, regions and districts. The UChKh
had three sections: medical, pharmacy and social service. Training of the medical
and pharmacy personnel was done by professionals. Heading the medical unit was
a physician and the pharmacy unit was headed by the pharmacist Nunn Petrushevych
("Dukh"). The territorial UChKh leadership held periodic meetings, at which all the
most important matters were discussed and resolved. Use was made of the broad
experience acquired by the medical system in Volyn, where the UPA's armed
struggle began earlier than in Halychyna. Larger UPA units began to operate in
Halychyna only in the summer of 1943. At that time, the Red Cross began to establish
medical stations in villages, and small hospitals in districts and provinces. The
UChKh also helped to organize a medical service with the battle units. The UPA
medical service provided a doctor or a trained medical assistant to every unit
(battalion, company, platoon).
During the German occupation, hospitals were located in houses in "safe"
villages, into which Germans did not go. Under Soviet occupation, the hospitals were
located only in underground hideXouts. Even during the German occupation, the
UChKh prepared for the provision of such underground medical care behind the
Soviet front lines.
During the Soviet occupation, contacts were made not in city or village homes,
but through letter drops in appointed places.
The author describes one incident when the Soviets were carrying out raids in
an area near a UChKh letter drop point. The Soviets captured everyone they found
in the area, including Kateryna Zarytska. However, the NKVD men did not suspect
that among the peasant women they had caught was the head of the underground
UChKh. They severely beat all the women, and left Kateryna Z. beaten to the point
of unconsciousness in a village house. After she regained consciousness, she escaped
and hid out in the neighbouring village. The afterXeffects of the beating had to be
treated for quite a long time. Although Kateryna did not have the strength to move
around, she continued to direct UChKh activity through instructions and orders.
In 1945, the Soviets intensified their raids through all of Western Ukraine. It
became very difficult for UChKh networks to continue their work and maintain their
contacts and there were often serious personnel losses. The author describes one of
the raids, which she witnessed with Kateryna Zarytska. In March, 1945, as she was

73

returning from training, she stopped with Halyna Didyk ("Anna") and "Roksoliana"
in the village of Koniukhy, in Berezhany county. The Soviets, who were carrying
out raids, had left the village, and local contacts informed the women that they could
safely stay in the village. But, unexpectedly, the Soviets again surrounded Koniukhy
and a large group of neighboring villages. The four underground workers had to stay
in the village, disguised as local peasants, a full two weeks. The Soviets mercilessly
terrorized the inhabitants of the village. Through beatings and all kinds of provocaX
tions, they tried to get information about UPA activity. Kateryna Zarytska, Halyna
Didyk, "Roksoliana" and the author were also severely beaten. But in spite of the
violence and torture, the Soviets did not get any information about the UPA, and
nobody in the village betrayed the members of the underground UChKh.
One of the tasks of the Red Cross was the training of UPA medical personnel.
Students in the advanced stages of medical studies were trained to do essential
surgical interventions. This surgical training was given in the hamlet of Poruchyn,
in Berezhany county. Twelve medical students attended the courses, which were
given by the chief physician, "Sofron", who was from the Sokal region, and Dr. Ia.
Olesnytskyi ("Iaryi"), who was later killed in the UPA. At the, end of the training
period, Kateryna Zarytska, director of the UChKh, and the author of the memoir
came to Poruchyn. They directed the graduates of the surgical courses to various
UPA hospitals.
In spite of the difficult living conditions, the insurgents were able to find
moments for diversion. Kateryna Zarytska loved to sing sentimental and love songs.
She was always full of optimism and joy of life, had a good sense of humour and
was pleasant to work with. Her husband had been deported and her son lived with
Kateryna's parents in Lviv.

САНІТАРНА СЛУЖБА УПА НА ВОЛИНІ
(Уривки із споминів військовиків)

Полк. М. Омелюсік

САНІТАРНА СЛУЖБА*
Шпиталі та більші урядження медичної допомоги, як відомо,
розташовані в містах. Тому, що міста були зайняті більшими частинами
поліції та війська, користуватись міськими шпиталями для військ УПА було
неможливо. Постала необхідність організувати свої засоби медичної
допомоги. ПольськоXнімецька війна, а за нею совєтська окупація прорідили
медичний персонал. А крім того лікарівXукраїнців і за Польщі було небагато.
З тих лікарів невелика частина зголосилась до праці в УПА. Перед ними
постали непоборні труднощі. Нижчого медичного персоналу взагалі не
було. Потреби величезні, бо й місцеве населення почало звертатися за
допомогою до медичних пунктів УПА. Нашвидку організовано курси медX
сестер. Але жінки, що пішли на ці курси, були з різною освітою і тому трудно
було дати загальну програму, щоб її як слід засвоїти. Треба було й викX
ладачів.
В цій ситуації організація ОУН запропонувала лікарямXжидам
вступати до УПА. Багато їх вступило і тайно були відтранспортовані до
місця призначення. Багато з них викрадено з родинами з ґетто, де вони
перебували під охороною поліції. Це злагіднило кризу, але її не розв'язало,
бо все ж лікарів в УПА дуже не вистачало. Деякі дуже нечисленні досвідчені
медсестри і фельдшери заступали місце лікарів, особливо в районах
теренових медпунктів (як напр. Землячка, псевдо, і інші). Начальником
санітарної частини УПА призначено лікаря дXра Енея (псевдо), що орX
ганізував шпиталь при штабі УПА на Поліссі. Курсів медсестер в терені було
декілька. Організовано шпиталі в місцевостях більше закритих від ворога,
куди він міг би дістатись лише більшими силами, та теренові медпункти,
менше прив'язані до місця. Ці останні часто міняли свої місця, бо ворог
часом вишукував їх місце перебування. В таких теренових пунктах часто не
було нижчого обслужного персоналу і медсестри все самі робили. Це була
велика самопосвята. В часі наскоку ворога вони переносили ранених на
своїх плечах та їх ховали. Звичайно ранених та хворих розміщувалось по
хатах і по стодолах. Не існувало ні приладдя, ні відповідної білизни. ПоповX
нення аптек медикаментами бракувало. Всі запаси, що їх мали аптеки за
Польщі, майже вичерпались за час совєтської та німецької окупацій і в них
* "Санітарна служба", уривок зі статті "УПА на Волині" 1943 p., Літопис УПА: Волинь
і Полісся, Німецька окупація, Торонто, Літопис УПА, 1976, т. 1, ст. 34X35.
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трудно було щонебудь дістати, особливо в більшій кількості. Подекуди
злагіднювано кризу тим, що перепачковувано медикаменти З Галичини та
Генеральної Губернії, але й там їх бракувало, але все ж таки було дещо
краще, як на Волині. Медичний персонал, не зважаючи на такі труднощі,
виконував свої обов'язки героїчно. Не чув я випадку, щоб хтось з лікарівX
жидів намагався перейти на бік червоних партизан. Бували випадки, коли
відділ мусів розпорошитися перед сильнішим ворогом і незмінно лікарі
з'являлися в своїй частині. В одному випадкові лікарXжид цілу добу ховався
по шию в болоті перед червоною партизанкою, заки зміг дістатися до своїх
частин. Дуже часто тяжко ранених та хворих доручувалось опіці місцевого
населення, конспіративно, з огляду на небезпеку для них від частого
пересування в терені. Населення радо опікувалось цими вояками. Беручи
загально, хоч і як трудне було становище медичного персоналу, то своє
завдання він виконав як міг з честю.

Com. В. Ніновський

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНУ СЛУЖБУ*
Com. В. Ніновський ("Грабенко"), описуючи часи коли він був інструктором
на підстаршинській школі УПА "Дружинники", згадує про шпитальку й курси
санітарок у Степанському районі:
Загальний нагляд над шпиталем мав уже старший лікарXхірург
"Еней", про якого лише знаю, що він походив з Волині. Опісля я довідався,
що він був начальним лікарем УПА. Безпосереднім керівником шпиталю й
курсу медсестер була подруга "Уляна" з УЧХ, яку я знав ще з часів еміґрації
у Кракові. (Згодом вона вийшла заміж за пор. Луцького з куреня
"Соловей"). Багато про цей курс сказати не можу. Мені здається, це був
вищий центральний медичний курс для цілої Волині, бо на ньому були самі
освічені дівчата, теж з ПівнічноXЗахідньої та Південної воєнних округ УПА
й навчання на ньому тривало 6 місяців. Курсанток було десь біля 100. Після
вишколу випускниці мали працювати в шпиталях УПА.
Опинившися в костопільському курені "Острого", com. В. Ніновський,
описуючи командний склад куреня, інформує також про лікарськосанітарний
персонал.
*
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Уривки зі статті сот. В. Грабенко "В рядах УПȺ на Костопільщині", Літопис УПА:
Волинь і Полісся, Німецька окупація, Торонто, Літопис УПА, 1984, т.5, ст. 68X95.

Наш курінний "Острий" був ще молодий, але належав до перших
організаторів УПА; раніше командував сотнею й мав за собою успішні бої,
тож числився вже заслуженим старшиною. Він був відважний, діяв самосX
тійно, він дуже часто приїздив до сотні, цікавився всіми справами й старався
мені допомогти чим міг. Курінним бунчужним був "Явір", вже старший
статечний волиняк, років 35 до 40. Виховником був "Тихий", що, наперекір
псевдонімові, мав сильний голос, хоч був радше стриманий. Тому, що моя
сотня не мала виховника, він часто приїздив до нас і мав гутірки чи лекції
з вояками на політичні чи загальноосвітні теми. Курінним капеляном був
зовсім ще молодий священик, виглядав на 25 років, що приїжджав до сотні
на відправи й гутірки з вояками на релігійні теми, звичайно своєю бричкою
зі своєю молоденькою матушкою. Курінним лікарем був жид з Рівного
"Чорний". Спочатку він перебував постійно при курені, чи при котрійсь з
сотень. Опісля, коли було більше ранених, він майже постійно перебував
на санітарних пунктах, щоб давати допомогу також селянам, бо інших
лікарів у повіті, мабуть, не було. Мав він ще до помочі фельдшера, українця
"Каменя", десь з Волині, що теж переважно перебував на санітарних
пунктах УЧХ. Був ще курінний інтендант "Загріб" з Костопільщини, що на
початках багато допоміг мені озброїти й вивінувати сотню. Пізніше ми вже
давали собі раду самі.
Com. М. Грабенко, поранений в сутичці з большевицькою стежею, так
змальовує свої важкі переживання, як ранений повстанець:
Одного разу, десь наприкінці листопада 1943 p., коли я вертавсь із
зустрічі з командиром цього наддніпрянського відділу, несподівано нас
обстріляла більшовицька стежа. Кулі прошили мені груди й руку,
пошкодивши ребра й кість руки. Я повалився на землю, а стрільці з моєї
охорони зайняли становища й відкрили вогонь. На щастя, більшовики
втекли, хоч їх було багато більше й мали кулемети. Хлопці завезли мене на
санітарний пункт на якийсь хутір за Горинню, десь недалеко Студеня.
Командування сотнею перебрав Чайківський ("Трач") з Тернопільщини,
який прийшов до нашого куреня в той час, і кур. "Острий"назначив його
сотенним на моє місце. Чайківського я знав давніше, бо був він разом зі
мною в леґіоні "Соловей".
На хуторах було більше ранених і хворих під опікою двох санітарок,
а що кілька днів відвідував нас наш курінний лікар "Чорний". Він був дуже
людяний і старався не тільки лікувати кожного пацієнта, але й піддержати
його морально. Коли приїздив, завжди оправдувався, що не може частіше
нас відвідати, бо має велику територію й багато часу витрачає на переїзди
з місця на місце. Звичайно, по дорозі він лікував також цивільне населення.
Селяни видко слідкували, коли він приїжджає, бо кожний раз, коли він був,
приїздили на хутір хворі, або просили його заїхати до важче хворих додому.
Моє лікування йшло пиняво, бо були побиті кості. Спочатку було
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неможливо навіть піднестися з постелі через сильний біль у грудях. Але
помалу здоров'я кращало, зрештою я вже знав, які рухи тіла викликають
біль, і уникав цих рухів.
Десь наприкінці грудня відвідав мене пор. Брилевський ("Босий"). Він
випитував про моє здоров'я, бо хотів знати, чи я міг би переїхати з ним в
Карпати. Він жалував, що я ще в такому стані, що не можу пускатися в
дальшу дорогу. Поговорили ми також про загальну ситуацію. На Поліссі
більшовицький фронт вже підсунувся близько колишнього кордону між
Польщею і СРСР. Там німці властиво не мали фронтової лінії, а обороняли
лише шляхи й переходили через річки. Тим часом більшовики висилали
люками цього фронту великі з'єднання в силі кілька тисяч вояків на
німецькі тили і там атакували менші німецькі частини чи лінії постачання.
Оборонна лінія І. Литвинчука теж не мала більшого значення, бо на
відтинку чоти могла наступати більшовицька бригада й тоді чоті загX
рожувало знищення, або вона мусіла відступати. Отож одне таке з'єднання
вже вдерлося на нашу територію на північ від Сарн. Там вони розсипалися
на широкому терені, де намагаються знищити нашу спільну підпільну
адміністрацію та відділи УПА.
Відділи УПА перейшли там на тактику лявірування поміж німцями й
більшовицькими силами. Там вже властиво почалася підбільшовицька
дійсність. "Скоро подібна ситуація може бути й тут", X говорив пор.
Брилевський. Мені він радив перенестися в якесь законспіроване місце, де
є добра криївка на випадок появи більшовиків. Саме тому старшинська
школа вже відходить у Карпати, бо більшовики напевно про неї знають і
можуть вислати спеціяльне з'єднання, щоб її розбити.
Мабуть пор. Брилевський наробив тоді руху в нашому УЧХ, бо після
його візити почали нас розміщувати по нових, ще нерозконспірованих
квартирах, де були криївки. Мене перевезли в Колківський район. Проте
виявилося, що там немає під руками лікаря, а я потребував лікарського
догляду. Тому мене перевезли ще далі на захід. Там я почувався безпечно,
бо все ж таки було далі від фронту. Та на лихо десь недалеко появився
більшовицький загін і почав бушувати на наших хуторах і селах. На хуторі,
де я був, не було доброї криївки, в яку я міг би без болю ховатися. Тож я
переїхав ще далі на захід, вже близько Ковля.
Там я був під опікою молодої санітарки, яка хоч була добра дівчина,
небагато розумілася в медицині. Лікаря поблизу не було. Десь у половині
січня мені погіршало, я дістав гарячку й почав відчувати біль у своїх ранах.
Як я був у такому стані, несподівано появилася на подвір'ї німецька стежа,
щось із 12 вояків. Вони ввійшли в хату, застали мене в ліжку, й почали
питати, хто я такий. Я мав якусь виказку зі Степаня, показав її й пояснив,
що я там працював у районовій німецькій адміністрації, був поранений
більшовицькими партизанами й тепер приходжу до здоров'я у свого
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дядька. Їхній санітар провірив мій пульс, подивився на мою руку та груди
й сказав: "З вами погано, ви мусите йти до шпиталю"! Тоді їхній
підстаршина сказав, що вони мене візьмуть з собою й віддадуть до шпиталю.
Я не був певний, чи це арешт, чи німці щирі, але не опирався. Вояки були
з вермахту, поводилися коректно й я набрав до них довір'я. "Як буду
опиратися", X думав я собі, X "то може й так арештують і будуть мати більше
підозріння". Німці забрали на хуторі ще одні коні й ми санками поїхали до
Ковля. По дорозі я вдавав, що сплю, тож німці свобідно говорили про мене.
Один з них підозрівав, що я більшовицький партизан. Але їхній знаток
пояснив, що більшовики не лишають ранених на хуторах, а відсилають
літаками за фронт. "Цей мусить бути з УПА, і то старшина, бо говорить поX
німецькому", говорив він. Я вже потерпав, що мене запроторять у тюрму, але
втікати вже не було можливо. Проте мене таки привезли до шпиталю.
В. Новак:

ДЕЩО ПРО МЕДИЧНУ СЛУЖБУ В ВО УПА "ТУРІВ"*
В. Новак "Крилатий", пишучи про Округу 'Турів", дає деякі інформації про
УЧХ в "Колківській республіці" та свинарських лісах, на т.зв. "Січі".
Містечко Колки стало важливим осередком повстанського руху, бо
було положене далеко від німецьких опірних пунктів, у самій середині
доволі просторої, залісненої й багнистої території, перетятої річкою Стир.
Туди напливала молодь до відділів УПА й на прерізні вишколи. В місті була
зорганізована підстаршинська школа УПА й були теж вишколи медсестер
Українського Червоного Хреста (УЧХ). З організаторів жіноцтва пригадую
"Вишню", "Бурю" й "Зірку", з якими мав ділові контакти, але не знаю їхніх
функцій. Добре пригадую старшину армії УНР, який був комендантом міста
й місцевих самооборон. Не пам'ятаю його прізвища, лише те, що він мав
відрубане вухо в Першій світовій війні. 30 червня, у дворіччя проголошення
акту відновлення державности, ми організували в Колках свято, на якому
він мав промову. Всю цю територію почали називати "Колківською
республікою".
Другою важливою базою нашої воєнної округи були свинарські ліси,
положені на південний схід від ВолодимираXВолинського, яку називали
"Січ". Комендантом "Січі" був "Сосенко", справжнє прізвище Порфір
*

Уривки зі статті В. Новака"Північнозахідня округа Турів", т. 5, ст. 96X134.
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Антонюк, а шефом штабу "Коршун". "Січі" підлягали курені "Славка" й
"Бескида" та самостійно діючі сотні в Горохівському й Володимирському
повітах. В селі Мочулках працювала підстаршинська школа УПА десь із 150
курсантами, яку очолювали "Запорожець", "Морозенко" й "Донець". На
"Січі" була також шпиталька й інші підприємства.
Додатковим важливим осередком стало на короткий час місто Колки,
про що я вже згадував, де постала підстаршинська школа, вишкіл санітарів
та інші осередки. Влітку ці осередки децентралізовано по селах після того,
як німці почали масові облави на підозрілі їм об'єкти теж у Колках. Восени
почалася розбудова нових осередків воєнної округи на півночі, в поліських
лісах, у чому я брав участь і далі згадаю про це докладніше.
Організація запілля УПА X це доволі розгалужена підпільна адX
міністрація, що охоплювала різні ділянки життя. Були в ній відділи
господарський, пропаґанди, Український Червоний Хрест (з підвідділами
санітарними й суспільної опіки), служби безпеки, земельних справ,
шкільництва, самооборони сіл (військова референтура) тощо. У відомих
мені повітах ця адміністрація розвинулася з підпільної мережі ОУП, але до
праці в адміністрації, подібно як до УПА, прийшли люди різних політичних
переконань і різні фахівціXбезпартійні. Я зустрічався з різними діячами цієї
адміністрації, але з її організацією ближче не ознайомлений.
Кращими харчами, такими як цукор, мед, масло, сир, повидла, були
забезпечені передусім шпитальки й санітарні пункти, що були розміщені в
деяких селах і на хуторах у спокійному терені. Підпільні господарчі
забезпечували харчами всіх ранених і людей, які були на різних вишколах,
нарадах, відправах. В північних теренах групи "Турів" було три більших
шпиталі. Були в нас українські лікарі, а також жиди, яких ми вирвали з
німецьких пазурів , де вони були приречені на смерть раніше чи пізніше. Я
знав доктора "Білого" з дружиною, що був одним з кращих лікарів у нашій
воєнній окрузі. Коли я був ранений, мені перев'язував рану фельдшерX
українець на хуторах біля с. Клеваня. Він був учасником наших визвольних
змагань у Першій світовій війні, в Армії УНР. Але в загальному лікарів
бракувало.
Справа медсестер була розв'язана дещо краще. Я зустрічав декількох
медсестер зі східних земель. Були теж місцеві й вишколені вже на різних
курсах за часів УПА. Вперше десь у квітні 1943 р. були в нас зорганізовані
курси для медсестер і шпитальної обслуги. На ці курси зголосилось
поважне число молоді. В більшості це була молодь з міст з належною
освітою.
Справу аптекарів розв'язувалось з певними труднощами. Ми мали
дуже мало фахових аптекарів, чи людей, які допомагали нам набувати
потрібні медикаменти й потрібне лікарське приладдя.

82

МОЇ "СПЕЦІЯЛЬНІ ЗАВДАННЯ"
Під осінь 1943 р. від команди воєнної округи "Турів" я отримав
доручення будувати табір для шпиталю й маґазини та інші об'єкти для нової
бази воєнної округи у КаміньXКоширському повіті. Цей осередок мав приміX
шуватися у великих лісах на лівому боці річки Стохід, десь 15X20 км на північ
від залізничої станції Поворськ (на південь від КаменяXКоширського). Цей
осередок ми мали розбудувати засекречено, щоб про нього не довідалися
наші противники. Під приміщення шпитальки вибрано неприступну місX
цевість, охоронювану багнищами. Треба було сплянувати працю так, щоб
наше будівництво не розконспірувалося, відповідно перешкодити вояків на
засадах конспірації. Наприклад, будівельні матеріяли доставляли аж з
Несухоїж, яких 20 км, самі вояки будівельної залоги й потім повертали коні
селянам. Доступи до секції лісу, де відбувалася робота, хоронили наші
застави. Навіть загал вояків нашої сотні точно не знав, де ми, крім вибраних,
що тримали контакт зі світом та доставляли харчі й матеріяли. В будові
шпитальних приміщень взяла теж участь саперна чота з Володимирщини,
яка в більшості складалася з білорусів, колишніх вояків Червоної армії, на
чолі з чот. "Зубенком", також білорусом.
Десь наприкінці листопада вже викінчувалися бараки для шпиталю,
охоронної сотні та інших приміщень, а в маґазинах були харчі й медикаменX
ти. На доступах були побудовані й замасковані оборонні споруди, а деякі
відтинки заміновано. Саме тоді прибув на інспекцію табору кXр "Рудий",
його заступник "Вовчак", члени штабу "Клим", "Яворенко", "Чутка" та
інші. З ними були також представники штабу УПАXПівніч X господарчий
"Омелько" й члени штабу "Карпович" (Михайло Медвідь), також
"Кременецький", що згодом був шефом штабу УПАXПівніч (загинув 8
червня 1945). Вони провели інспекцію всіх приміщень та споруди бази й
були вдоволені. На загальній збірці залоги кXр "Рудий" склав подяку мені,
чотовому "Зубенкові" й усім співробітникам за добре виконане завдання.
Після того табір був переданий до вжитку, хоч різні роботи ще
викінчувалося. КXр "Омелько" переніс сюди з Колківського району лікаря
"Білого" з його дружиною, прибули сюди теж ранені й хворі, що вимагали
лікарської опіки. Адміністратором шпиталю був призначений сот. "Ващенко",
вже старший, кол. старшина Армії УНР. Осередок цей і надалі старалися
тримати, скільки можна, засекреченим. Він був під сильною охороною й
доступ до нього мали лише особи, спрямовані до нього штабом округи.
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М. Скорупський

ПРО МЕДИЧНУ СЛУЖБУ В КРЕМ’ЯНЕЧЧИНІ*
В уривку із спогадів Максима Скорупського, "Макса", курінного УПА, ми
знаходимо рівнож деякі інформації, які відносяться до активности медично
санітарної служби УЧХ.
З такими думками придивлявся я до перших кроків нової УПА і
потягнень бандерівської сітки в терені. В селі Антонівцях, у фільварку,
містилася станиця СБ і молочарня УПА. Рівночасно ті будинки були
переходовим пунктом всіх політичних і військових провідників, які
приїздили з Полісся, чи Галичини для полагодження поточних справ.
Щоденно заїздили й прибували з теренів нові люди, кожний день приносив
щось нове. Якраз, коли я прийшов до Зеленого, командира СБ, щоб
довідатися дещо з "політики", на подвір'ї застав я вози, котрими приїхали
лікарі жиди зі Львова. Їх викрали бандерівці з ґетта і направили на працю
до шпиталів УПА. Між ними були знамениті фахівці і спеціялісти хірурги.
Деякі були разом зі своїми жінками. В дальшій розмові з Зеленим довідався
я, що праця бандерівців розгорталася дійсно з великою швидкістю. По всій
Волині і Поліссі творилися відділи УПА, поставлено цілу сітку адміністрації,
що має охопити все життя і закласти підпільну державу з усіми ресортами.
Де те все подінеться, коли прийдуть большевики, про те не думав ані
Зелений, ані я.
До села Антоновець прибули майже всі українські урядовці з
Крем'янецького повіту, разом із посадником міста – Бриґадиром. Село
Антонівці було повітовим містом нашої української адміністрації.
По селах почали нормальне навчання в народпіх школах. Були свої
інспектори й куратори. Господарські станиці отримали наказ повідкривати
домашній промисл, як: гарбарні, миловарні, майстерні одягу і взуття,
майстерні сідел, ладівниці, тощо, а навіть вироби самогонкиXспірту для
шпиталів. Все це мало забезпечити постачання для УПА. Як цей апарат
рухатиметься у випадку німецького наступу, про це теж ніхто не думав.

*
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Уривок зі спогадів: "У наступах і відступах", Чікаґо, УкраїнськоXАмериканська Вид.
Спілка, 1961, ст. 131X132.

Данило Щумук

ШПИТАЛЬКА УПА НА "СІЧІ"*
Уривок зі споминів автора, в якому він описує свої відвідини шпитальки
УПА на "Січі" в Свинарських лісах, у Володимир  Волинському рні,
Волинської области.
Через деякий час ми переїхали до села Мачулки, що розкинулось під
самісіньким великим Свинарським лісом. Тут уперше побачив я сотню
УПА. В цьому селі відчувалось якесь особливе пожвавлення. Люди були
якісь живіші і певніші себе. На майданчику перед школою одна чота, поX
військовому зодягнута, займалася упорядом, друга X військовим маршем
ішла до польової кухні і співала: "Гей гу! Гей га! Прощай моє дівча". Ми
зупинилися біля квартири командира сотні. Командир, повідомлений
своєю заставою про наше прибуття, миттю вискочив на вулицю і,
витягнувшись на струнко, відрапортував Крилачеві про те, чим зараз
займається сотня. Пізніше дав команду своїй господині накрити стіл.
X Ні, друже сотенний, за нас турбуватися не треба. Краще розпорядіть,
щоб нас нагодували з вашої польової кухні. Ми також у першу чергу вояки
і тому повинні харчуватися так само, як ɿ всі інші стрільці, X сказав обласний
провідник.
Стрільці, що стояли поблизу, аж засяяли, почувши такі слова від таких
високих начальників. Про цю поведінку обласного провідника за одну мить
знала вся сотня. Кухар тремтячою рукою старався зловити своїм черпаком
у казані щось краще для нас. Але до кухаря підійшов Ящур і, поклавши
свою руку йому на плече, сказав: "Не старайся, друже, годуй нас точнісінько
так, як і всю сотню". Стрільці дивилися на нас своїми добрими, сповненими
відданости очима. Тим психологічним ходом Крилача і Ящура я був просто
зачарований.
Далі наша дорога йшла лісом. Проїхавши так кілометрів п'ять, ми
побачили над самою дорогою тартак. Тартак працював на повну потужність.
X Кому підзвітне це підприємство і на кого працює? X зацікавився я.
X Тартак і водяний млин на Турії належать загонові УПА, що
розташований напостійно у цьому районі, X сказав Ящур. X Тут у лісі ми вже
побудували велику лікарню, гарбарню і пекарню. У гарбарні працюють
добрі чеські спеціялісти, вони виправляють шкіри навіть для підошов,
*

Данило Шумук: "Пережите і Передумане", Детройт, Українські Вісті, 1983, ст.
144X146.
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Кілометрів три від тартака стояли три корпуси, щойно побудовані під
лікарню, і два для підстаршинської школи. Неподалік від тих будинків нас
зупинила військова застава.
X Стій! Кличка? X почулася команда спереду, де між двома соснами
стояв скоростріл.
X Турія! X відповів Крилач.
X Турійськ! X відгукнувся командир застави.
Нам назустріч вийшов командир школи Гонта і, виструнчившись,
відрапортував Крилачеві про те, що всі курсанти займаються військовою
муштрою на галявині. Ми обійшли всі три казарми. Всюди була зразкова
чистота; ліжка застелені стандартно із військовою докладністю. У канX
целярії командира школи на столі стояв телефон.
X Ви друже, мабуть вже позвонили у штаб загону про нашу появу? X
запитав Крилач командира школи.
X Ні, не встиг,X усміхнувшись, відповів Гонта,
Звідти ми пішли у лікарню. Біля лікарні нас зустрів головний лікар
(псевдо його я забув) X молодий, гарний, середнього зросту, в мадярській
уніформі. Закінчив він Одеський медінститут. Крім головного лікаря, в тій
лікарні працювало ще три лікарі, за національністю жиди. Їх витяти з
ґетта. У лікарні вони працювали вийнятково сумлінно. Головний лікар
тримався статечно і самовпевнено. Це був талановитий хірург і всебічно
освічена людина. У лікарні лежало 73 стрільців, поранених у боях з
німцями, і 37 хворих на всякі недуги. Всі вели себе мужньо і хвалили своїх
лікарів.
Два кілометри звідти, у лісі серед боліт, стояло кілька десятків хат. Це
було село Вовчак. У тому селі містився штаб загону УПА. Штаб цей
охороняв цілий курінь стрільців. У Вовчаку було збудовано пекарню, що
випікала хліб для всього загону (за кількістю людей це був полк). Була там
і гарбарня та всі необхідні майстерні, що взували й одягали увесь загін. Були
також три легкі машини і дві вантажні. Лише пального обмаль. До всіх
застав було прокладено телефон. На зв'язковому пункті біля телефонів
завжди чергував хтось із старшин. Усе це маленьке сільце виглядало як
суцільний військовий табір.
Біля штабу нас зустрів командир загону Сосенко і поXвійськовому
відрапортував Крилачеві, а пізніше потиснув нам усім руки і запросив у
штаб. Це був великий новий просторий будинок, умисне побудований
відділом УПА під штаб. В одному кабінеті урядував начальник штабу і
секретар, у другому X працювало дві друкарки, а в третьому, великому,
урядував сам командир загону. Навпроти, в іншому будинкові, урядував
бунчужний, що завідував усім господарством загону. У штабі Сосенко
оповів про останній наступ німців на Січ (уся територія Стижорівського лісу
разом із селами Мачулки, Вовчак, Ревуски носила назву "Січ"). За словами
Сосенка, у наступі з боку німців брало участь близько чотирьохсот вояків.
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Д"р Михайло Данилюк

ПРО ЛІКАРІВ ГАННУ І ПЕТРА РОЩИНСЬКИХ
(До історії українських лікарів)*
Цікава розвідка дXра М. Логази в "Лікарському віснику" за липень 1973
р. викликає чимало роздумувань і спогадів. Оскільки вона побудована в
першу чергу на матеріялах з 1937 p., не дивно, що авторові було важко
зібрати багаті дані про дальшу долю і недолю наших лікарів, які переходили
через пекло Другої світової війни. Чимало даних взагалі недоступні.
Переглядаючи список лікарів X членів УЛТ у Львові, які, одначе, жили
і працювали "на північних землях" (автор, звичайно, мав на увазі Волинь,
Полісся, Холмщину тощо), хотілося б подати для майбутнього історика
українських лікарів додаткові матеріяли. Список лікарів, що працювали на
згаданих землях, звичайно, не повний, хоч і докладно подає тих, які були
членами УЛТ у Львові. Справа в тому, що багатьом волинянам, поліщукам
або придніпрянцям, які опинилися після війни на згаданих землях, було не
так легко комунікуватися із Львова ізXза відомої політики польського уряду,
зокрема якраз на Волині, Поліссі, Холмщині.
Цей "демократичний" уряд не лише палив і руйнував українські
православні церкви (пригадаймо знищення біля 150 церков на Холмщині
перед війною, в обороні яких навіть виступив Митрополит Шептицький),
не лише не допускав української преси із Львова, але всякий зв'язок, а в
тому професійний, розцінювався поляками як недоступний, на що вони
накладали поважні санкції. Отже, чимало лікарів з тих земель до УЛТ у
Львові не могли належати. Але ті, які належали, часто були об'єктами
переслідувань. Прикладом таких можуть служити подружжя лікарівX
Ганни і Петра Рощинських, про яких згадано в розвідці дXра М. Логази.
Цікаве це подружжя лікарів ще й з іншого боку. Позначені вони у списку
як ті, що загинули з німецьких рук, одні з небагатьох, що були закатовані
ґестапом, але обставини їх смерти X не буденні.
Особисто знаючи згаданих лікарів та будучи свідком подій у той час,
не можу стриматися, щоб не згадати їх ширше для майбутнього історика.
ДXр Ганна Рощинська X дочка протоієрея І. Струтинського, що викX
ладав у Духовній семінарії в Крем'янці на Волині, закінчила в 1909 році
гімназію в Крем'янці, згодом закінчила медицину в Петербурзі, а в часі
революції переїхала в Україну. При формуванні Української Армії вона
* Передрук: Лікарський Вісник, ч. 4 (71), жовтень 1973, ст. 63X64.
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змісця включається до обслуги і працює весь час у військових лікарнях.
Після поразки УНР дXр Ганна зустрічається в Рівному з дXром Петром
Рощинським, який також був в армії УНР військовим лікарем,
обслуговуючи тепер табори інтернованих українських вояків. ДXр Петро X
родом з Чернігівщини. Вони побралися в Рівному і згодом відкрили свою
практику в Костополі, беручи активну і ведучу ролю в українському житті.
Там вони перебували від 1924 до 1938 року. Але зXза їхньої участи в цьому
житті, частого контакту з нашими осередками у Львові, активного членства
в УЛТ і т. д. поляки відбирають у них в 1936 р. право користуватися Касою
Хворих, а рік пізніше не дають права замешкати в Костополі. Тому вони
переїжджають у Крем'янець, де ще жила мати Ганни в своїй хаті.
З цього часу дXри Рощинські в Крем'янці. У 1939X41 pp. дXр Петро як
придніпрянець виїжджає на Захід, дXр Ганна залишається під
большевиками, щоб допомагати своїм людям, а з вибухом війни дXр Петро
повертається. Обоє працюють як у місцевій лікарні, так і в житті громади
з особливою енергією. Нав'язуються також політичні контакти, а в тому і з
українським підпіллям. Обоє дають інструктаж та літературу, як орX
ганізувати медичну опіку в умовах повстанської боротьби. Іноді дають
медикаменти, інструменти, лікують підпільників під претекстом "людей із
села". На одній зустрічі дXр Петро сказав: "Я, хлопці, незабаром буду з вами".
Зима 1942X43 pp. X час великого напруження на Волині, початки
повстанської боротьби, початки УПА. Полісся вже горіло повстанням,
німецька окупаційна влада розпочала терор, розстріли окремих людей,
"десяткування" по селах, арешти інтеліґенції. Методом залякування і
терору сподівається зупинити народній рух спротиву, арештовуючи часто і
невинних. В таких обставинах прийшов трагічний кінець дXрів Рощинських.
23 лютого 1943 р. ґестапо арештовує в Крем'янці групу інтеліґенції, а
між ними дXрів Ганну і Петра Рощинських. Підпілля стало на ноги. РозX
раховуючи, на базі попередніх обсервацій, що німці триматимуть хоч кілька
днів арештованих у місцевій в'язниці, поки або вивезуть до центральної у
Рівному, або розстріляють, підпілля почало готуватися до нападу на
в'язницю і визволення арештованих. Цю в'язницю вже розбивали підX
пільники і перед тим. Негайний зв'язок між сітками діючих тоді обох ОУН,
які на цьому терені вже мали початкові повстанські загони, установив, щоб
спільно ще цієї ночі розбити в'язницю. Між іншим, в тих подіях одним із
керівних повстанців був студент "Блакитний", тепер X також лікар, що
проживає в Америці (див. М. Данилюк: "Повстанський Записник", 1968,
ВXво "Свобода"). Під Крем'янець скликано біля трьох сот озброєних
повстанців.
Вечером цього ж дня ґестапо розстріляло групу арештованих під
мурами в'язниці, а між ними невіджалуваних дXрів Ганну і Петра
Рощинських. Інші в'язні, що працювали тоді біля в'язниці, але залишилися
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в живих, оповідали, що дXр Петро і небіж дXр Ганни, Юрко Черкавський,
вирвали з рук ґестапівця автомат, дXр Петро направив його на німців, але
схвильований не міг знайти забезпечника, тягнув за курок, а автомат не
випалив... ДXр Ганну хотіли змусити перед розстрілом роздягнутися, але
вона не далася і її ростріляли на доріжці до ями, коли її ґестапівець тягнув
за коси... Іронія і трагедія "культури" ХХXго сторіччя.
Німці поспішилися із розстрілом, думаючи, мабуть, що може повX
торитися історія розбиття в'язниць у Дубні і Крем'янці кілька місяців перед
тим, коли визволено сотні арештованих.
З оповідань різних людей з різних міст України доводиться чути, що
розстріли лікарів серед тисяч інтеліґенції X це історичні факти як за часів
совєтських розгромів українського життя, так і за німецьких окупаційних
часів, зокрема на Придніпрянщині. Ці факти треба якось збирати. Адже це
наші колеґи, яким не пощастило ані вийти у вільний світ, ані прожити свій
нормальний вік, вони своїй нації дали не бенкети і ювілеї, а своє життя.
Тому хотілося б сподіватися, що цінна розвідка дXра М. Логази стане добрим
початком у збиранні таких матеріялів.

Софія Степанюк

ХАРИТЯ КОНОНЕНКО*
Нашою розрадою і підтримкою у важких умовах тюрми стала Харитя
Кононенко, що сиділа в камері напроти нас. Ця наша громадська діячка
дійсно була небуденною жінкою. В найгірші часи вона не тратила рівноваги
духа й уміла нас заспокоїти, розважити, надихнути надією чи підготовити
на найгірше. Власне в рівненській тюрмі вона склала найсуворіший іспит і
заслужила на назву героїні.
До часу рівненської тюрми я знала Харитю Кононенко лише з преси й
оповідання. Арештували її тоді ж як і мене, 16 липня 1943 року. Тому що
вона добре володіла німецькою мовою, в'язнична адміністрація кликала її
на перекладачку, коли хотіли проголосити по камерах якесь розX
порядження.
* Уривок зі статті "Українські жінки в німецьких тюрмах Крем'янця і Рівного",
Волинь і Полісся, Німецька окупація, Софія Степанюк, Літопис УПА, Торонто,
1984, т. 5, ст. 235X240.
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Власне, кілька днів після мого переїзду до Рівного, прийшов до камери
в'язничний урядник з якоюсь середніх літ жінкою. Він виголосив розX
порядження в німецькій мові, тоді заговорила жінка:
X "Я Харитя Кононенко, українка, арештована. Моя доля така як
ваша". Тоді почала пояснювати німецький розпорядок. Почувши ім'я гості,
я аж стрепенулася й почала уважніше їй приглядатися. Вона була
середнього росту, мала спокійне інтеліґентне обличчя і блакитні очі, на
ясному волоссі помічалася сивина, одягнена була вона в чорний халат з
хрестом на грудях. Лице її було бліде й прозраджувало перемучення й
терпіння. Хоч здавалося говорила вона спокійно, але голос її дрижав. Я
запримітила теж в її очах заховані сльози.
Після того Харитя більше разів приходила до нашої камери, звичайно
з ґестапівцями, перекладати їх накази й погрози. Але часом складалося так,
що можна було з нею трохи поговорити. Всі українки нашої камери шукали
в неї потіхи та розради. Особливо молоді дівчата, яких було найбільше,
шукали в неї розради як у рідної мами. І вона завжди вміла якось заспокоїти
нас своїм внутрішнім спокоєм і підтримати на дусі.
Харитя Кононенко народилася 1900 р. в с. Миколаївки на ПолтавX
щині. Ще як була підлітком й перебувала під опікою свого дядька
Левінського, після упадку української держави в 1920 році, вона виїхала зі
своїм дядьком до м. Подєбради в Чехословаччині і там закінчила універX
ситет, здобуваючи докторат з економії. 1924 року вона виїхала до Канади
до м. Саскатуну в Саскачевані, де включилася в українське громадське
життя. Найбільше працювала вона для Інституту ім. Петра Могили, а також
стала основницею Союзу Українок Канади 1925 р. Вона завжди була
великою українською патріоткою і старалася включитися в українське
громадське життя там, де її участь була найбільш потрібна, де вона могла
зробити найбільше для свого народу та його визволення. Власне тому, вона
вернула з Канади на Україну, щоб бути зі своїм народом. 1928 р. вона знову
вернулася до ЧехоXСловаччини і брала участь в українському громадському
житті на Закарпатті та в Празі. У 1930Xих роках Харитя переїхала до
Галичини, де працювала в Секції Сільських Господинь у "Сільському
Господарі", організовуючи курси для дівчат і молодих селянок у різних
повітах Галичини. 1940 р. переїхала на Волинь, до Рівного.
У Рівному Харитя Кононенко розвинула дуже енергійну працю в
суспільній опіці Українського Червоного Хреста (УЧХ), який очолював
полк. Леонід Ступницький, пізніший шеф штабу Головного Командування
УПА на Волині. Однією з головних турбот УЧХ була допомога полоненим
Червоної армії, між якими був цвіт України. Як відомо, на початку війни
українці масово здавалися німцям у полон, чи то попавши в оточення, чи
тому, що не хотіли воювати за радянську тюрму народів. Німці заганяли їх
за колючі дроти, де масово виморювали голодом, холодом і пошестями. В
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самому Рівному були три транзитні табори, через які пройшли десятки
тисяч полонених. Не зважаючи на те, що винищування полонених було
офіційною політикою німців, полк. Л. Ступницькому вдалося врятувати
тисячі людей, передусім в першому році німецької окупації, коли ще не
закріпилася німецька "цивільна" адміністрація й українці розпоряджалися
матеріяльними засобами. Тоді зорганізовано широку допомогу харчами й
медичну опіку (в таборах панувала пошесть тифу), завдяки чому врятували
життя багатьом людям. Полк. Л. Ступницькому теж вдалося добитися
звільнення частини українських полонених, які походили з територій, що
вже були окуповані німцями. В цій праці була теж велика заслуга Хариті
Кононенко, яка добре знала німецьку мову та виявила дипломатичний хист
у розмовах з німецькими "ортскомандантами" і добивалася в них звільнень
та дозволів доставляти до таборів харчі та медикаменти. Пізніше адX
міністрація Коха заборонила допомагати полоненим. Лише деколи, з
нагоди великих свят як Різдво чи Великдень, або нацистівських роковин,
можна було добитися дозволу дати полоненим обмежену допомогу.
Заборонено теж вживати назву Український Червоний Хрест.
Харитя Кононенко була чоловою діячкою організації Жіноча Служба
Україні, яка розвинула тоді широку діяльність, передусім харитативну.
Якраз жіноцтво цієї організації давало допомогу й порятунок звільненим
полоненим, поворотцям з евакуації, втікачам з Німеччини, зруйнованим
енкаведівськими репресіями родинам і взагалі всім, яких воєнна хуртовина
матеріяльно знищила й закинула без засобів до життя у чужі сторони. Для
таких осіб були зорганізовані їдальні, доми для нічлігу, сиротинці, бюра
порад тощо. Після заборони Червоного Хреста цю саму працю в Рівному
провадила Суспільна опіка Відділу охорони народнього здоров'я, яку
очолила Харитя Кононенко. Полк. Леонід Ступницький тоді очолив
вишкільний поліційний батальйон, з якого мріяв створити зав'язок
українського війська. З цим батальйоном він перейшов 1943 р. до УПА. За
часів УПА Харитя Кононенко далі втримувала контакт з полк. Л. СтупX
ницьким і організувала для УПА медикаменти, а також людей.
Харитя Кононенко співпрацювала з газетою "Волинь", де поміщувала
статті на жіночі й харитативні теми, а також у журналах "Жіноча доля",
"Жінка" та інших. Мені подобалися її статті, я все їх читала й звідти мені
було відоме її ім'я.
Допити й розстріли
Головним питанням у допитах ґестапо були зв'язки з Українською
Повстанською Армією. Виклик на допит дуже часто означав смерть. Таких
жінок заводили в підвали пивниць, де звичайно жахливо знущалися над
ними. Тоді непритомних жертв приносили назад і вкидали до камери. Дуже
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часто ці жертви вже не приходили до притомности й після кількох годин
помирали.
Мордували до непритомности теж жидівок, хоч не було потреби
витягати з них відомості про УПА. Але їх вже не приносили назад. Після
побоїв X їх дострілювали. Між ними були одна гарна жінка, яка радше
трималася нас українок, бо казала, що ми краще зорганізовані й не
попадаємо в розпуку. Знаю тільки, що її кликали Соня і що вона була
дочкою підприємця та за часів німецької окупації переховувалася в наших
людей. Хоч вона не виходила на вулицю, хтось її завважив і доніс німцям.
Разом з нею німці арештували теж господаря й обох їх стратили.
Десь невдовзі після мого приїзду, в камеру впустили середнього росту,
але кріпкої будови молоду жінку, трохи з татарськими рисами обличчя.
Вона була в порваній літній сукенці, побита, в руках тримала дитячу
сорочину й з жахом розглядалася по камері. Ми зразу здогадалися, що її
щойно арештували. Вона ще не відійшла від шоку боротьби з карателями.
До неї відразу підійшло кілька жінок і ласкаво заговорили до неї, щоб її
заспокоїти. Мабуть зорієнтувавшись, що вона між доброзичливими
людьми, вона раптом заголосила: "Де моя Наталка? Люди добрі, де моя
Наталка?" Вона ще щось крізь плач говорила, з чого я зрозуміла, що вона
розпачає за своєю донечкою Наталочкою. Одна жінка з Полтавщини
пізнала по мові, що новоприбула полтавчанка, обняла нещасну й
заговорила: "Я також з Полтавщини. Не плачте, бо прийдуть і уб'ють." Її
вдалося заспокоїти, вона згодом оповіла свою історію. Вона була жінкою
старшини Червоної армії, який у час війни відступив з військом на схід, а
їй не вдалося виїхати й вона з дочкою залишилася в Рівному. Сьогодні до
хати впали ґестапівці й схопили її, а трирічну донечку, що кинулася до
матері, мабуть убили. Коли її витягали з хати, вона бачила, що її Наталка
лежала на долівці без руху з закривавленим обличчям. Її питали за її
чоловіка, що мав би бути, на їх думку, в червоній партизанці. По полудні,
десь біля четвертої години, її забрали на допити, а ввечері принесли назад
знівечене її тіло й кинули на долівку. Лице та все її тіло було в крови й темне
від побоїв, але вона щс дихала. Ми прикладали до її обличчя мокрі платки
й на часину вона прийшла до пам'яти та намагалася говорити. Єдине, що
ми зрозуміли з її невиразних уривчастих слів, це ім'я "Наталка", ім'я її
замученої дитини, про яку вона далі турбувалася. Трохи згодом її забрали.
Не цілий день прожила в нашій камері теж старша жінка Параскева,
селянка з Костопільського повіту, мати двох вояків УПА. Її зловили з
харчами, коли вона йшла до своїх синів до лісу і побили. Не знаю, чи був
це приступ божевілля, чи природна простота, але Параскева ніяк не могла
зрозуміти свого становища. Коли вона розглянулася по камері, на ввесь
голос звернулася до нас з такими приблизно словами: "Люди добрі, чого ви
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мене мучите? Мої оба синиXсоколи в УПА. Вони офіцери! Вони не дозволять,
щоб хтось так знущався з їх матері!
Жінки, що були біля Параскеви, почали її заспокоювати. Згодом вона
вже спокійно розповіла про себе, а передусім про своїх синів, вертаючись
часто до теми, що її сини не дозволять знущатися над старою матір'ю. Після
того вона довший час сиділа нерухомо, лише розглядалася довкола. Я з
кимось розмовляла, коли раптом почула якийсь рух і розпучливий крик
Параскеви, що лунав від тюремного вікна. Оглянувшись, я побачила таке:
Параскева трималася обома руками за ґрати тюремного віконця, що було
високо під стелею, і кричала в тюремний город: "Павле! Сини мої, рятуйте!
Рятуйте!" (Вона теж кликала по імені другого сина, але ім'я я не
запам'ятала). Жінки під вікном хотіли стягнути Параскеву додолу, але вона
розпучливо боронилася, копаючи на всі боки ногами. Втім залунали постріX
ли знадвору. Параскева затихла й зсунулася в руки жінкам, які пробували
її стягати додолу. На її руках і плечах було видно кров. Її поклали на долівку,
але раптом вона зірвалася й з криком кинулася до дверей та почала бити
кулаками в двері. Двері відчинилися, в'язничні сторожі вхопили закривавX
лену Параскеву й потягнули коридодом кудись до головної брами...
Ще перед чисткою, десь у вересні, прийшла раз до нас Харитя
Кононенко й перекладала розпорядження урядовця. В той час урядовця
покликали і вона лишилася сама з нами. Тоді вона промовила до нас
приблизно так: "Здається підготовляється знову чистка. Багато з нас загине.
Але завжди хтось таки переживе це пекло. Той, хто переживе, має обов'язок
описати наш тернистий шлях, як нас мучили в цих мурах, як ми гинули за
Україну. Хай наш народ знає!" Котрась з жінок сказала урочисто: "Я
присягаю". Тоді ми всі склали святкову присягу, що якщо хтось з нас уціліє,
то опише рівненську в'язницю.
Знову дорога в невідоме
Десь під кінець вересня 1943 року, вдень, знову появилася на
коридорах в'язнична сторожа й почала викликати на коридор молодших
жінок з речами. Викликали таких, які вже пройшли слідство. Знову
запанувала паніка, бо всі думали, що викликані призначені на розстріл. Тоді
проголосили теж моє прізвище і я вийшла за іншими на коридор. Там я
побачила Харитю Кононенко, яка вже говорила з іншими жінками. Власне
вона їх повідомила, що нас повезуть до концентраційного табору в Авшвіц,
в Польщі. Коли я зближалася до неї, вона вийшла мені назустріч, пригорX
нула мене до себе й поцілувала в ліву щоку. Її сльози так і покотилися по
моєму обличчі. "Якщо вас Господь збереже, то розкажіть про наші стражX
дання нашому народові", X просила вона крізь сльози, пригадуючи наше
зобов'язання. "Хай всі українці знають, як тут гинули їхні брати й сестри.
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Хай вони ніколи не вірять жодним визволителям, а здобувають самі свої
права". Ми розцілувалися ще раз і вона відійшла прощатися ще з іншими.
Це була моя остання зустріч з Харитею Кононенко. Невдовзі після нашого
прощання, німці її розстріляли 15 жовтня 1943 р. Це був день найбільшої
різні політичних в'язнів рівненської в'язниці. Розстріляно тоді всіх в'язнів,
а їх тіла спалено.

ДXр Харитя Кононенко, визначна українська жіноча і
суспільна діячка, керівний член УЧХ в Рівному,
Волинь 1941X1943. Розстріляна ґестапом за співпрацю з
УПА в тюрмі у Рівному 15 жовтня 1943 року.
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Леонід Ступницький
("Гончаренко"),
полковник УНР, генерал УПА,
керівник відділу Суспільної опіки
УЧХ у Рівному, Волинь 1941X42,
шеф Головного Військового Штабу
УПА (ГВШ) у 1943 p.,
по реорганізації — шеф
штабу УПАXПівніч.
Загинув в бою з військами НКВД
1944 р.

Галина Коханська
("Мамця") X адміністратор
шпиталю УПА на "Січі" біля
с. Вовчок, ВолодимирXВолинського
пов.
Світлина зроблена в таборі Тайшета.
Померла 23 жовтня 1987 р.
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MEDICAL SERVICE IN VOLYN
(EXCERPTS FROM ARTICLES)
(Summary)

The author, Col. M.Omeliusik, in the article "The UPA in Volyn in 1943,"
(Litopys UPA, Vol. 1, in the section "Medical Service") briefly informs us about the
UPA's medical service.
Because hospitals and major medical facilities were located in the cities, where
German military and police detachments were stationed, the UPA was unable to
make use of them. Another problem in organizing a medical system for the UPA
was the shortage of Ukrainian physicians and other medical personnel.
A certain number of Jewish doctors were able to be saved from the ghettoes,
and they later played an important role in assisting the UPA medical service. In
districts where there were no doctors, the duties were carried out by experienced
nurses or medical assistants. Nursing courses were hurriedly organized and small
hospitals were established in places inaccessible to the enemy. Because of the danger
of attack by the enemy, field hospitals often had to be moved.
The chief physician of the UPA medical units was Dr. "Enei" (his name is not
known). As UPA doctors worked in places where there were no local doctors, they
also provided medical care to the civilian population. In cases of need, the local
population cared for sick and wounded UPA soldiers.
The medical care provided to the insurgents suffered from the lack of
medications, for they were in short supply in the pharmacies of Volyn cities. Existing
supplies were used up during the Soviet and German occupations. The critical
shortage of drugs was partly countered by acquisitions of supplies from Halychyna
and the General Government. Although there, too, drugs were often in short supply,
they were more plentiful than in Volyn. The UPA medical service also had problems
getting other medical supplies.
In these very difficult conditions, the UPA medical personnel carried out their
duties with superhuman dedication.
***
The excerpts reprinted from the article by V. Ninovskyi, "Hrabenko," "In the
Ranks of the UPA in the Kostopil Region" (Litopys UPA, Vol. 5), provide much
information about medical matters. At the time when the author was an instructor at
the UPA's school for nonXcommissioned officers, "Druzhynnyky," in Volyn, the
medical director of the hospital was the physician and surgeon "Enei," who was from
Volyn, while the hospital administrator and director of the nursing course was
"Uliana." The author gives some information about this medical centre.
When he describes his activity as company commander in the battalion
commanded by "Ostryi," the author also writes about the medical personnel. The
battalion doctor was "Chornyi" (his real name is not known), who was Jewish and
came from Rivne. At first, he stayed with the battalion fullXtime then, as the number
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of wounded grew, he moved around to different medical stations. There was a lack
of doctors in the county and so he also provided medical care to the local peasants.
He was helped by a medical assistant, "Kamin."
In another part of the memoir, the author describes his own experiences as a
wounded insurgent. At the end of November, 1943 he was wounded in the chest and
the arm and was taken to a medical station at a farmstead. Housed there were other
wounded and sick soldiers under the care of two women medical assistants. Every
few days, they were visited by the battalion doctor, "Chornyi." He was very humane
and tried not only to treat the wounded men, but to give them moral support. The
SovietXGerman front was approaching the area north of Sarny, where UPA units
were operating. The Ukrainian Red Cross (UChKh) temporarily housed the wounded
men in dwellings which were equipped with hiding places. The author was first taken
to the Kolky district, but because there was no doctor there, he was moved
progressively further west, closer to Kovel. Because of the lack of medical care, his
wounds became seriously infected. A German military party came to the house where
he lay sick with a high fever. The sick man passed himself off as a local employee
of the German administration, wounded by Soviet partisans, and as such the Germans
transported him to a hospital in Kovel.
***
In an article entitled "The NorthXWestern Region "Turiv" (Litopys UPA, Vol.
5), the author, V, Novak, "Krylatyi," gives some information about the UChKh in
the Kolky district and in the Svynarskyi forest in the soXcalled "Sich". The town of
Kolky was at quite a distance from German military centres and became a centre of
the insurgent movement. Located there was the UPA school for nonXcommissioned
officers and training courses for UChKh nurses.
The second important UPA base in this military region was "Sich," located in the
forests southXeast of Volodymyr Volynskyi. The commander of "Sich" was Porfir
Antoniuk ("Sosenko"). Located there was an UPA field hospital operated by the UChKh.
In the northern part of the "Turiv" region were three larger field hospitals in
which worked Ukrainian and Jewish doctors. One of the better doctors, whom the
author knew, was Dr. "Bilyi," who was Jewish, as was his wife. The author was
treated at a farmstead near the village of Klevan by a Ukrainian medical assistant
who had taken part in the liberation struggle at the time of the First World War in
the ranks of the UNR army.
In the fall of 1943, the author was ordered by the "Turiv" Military Region
commander to build a camp for a field hospital in the large forest south of KaminX
Koshyrskyi. The chosen site for the hospital was inaccessible, surrounded by swamps.
The location of the field hospital was kept secret and all the principles of secrecy
were applied. The hospital was built by a platoon from another territory. When it
was ready, Dr. "Bilyi" and his wife were moved there from the Kolky district. The
administrator of the hospital was Captain " Vashchenko", a former officer of the
UNR army.
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* **
In the memoir "In Advances and Retreats," battalion commander Maksym
Skorupskyi ("Мзх") provides some information about the activity of the medical
service in Kremianets county. The author describes how some Jewish doctors,
spirited out of the ghetto, were brought from Lvi v to the village of Antonivka. Some
of them were with their wives. The village of Antonivka was a Ukrainian underX
ground administration centre and almost all functionaries from Kremianets county
came there. Supply centres for UPA units were established in the surrounding
villages. The UChKh was also established in Antonivka by the women.
* **
In the excerpt reprinted from the book "Perezhyte і peredumane", the author,
Danylo Shumuk, describes his visit (o the small UPA hospital at "Sich," in the
Svynarskyi forest of Volodymyr Volynskyi county. The chief physician of the
hospital was a young, talented surgeon, a graduate of the Odessa medical institute.
Also working in the hospital were three Jewish doctors. The chief physician was a
handsome man of medium height, who was wellXeducated, gentlemanly and selfXasX
sured. In the hospital were 73 soldiers who had been wounded in action against the
Germans and 37 who were sick with various illnesses. All the patients praised their
doctors and behaved courageously.
* **
In an article published in Likarskyi Visnyk, No. 4 (71) 1973, Dr. M. Danyliuk
provided detailed information about the physicians Hanna and Petro Roshchynskyi.
This article is reprinted in full in Litopys UPA.
Dr. Hanna RoshchynskaXStrutynska came from Kremianets in Volyn. She
completed her medical studies in Petersburg and during the 1917 Revolution
returned to Ukraine. When the Ukrainian Army was being formed, she helped in the
establishment of a medical service and worked in military hospitals. Dr. Petro
Roshchynskyi, who was from Chernihiv province, was a military doctor in the UNR
army. They were married in Rivne and after the war opened a private practice in
Kostopil. They lived there from 1927 to 1938, then moved to Kremianets. In 1939X41,
during the Soviet occupation of Volyn, Dr. Hanna Roshchynska stayed in Kremianets,
while her husband escaped to the General Government. In 1941, Dr. Petro Roshchynskyi
returned to Kremianets, where they both worked in the local hospital.
Drs. Hanra and Petro Roshchynskyi were always active in Ukrainian comX
munity life. During the German occupation, from late 1942, they were in contact
with the Ukrainian underground. They provided instruction and literature, and
organized medical care in insurgent battle conditions. They often passed on drugs
and medical supplies and secretly treated sick and wounded insurgents.
The winter of 1942X43 was a time of great tension in Volyn. The UPA began
to operate. The German occupational administration waged terror, executing
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prominent citizens and decimating villages. Through this terror and executions, the
Germans planned to break the national resistance movement.
On February 23,1943, the Gestapo arrested some members of the intelligentsia
in Kreinianets, among them, Dr. Hannа and Dr. Petro Roshchynskyi. The newlyXorX
ganized UPA units were informed of this and prepared to attack the prison at night
to free the prisoners. However, the Gestapo executed most of the prisoners that same
day, shooting them beside the walls of the prison. Among the executed were Dr.
Hanna and Dr. Petro Roshchynskyi. The Germans speeded up the executions out of
fear of repetition of incidents that had taken place a few months earlier in Dubno
and Kremianets, where prisons had been attacked and hundreds of prisoners freed.
***
In the article "Ukrainian Women in German Prisons in Kremianets and Rivne"
(Litopys UPA, Vol. 5), Slefanie Stepaniak devotes a separate chapter to Dr. Kharytia
Kononenko. The author met Kharytia Kononenko in the German prison in Rivne in
1943. Kharytia Kononenko was born in 1900 in the village of Mykolayivka in Poltava
province. In 1920, she went to Podjebrady in Czechoslovakia, where she completed
university with a doctorate in economics. In 1924, she went to Saskatoon, Canada
where she was active in Ukrainian community life. In 1928, she returned to CzechoX
slovakia, and in 1930, moved to Halychyna. After the outbreak of the GermanXSoviet
war in 1941, she moved to Rivne in Volyn. All during her life she worked in various
Ukrainian community institutions and wrote for newspapers and magazines, where she
published articles on topics related to women and charitable work.
In Rivne, Kharytia Kononenko worked very energetically in the social service
section of the Ukrainian Red Cross. The social service, was headed by Col. Leonid
Stupnytskyi, later ChiefXofXStaff of the UPA Supreme Command in Volyn. In
1941X42, the primary task of the UChKh was to help Red Army prisoners of war,
who had ended up en masse in German camps. The prisoners of war were dying off
from hunger, cold and infectious diseases.
In 1943, Col. L. Stupnytskyi joined the Ukrainian Insurgent Army. Kharytia
Kononenko maintained contact with him and organized medical personnel and
medications for the UPA. On July 16, 1943, the Gestapo arrested Kharytia and held
her in the prison in Rivne. The Germans often used her as a translator, to explain to
the prisoners various orders given in the German language, which she knew very
well. In the Gestapo’s interrogations of prisoners, the primary accusation was having
links with the Ukrainian Insurgent Army. Incidents of torture in the prison dungeon
during interogations were exceptionally brutal The Germans transferred some of the
Ukrainian prisoners to the concentration camp in Auschwitz, and many others were
executed in Volyn. Kharytia Kononenko was executed on October 15, 1943. This
was the day of the largest number of executions of political prisoners in the Rivne
prison.
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МЕДИЧНОСАНІТАРНА ОПІКА В УПА
(статті, нариси, спомини учасників медичносанітарних частин)

д"р Модест Ріпецький

САНІТАРНА СЛУЖБА В ЛЕМКІВСЬКОМУ КУРЕНІ УПА
Проблема формування медичної
системи та лікування хворих і
ранених, у специфічних умовах підX
пілля, були доволі складними. Для
докладнішого опису діяльности
Санітарної служби УПА постараюся
навести факти, які відомі мені, як
керівникові санітарноXмедичної служX
би в курені під командуванням Василя
Мізерного ("Рена"). В цьому курені
довелося мені перебувати від першого
дня його існування. Я належав до його
співорганізаторів і тому різні події
можу подати в подробицях. ПідX
готовляючи цей спомин я посX
луговувався своїми записками,
веденими під час перебування в УПА,
фактами з моїх спогадів, писаних у
1947 році зразу ж після приходу на
еміґрацію, і тим, що залишилося в
пам'яті.
В подібний спосіб, як у нашому
курені, організовувалася й діяла Санітарна служба при інших відділах. Про
це я довідався від лікарів та санітарів, з якими зустрічався при різних
нагодах.* На Волині Санітарна служба УПА за час німецької окупації почала
розбудовувати більші шпиталики, як і вишкільні осередки медичного перX
соналу. Потім ця медичноXсанітарна система була децентралізована чи
навіть розчленована на менші клітини.
Курінь В. Мізерного ("Рена") сформувався літом 1944 року на поX
граниччі східньої Лемківщини та західньої Бойківщини. В цей час
більшовицькі війська просувалися вперед, а німецькі частини, зводячи
оборонні бої, відступали на захід. Між довгими валками навантажених
* На тему медичної опіки у відділах УПА, автор мав нагоду вимінюватися
інформаціями з МартоюТарнавською, лікарем в сотні "Чорного", дXр Зоєю, лікарем
сотні "Байди" та "Берестом", лікарем в курені "Прута".
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автомашин, возів, залізничних ваґонів з німецькими втікачами були й
українські біженці. Свідомість повороту жахливого більшовицькоX
сталінського терору змусила їх подаватися на захід у невідоме. Тисячі тих
біженців зупинялися на Лемківщині. Серед них були боєздатні чоловіки,
які не хотіли залишати українські землі та шукали зв'язків з представX
никами підпілля. На Лемківщині до літа 1944 року відділи УПА не діяли.
Кілька місяців перед приходом більшовиків ґестапо провело масові
арештування й розстріляло або запроторило в тюрми, не тільки провідних,
але також рядових членів ОУН. Новозорганізований провід Лемківщини не
мав ще змоги повністю відновити свою діяльність.
Місцеві боївки та члени ОУН, які отримали заздалегідь наказ, з
хвилиною наближення фронту приєднуватися до відділів УПА і з ними
пробиватися в більшовицьке запілля, тепер намагалися це доручення
виконати. Також поліціянти, члени або прихильники ОУН, залишали
поліційні станиці та з повним вирядом зголошувалися до повстанців.
Довколишня молодь, зворохоблена воєнними подіями, зголошувалася до
УПА й теж хотіла воювати в рядах рідної армії.
Перед підпільним проводом Лемківщини виникло нелегке завдання,
приготовити своє членство до нової підбільшовицької дійсности та
рівночасно розв'язати проблему численних добровольців до УПА. Щоб
творити тимчасові військові відділи і приєднати їх до УПА, бракувало
старшин, зброї, одягу та обладнання.
Деяка частина добровольців в околиці сіл Вислік, Чистогорб, КарX
ликів оформились у сотню. В її командний склад входили "Лесь", "Євген"
та Д. Свістель ("Веселий"). Два перші це втікачі з т. зв. веркшуців в Івонічу,
а останній з дивізії Галичина.
В околиці ЛіськаXБалигорода прибули з Перемишля дві новозорX
ганізовані сотні охотників до УПА, під командуванням Володимира
Щигельського ("Бурлака") та "Лиса" (справжнє прізвище невідоме). В той
самий час Василь Шишканинець ("Бір") перебрав командування боївки
ОУН "Лемка", яка оперувала у східній Лемківщині, до якої також
долучилися добровольці до УПА.
Всі ці військові відділи в день 7 серпня 1944 року зійшлися в лісах
недалеко Балигороду і створили один курінь.
Командиром куреня став Василь Мізерний ("Рен"), якому пощастило
живим видістатися з німецької тюрми Монтелюпіх у Кракові та поверX
нутися на Лемківщину. Він, хоч був сильно виснажений тюрмою, погодився
перебрати пост курінного тільки на багатократні прохання присутніх
старшин. Зробив це з умовою, що обов'язки курінного буде виконувати до
часу нав'язання контакту з командуванням УПА, яке вирішить про дальшу
долю цієї новозорганізованої одиниці. Кілька днів після оформлення,
курінь перейшов у ліси Бескиду в околиці сіл СтупосяниXНасічнеXВолосате.
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Там на верхах Букового Берда курінь почав розбудовувати вишкільний табір
і вже наступного дня розпочав військовий вишкіл вояків. Треба було
поспішно підшколити, бо зближався фронт.
На Буковому Берді до куреня "Рена" згодом долучив ще один відділ
около 50 вояків, зорганізований у тих околицях діячами ОУНм.
Після остаточного оформлення курінь мав чотири сотні та одну чоту.
Першу сотню очолював "Євген", а потім "Веселий" (Д. Свістель), другу
сотню "Бульба" (прізвище не відоме), третю сотню "Бурлака" (В.
Щигельський), а четверту "Мазепа" X "Іскра". Командиром чоти легкої
артилерії став "Тарас".
До штабу куреня "Рена" входили: В. Шишканинець ("Бір") – ад’ютант,
"Дідик" X інтендант, М. Ріпецький ("Горислав") X як курінний лікар, "Пугач"
X комендант ПЖ. Пост останнього пізніше зайняв Кашубинський ("НесX
тор"). На короткий час, коли в курені існував табір з кіньми та волами,
командир "Рен" призначив студента ветеринарії Лева Футалу ("Лагідного")
виконувати функції ветеринаря.
Обов'язки керівника Санітарної служби я погодився взяти на себе
умовно до часу, поки на цей пост не найдеться дипломований лікар,
можливо хірург. Функцію курінного лікаря я перебрав з турботою, що
доведеться рятувати життя та дбати про здоров'я сотень людей, а нести таку
відповідальність професійно, я не був ще повністю готовий. Чотири роки
медичних студій я закінчив у Львівському медичному інституті та, щоб
отримати диплом, бракувало мені два семестри. Під час студій я здобув
багато теоретичних та практичних знань, однак не настільки, щоб діяти як
самостійний лікар. Починаючи з першого семестру медицини 1940 р. аж до
виїзду зі Львова в травні 1944 р., у вільний від навчання час, а також під час
ферій я набував практики у шпиталях медичного інституту. Після
закінчення передклінічних предметів та іспитів, т. зв. півдиплому (в США
це рівнозначне із First part of National Board), відбував практику як фамулянт
по клініках, а рівночасно допомагав одному з лікарів у його приватній
практиці. ДXр Богдан Олесницький, спеціяліст внутрішніх хворіб, доручував
мені відвідувати по домах його пацієнтів, слідкувати за перебігом їхньої
недуги, давати їм дом'язові та інтравенозні ін’єкції. Цей набутий у
шпиталях, клініках та приватних амбуляторіях досвід став для мене дуже
корисний при виконуванні пізніших завдань у санітарноXмедичній службі УПА.
Весь час нашого перебування на Буковому Берді я підшукував досX
відченого фахівця на відповідальний пост курінного лікаря. Ще до сфорX
мовання нашого куреня, ми шукали для УПА не тільки військових старшин,
а також лікарів, студентів медицини, санітарів, медсестер та освічених канX
дидатів на санітарів, які були б готові пройти медичноXсанітарний вишкіл.
Мені особисто вдалося нав'язати зв'язки з військовиками, які стали
пізніше командирами УПА, як Василь Шишканинець ("Бір"), "Лесь",
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"Євген", "Веселий". Багато важче було підшукати медичних фахівців. Ті
нечисленні українські лікарі, які мали свою практику на Лемківщині, чи ті,
що хвилево задержалися в цих околицях, не були спроможні приєднатися
до активної служби в УПА через вік, стан здоров'я, а також з родинних, або
інших причин. Подібно було зі студентами медицини та різними
медичними фахівцями.
Напр., у липні 1944 року я випадково зустрів у Команчі товариша з
медичних студій, Богдана Шебунчака. Зраділий зустріччю знайомого,
якому можна було довіряти, запропонував йому пристати до медичноX
санітарної частини УПА. Показалося, що він не був самий, а мав під опікою
свою наречену, її та свою маму. В тих околицях я зустрів також знайомих
зі Львова, Марійку Столяр та її товаришку, і звернувся до них з подібною
пропозицією. Проте їм важко було рішитися на цей крок. Старався теж
нав'язати контакт з іншими колишніми студентами медицини, які виїхали
зі Львова і тимчасово перебували в Горлицях, Ліську, Криниці, Сяноці,
Новому Санчі та Хирові. На жаль, лише дехто з них зголосився до УПА.
Бували тоді хвилини, коли мені ставало досадно, що українські лікарі
й мої товаришіXмедики опускали рідні землі, а тільки одиниці
зголошувалися до санітарної служби УПА. Як пізніше виявилося, то в
наших жорстоких обставинах боротьби навіть найкраще вишколений
лікарський персонал не мав можливости налагодити досконалу медичну опіку.
Для мене не залишилося іншої розв'язки, як самому створити СанітарX
ну службу в нашому курені з тими людьми і за допомогою тих засобів,
якими міг розпоряджатися. Повний молодечого запалу та оптимізму присX
тупив до діла. Перед військовими старшинами стояло завдання перетворити
новозорганізований курінь у бойову одиницю. Обов'язком медиків було
зорганізувати та вишколити персонал Санітарної служби й рівночасно
роздобути медичноXсанітарні припаси.
Курінний Василь Мізерний ("Рен"), у кількох днях, провів облік усіх
старшин, підстаршин і вояків, зібрав дані про їхню освіту, військовий
вишкіл, фахове знання, завершив реорганізацію куреня. Тих, що мали
якийXнебудь вишкіл, чи досвід у медичній ділянці, він передав у розX
порядження Санітарної служби. У той час команда куреня не мала безX
посереднього зв'язку з командуванням УПА й тим самим не було вказівок,
як розгортати нашу медичноXсанітарну працю. Деякі лише загальні інфорX
мації про організацію Санітарної служби ми змогли отримати від вояків
УПА, які в бойових ситуаціях відлучилися від своїх частин з інших теренів
і тепер пристали до нашого куреня. Згодом я довідався від командирів
сотень, які оперували в західній Бойківщині, що кожна сотня повинна мати
свого лікаря, а чота, наскільки можливо і рій, свого санітара. В нашому
випадку це було неможливо зреалізувати, бо треба було мати чотирьох
лікарів для сотень, сімнадцять кращих санітарів для чот, не рахуючи вже
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ройових санітарів. У своєму розпорядженні я мав лише двох студентів
медицини та декількох санітарів, які колись служили в різних арміях. Було
також кількох кандидатів на санітарів, які здебільшого мали неповну
середню освіту. Проте вони потребували ще вишколу й досвіду.
До першої сотні "Євгена", пізнішої сотні Д. Свістеля ("Веселого") я
призначив студента медицини Остапа Волинця ("Гуцула"). Він закінчив
п'ять семестрів медицини у Львові й працював уже в Санітарній Службі
УПА в інших сотнях. У прифронтовій смузі, у сутичці з ворогом Остап
відлучився від сотні й не мав змоги повернутися до свого відділу. ПракX
тичного партизанського досвіду він набув від лікарівXжидів, з якими
довелося йому працювати у відділах УПА в Карпатах.
Не пригадую персональних даних, ні псевдоніму санітара, якого я
призначив до сотні"Бульби".
До сотні Володимира Щигельського ("Бурлаки") я приділив студента
медицини "Кивая", прізвище його мені не відоме. Він закінчив у Львові два
семестри медицини, багато працював над собою, щоб набути якнайбільше
практичного знання, і стати добрим санітарем.
Фахово найслабшого санітара дістала сотня "Мазепи" X ("Іскри"). Ця
сотня складалася переважно з новобранців, які не мали попереднього
військового вишколу. Ми вважали, що сотня "Мазепи" покищо бойово буде
менш активна і не матиме стільки ранених, як інші сотні. Псевдоніму цього
санітара не пригадую.
Призначення на пости в Санітарній службі проходило в порозумінні
з курінним та окремими сотенними. Санітарів для чот помагали підбирати
сотенні санітари. Це робили вони, узгіднюючи вибір зі мною та команX
дуванням сотні.
У початковій стадії діяльности куреня в таборі була деяка кількість
жінок. Між ними було багато таких, які дотепер виконували різні доручення
в підпільній мережі ОУН. Вони мали намір переходити через фронт з
відділами УПА, а після того повернутися до підпільної праці у своїх теренах.
Інші жінки бажали залишитися на постійно в Санітарній службі у відділах
УПА. Деяке число становили жінки, чоловіки яких зголосилися
добровольцями до куреня "Рена", а вони потребували десь влаштуватися.
Командир нашого куреня був рішуче проти того, щоб у бойових
формаціях УПА брали участь жінки. На тему жіноцтва довелося мені
неодноразово дискутувати з командиром. На думку курінного, ніжність та
інші особливості жіночої природи, не дозволяють їм ставати фронтовими
вояками. Він твердив: для жінки місце в Українському Червоному Хресті,
в медичноXсанітарних пунктах по селах, лісових шпиталиках, у службі
зв'зяку, розвідці та відділах постачання. Праця в тих ділянках дозволяє
підпільницям створювати для себе трохи легші побутові умови, що
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неможливо здійснити в бойових відділах УПА, особливо в тих, які будуть
діяти у більшовицькому запіллі.
Командир "Рен" вбачав у перебуванні жінок у вишкільному таборі
деякі неґативні сторінки. На його думку, присутність жінок у таборі могла
доводити до романсів, викликати ривалізацію поміж вояками, й в наслідок
того зменшувати вояцьку дисципліну.
У розмовах зі мною "Рен" висловлював теж свої погляди щодо
супружих проблем. Він твердив, що повстанські умови не дозволяють на те,
щоб вояки УПА або члени підпілля одружувалися. Супружжя зобов'язує
до сімейних відповідальностей, які не легко поєднувати з обов'язками
повстанцяXпідпільника.
До вояків, які були одружені ще до свого приходу в курінь, ставився з
вирозумінням. Він оцінював їхнє рішення залишити родину й піти в
повстанські ряди, але вимагав від них якнайбільшої осторожности в родинX
них контактах. Нелегко було дістати від командування відпустку на
побачення з ріднею, бо така зустріч загрожувала безпеці даного вояка, його
близьким, а насамперед повстанським відділам на постоях.
В розмовах з вояками на тему жінок "Рен" виступав різкувато й це
створювало враження, що він завзятий антифемініст. Як таку людину
зобразили його у спогадах деякі учасники нашого куреня. Насправді такий
він не був. "Рен" шанував і належно оцінював жінок за їхній вклад у
підпільну повстанську боротьбу. Він подивляв їхню відвагу та посвяту у
виконуванні складних завдань, часто в незвичайно небезпечних ситуаціях.
На пізнішому етапі повстанської боротьби "Рен" старався помагати нашим
підпільницям, як лише міг.
З великою вдячністю та особливою пошаною ставився "Рен" до
жінокXселянок, з якими йому колиXнебудь доводилося зустрічатися. Він
високо цінив їхню допомогу, висловлюючи їм признання й подяку за їхню
посвяту. Курінний "Рен" бачив, як українські жінки, ризикуючи часто
життям, чи наражуючи себе на жорстокі переслідування ворогом, не вагаX
лися нести допомогу повстанцям.
Наладнання участи жінок у вишкільному таборі на Буковому Берді
для командира куреня не було просте. В. Мізерний ("Рен") старався
улегшити перебування жінок у рядах УПА, дотримуючись одначе при тому
своїх принципів. Вирішено, що жінки перебуватимуть по близьких селах,
де пройдуть санітарний вишкіл. У випадку загрози, чи на час переходу
фронту, жінки повинні були долучитись до наших сотень.
Справу жінокXутікачів, які не мали наміру йти слідами своїх чоловіків
і залишитися при відділах УПА, "Рен" доручив полагодити місцевим орX
ганізаційним чинникам. Вони зобов'язалися забезпечити цим жінкам
можливість проживати серед мешканців бойківських чи лемківських сіл.
Завдання призначати жінок для виконування обов'язків у різних медичноX
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санітарних ділянках таки прийшлося мені. Між присутніми у таборі
жінками знаходилися 2 медсестри, які в минулому працювали в шпиталі.
Було теж кілька дівчат, які мали деяке знання уділяти першу допомогу, але
вишколити їх на медсестри, через короткий проміжок часу, було важко.
Перевантажений обов'язками у таборі, я не мав змоги організувати медичні
вишколи по селах. Підготовою одного з таких курсів зайнявся О. Волинець
("Гуцул"). Дівчат, призначених на санітарний курс, очолила й помагала
вишколювати медсестра, яка хвилево перебувала на Буковому Берді.
Вишкіл відбувався в селі Двернику, а в улаштуванні його помагали
місцеві члени підпільної мережі ОУН. В цьому ж самому селі влаштовано
також малий "шпиталик" по селянських хатах, до якого ми відсилали
хворих вояків, що потребували трохи довшого лікування та відпочинку.
ЛікарXукраїнець, якого ми знайшли в недалекому селі, прізвища не
пригадую, помагав лікувати хворих. Він також допомагав проводити
згаданий санітарний вишкіл.
Друга медсестра, Юлія Свита, залишилася в таборі на Буковому Берді.
Була це вже старша жінка, що зголосилася до УПА разом зі своєю племінX
ницею. Командир "Рен", на моє прохання, зробив вийняток та дозволив їй
перебувати в таборі, де вона виконувала обов'язки медсестри в нашій
амбуляторії. Командир дав теж дозвіл, щоб з нею залишилася її племінниця.
Недалеко польової шпитальки ми влаштували мале шатро для цих
двох наших співробітниць. Фахова медсестра дуже багато допомагала в
праці санітарної служби. У виконуванні своїх обов'язків показала себе
досвідченою і добросовісною працівницею.
На початковому етапі постою на Буковому Берді, збираючи та
впорядковуючи медичноXсанітарний інвентар, я присвятив багато часу
медичному обстеженню всіх вояків куреня.
Постачання ліків
Проблема постачання ліків, хірургічних інструментів та інших
медичних припасів для Санітарної служби новозорганізованого куреня не
становила серйозних труднощів. Незабаром мені вдалося придбати більше
припасів, як було потрібно. Завдячували ми це передусім місцевому
населенню. Заклики підпільної мережі ОУН в час німецької окупації:
організувати для Української Повстанської Армії ліки, військові уніформи,
взуття, зброю, харчі X знайшли спонтанну піддержку цивільного населення.
Склалося на жаль так, що підпільна мережа ОУН на Лемківщині не мала
змоги побудувати відповідних криївок, зібрати та замаґазинувати медичноX
санітарні припаси, як це зроблено на інших територіях. Причиною було те,
що ґестапо виарештувало та розстріляло провідних осіб з ОУН кілька
місяців до приходу більшовиків. Пізньою весною 1944 кілька нових діячів
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ОУН щойно наладнували організаційну мережу і зв'язок зі ще збереженими
кадрами ОУН. На щастя знайшлись ініціативні люди серед населення, які
зібрали деякі ліки і пізніше передали для потреб нашого куреня. Члени
відновленої мережі ОУН Лемківщини придбали також дещо з медичноX
санітарного устаткування. Помагали їм в тому клітини ОУН сусідніх теренів
Перемищини, Добромильщини та Бойківщини. Ліки та інше майно вони
роздобували при допомозі зв'язків з аптеками, шпиталями, а теж шляхом
бойових наскоків на військові німецькі, мадярські та словацькі групи
постачання.
Невеликий припас ліків та перев'язного матеріялу я одержав від сотні
"Осипа", яка прибула з Перемищини та заквартирувала в лісі, недалеко
вишкільного табору куреня "Рена". Сотенний лікар у тому відділі був доктор
"Вуйко ". Він був цікава й загадкова постать, але його доля закінчилася трагічно.
Частину хірургічних інструментів та велику кількість штрикавок я
одержав від генерального секретаря закордонних справ УГВР Миколи
Лебедя. Стрінув я його в селі Команча, недалеко словацького кордону, в
липні 1944 року. Микола Лебедь задержався на коротке перебування на
Лемківщині, в переході зі своїми співробітниками на захід, і вони мали з
собою цей медичний інвентар. Вони доручили мені передати ці хірургічні
Інструменти до диспозиції Головного Командування УПА, на руки генерала
Дмитра Грицая ("Перебийноса"). Я дістав дозвіл використати частину з
штриковок для потреб місцевих відділів.
МедичноXсанітарний інвентар, що його вдалося зібрати на Буковому
Берді, був настільки багатий, що повністю міг забезпечити потреби малого
польового шпиталю. Були там різні хірургічні інструменти, малі
стерилізатори, штрикавки, запаси ґази, вати, перев'язні матеріялиXбандажі,
антисептики, ліки. Знайшлися навіть комплекти породових кліщів та
інших гінекологічних інструментів.
Для Санітарної служби було важливо забезпечити кожного вояка
пакетом першої медичної допомоги. Приблизно 40 до 50 відсотків нашого
куреня одержали ориґінальні індивідуальні військові пакети, здобуті різX
ними способами. Решта вояцтва була забезпечена саморобними пакетами,
випродукованими з льняного полотна працівниками санітарних пунктів
довколишніх сіл. Найбільше виготовлено їх у селах Двернику та
Ступосянах. Добровольці, які зголошувалися до відділів УПА, часто
приносили з собою, крім зброї, також санітарні індивідуальні пакети.
Зібравши весь санітарноXмедичний інвентар, я приступив до сорX
тування цього неупорядкованого майна.
Першу групу становили ліки та інструменти, які могли мати пракX
тичне застосування для бойового повстанського відділу на постоях, в
маршах і боях.
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В другій групі були медичні припаси, що їх можна було вживати в
партизанських польових шпитальках. До цієї категорії належали хірургічні
інструменти, передані представниками УГВР для ГВШ УПА.
До останньої групи я приділив ліки та інструменти, які не мали для
нас практичного застосування. Цей інвентар залишено для переховання по
селах, з дорученням передати їх у міру можливостей місцевим лікарям.
При сортуванні ліків я дотримувався не фармакологічного, а
упрощеного, практичного поділу. Всі ліки групував за їхнім застосуванням
і потребами найчастішого вживання.
Для подавання допомоги раненим, конечні були засоби для
заспокоєння болю.
До найбільше важливої групи я приділив наркотики з родини опію,
сильних ліків, діючих на центральну нервову систему. Морфіни у різних її
формах знайшлося небагато. Певна її кількість була в готових для ін'єкції
ампулках, а решта у формі білих гірких кришталиків. Ті кришталики треба
було самим розпускати в стерильній, а якщо такої не було, то в
перекип'яченій воді. Тинктуру опію, як також папаверина, яка належала до
алкалоїдів опію, доводилося нам уживати на лікування шлункових корчів
та бігунки. Тинктура опію містилася в щільно закручених скляних слоїках,
у стані густої рідини. Це створювало трудність приготувати її до транспорту
на час рейду.
З усіх наших наркотиків найбільше вживаною була кодеїна. Мали ми
її в порошкованій формі, а також деяку кількість у таблетках. Кодеїну
вживав я як у вишкільному таборі, так і пізніше.
Ліки для успокоєння болю, які не були наркотиками, а які рівночасно
являлися антипіретиками, виділено окремо.
До них належали: аспірина в таблетках та порошку, натріюсаліцилят в
порошку (Natrium Salicylicum), пірамідон (Pyramidon), (DimethylaminophenaX
zon), антипірина (Phenyldimethylpyrazolon), Salipyryn, Novalgin, NovalginX
chinin та ряд інших, назв яких вже не пригадую.
Аналєптики, ліки зі стимуляційною дією на центральну нервову сисX
тему, утворювали спеціяльну категорію. Всі вони були в ампулках, готових
для ін'єкцій. Сюди входили: кофеїна (Coffeinum Natrium Benzoicum, CofX
feinum Natrium Salicylicum), кардіозол (CardiazolXPentamelhylentetrazol) та камX
фора (Oleum Camphoratum).
Названих аналєптиків ми вживали в лікуванні серцевоXциркуляторних
та респіраторних захворювань. Інші аналєптики стрихніну (Strichninum
Nitricum) ми застосовували при лікуванню периферійних параліжів і як
стимулянт для збільшення апетиту в реконвалесцентів.
До медикаментів, якими користувалися при лікуванні серцевих недуг
належали: диґіталіс (Digitalis), строфантина (Strophantin), квінідін (Quinidine)
та адреналін (Epinephtine). До цієї групи я також додав сечогінні ліки
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(Diuretics) та тинктуру валеріяни (Tinctura Valerianae). Валеріяну
зараховувано до серцевих ліків, хоч це був тільки седативний засіб.
Валеріяни було в нас достатньо, тим то деколи вживали її у таборі при
тахікардіях (приспішене биття серця).
Під час постою на Буковому Берді, як також під час рейду в СтанисX
лавівщину, ні разу не виникала потреба вживати серцеві ліки, бо між
вояками нашого куреня не було хворих на серце. Випадки серцевих та
легеневих занедужань траплялися в моїй практиці тільки в пізніших роках.
Серцеві ліки були потрібні частіше для лікування цивільного
населення. Під час фронтових дій у багатьох околицях бракувало лікарів і
не було ніякої іншої медичної опіки. Тим то нам неодноразово доводилося
давати лікарську допомогу хворим довколишніх сіл, по яку вони до нас
зверталися. Хворі та їхні родини прощалися зі мною, висловлюючи велику
вдячність, і старалися чимось винагородити. Вони обдаровували мене кусX
ком хліба, кількома яйцями, дрібкою масла, але найкращою винагородою
для мене була їхня щирість і теплота.
Важливу категорію ліків, призначених для лікування інфекційних
захворювань, становили антибіотики, такі як пеніціліна, якої в 1944 році ще
в нас не було. Пеніциліну відкрив Флємінґ 1928 p., а почато застосовувати
її в лікуванні в західніх країнах в 1940Xих роках, а в нас трохи пізніше.
Незвичайно цінний лік, не тільки для нашої медичної служби, але цілого
медичного світу, були сульфаніламіди. Перший сульфаніламід X пронтозіль
(Prontosil), X відкритий у Німеччині в 1932 році, і, під час Другої світової
війни, був ще далі широко вживаний.
Лікування пронтозілем ми застосовували при серйозних інфекціях, як
важко інфікованих ранах, септикеміях (Sepsis), запаленнях легенів, захX
ворюваннях сечових органів. Пронтозіль був у нас у формі ампулок, або
таблеток. Ампулка вміщала 5 к. сант. червоної рідини, яку ми вживали для
дом'язевого впорскування. Доза була від половини до одної ампулки, раз
або два рази на день. Таблетки вживали по одній що шість годин.
На вишкільному таборі я застосовував пронтозіль частіше, бо запасу
мали відносно досить, а серйозних захворювань не було багато. Однак на
весні 1945 року пронтозіль став рідкістю й був раціонований і рідко
вживаний лік. Результати лікування були позитивні. Тільки одинокий раз
мені трапилась реакція на ін'єкцію цього препарату. Зразу після уколу,
хворий дістав ціянозу, уста його посиніли. Це, одначе довго не тривало,
після кількох мінут пройшло. Декілька годин після уколу на шкірі хворого
появилися висипка. Він дістав шлункові корчі з бігункою. На щастя все
скінчилося без дальших комплікацій. Хворий вояк і його друзі були впевX
нені, що в застрику була отрута, яку нам підкинув ворог. Я старався
заспокоїти вояків, пояснюючи їм, що це була тільки реакція організму, яка
трапляється у малому відсотку після впорскування пронтозілю.
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При лікуванні простуд та інфекційних недуг ми застосовували
неспецифічну іммунотерапію. Принцип лікування полягав у тому, щоб в
організмі хворого витворити протидію для поборювання інфекцій.
На вишкільному таборі я вживав застриків омнадину (Omnadin),
німецького препарату, виготовленого з білкових субстанцій. Згодом ми
виготовляли застрики з молока, перевареного 20 мінут в горнятку, що було
вміщене в іншій наповненій водою посуді. Впорскували його дом'язево в
дозі двох кубічних сантиметрів, раз на день, або що другий день.
Комплікації внаслідок такого лікування бували рідко. Появлялися
вони опухом довкола ін'єкції або загальною реакцією з ослаблення та
невисокою гарячкою. В інших випадках ми вживали власну кров пацієнта.
Набрали 1 до 2 куб. сант. венозної крови і тою самою штрикавкою
впорскували її пацієнтові дом'язево. Вживав я звичайно цього заходу для
лікування ектими (Ecthyma), виразкової форми гноячкової висипки (ImX
petigo Contagiosa) протягом трьох до чотирьох днів.
Гноячки появлялися передусім на руках і ногах. Реакція на таке
лікування була мінімальна, а результат задовільний.
Для лікування шлунковоXкишкових захворювань, крім вищеназваних
опіатів, ми вживали також екстракт беллядонни (вовчі ягоди) (Extractum
Belladonnae), препаратів вугілля (Carbo Medicinalis) у порошку і таблетках,
соду (Natrium Bicarbonicum), маґнезію та рецинову олію (Oleum Ricini). Всіх
тих ліків під час постою на Буковому Берді було в нас подостатком.
Антисептики X це льокальні засоби, які вбивають або здержують ріст
мікроорганізмів, але не ушкоджують живих тканин людського організму.
Поширеною антисептикою для промивання ран був у нас риванол (Rivanol).
Він діяв проти різного роду бактерій, а передусім проти стрептококів та
стафілококів. Риванол ми мали в таблетках та порошку, з якого
виготовлювали одно або двопроцентовий зелений розчин. Риванолем промиваX
ли рани, а також насичували ним ґазу для перев'язок. Розчин риванолю
лагідний і лише рідко спричинював мінімальне подразнення тканин.
У меншій мірі для промивання ран ми вживали калій перманґанат
(Kalium permanganicum). Ним звичайно користувалися при полосканню
заінфектованого горла, устної порожнини, лікуванню фунґусу ніг,
екскоріяції та злущування шкіри на ногах внаслідок довгих маршів.
Тинктуру йодини ми вживали при легких пораненнях, скаліченнях,
абразіях, а також в підготовці шкіри до операційних ходів. Йодоформовий
жовтий порошок з 95% йоду ми мали в малій кількості, тому вживали його
ощадно для лікування поверхових поранень. В такій самій малій кількості
мали Dermatol, порошкований бісмут (Bismutum subgallicuɶ).
Концентрований розчин нітриту срібла (Argentum nitricum)
переховували у скляних посудинах. Для транспортування він не надавався,
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тому вживали його тільки на вишкільному таборі для стимулювання при
гоєнню ран більшої поверхні. Випалювали ми ним також нагнітки.
Кришталики борової кислоти (Acidum boricum), легкий антисептик,
ми розпускали у воді для компресів, полоскання устної порожнини,
промивання очей, вживали її також для виробу борової масти, якою корисX
тувалися при лікуванні легких поранень.
З групи фармацевтичних запасів ми окремо виділили певну кількість
різних мастей, здебільшого у вузьких металевих тубках, роздобутих з
німецьких або мадярських військових маґазинів. На жаль, частину тубок не
вдалося нам зідентифікувати й тими мастями не могли користуватися.
Для стимулювання ґрануляції пошкоджених тканин ми пробували
вживати т. зв. чорну мазь (unguentum nigrum). Був це німецький препарат,
виготовлений із нітриту срібла, перуанського бальзаму та додатку вазеліну
або ляноліну.
При лікуванні поверховних ран, як і для сухої потрісканої шкіри,
послуговувалися самим перуанським бальзамом, темноXбронзовою
рідиною, пахучою як ваніля.
У вишкільному таборі найбільше застосування мала 5 або 10% сіркова
мазь, нею лікували коросту (scabies). Цинкову масть мали ми в обмеженій
кількості та вживали її при лікуванні дерматитів, поверхових запалень
шкіри. При лікуванні попечених та попарених місць користувалися мастю
з трану або льняною олією.
Лікарські оглядини
Перевірка стану здоров'я вояків вишкільного табору на Буковому
Берді належала до завдань лікаря нашої Санітарної служби. Не маючи
інструкції, як побудувати медичноXсанітарну ділянку куреня, я заплянував
та проводив лікарський огляд так, як на це дозволяли обставини.
Приміщення, де відбувався медичний огляд вояків у таборі, називали
санітарним шатром. Насправді, це була колиба, побудована на зразок житла
гірських пастухів, або лісорубів. Скелет колиби був зроблений з дерев'яних
кругляків, а накриття з букового галуззя переплітаного чатиною.
Саморобне устаткування було змайстроване з сирого дерева й відповідно
розміщене в середині колиби.
Більшу частину приміщення займала польова амбуляторія,
посередині якої стояв стіл, що служив за б'юрко, а біля нього стіл, призX
начений для лікарських процедур. Під стіною стояв тапчан, "прича" й кілька
стільців "табуретиків".
Аптека й маґазин медичноXсанітарних припасів займали другу частину
колиби. У цьому санітарному шатрі ми лікували хворих і ранених, виконуваX
ли менші хірургічні заходи та проводили загальний медичний огляд вояків.
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Кожного ранку приходили до польової амбуляторії ті вояки, які на ранішній
збірці зголосилися хворими, і звичайно ми їх звільняли від денних зайнять
(вправ).
У перших тижнях нашого таборування я проводив медичні оглядини
кілька годин кожного дня. При тому деколи помагали мені студенти
медицини Остап Волинець ("Гуцул") або "Кивай". Реєстрацію та канX
целярійну роботу виконували медсестри. Це були тітка Ярослава Коцьолка
("Крилача"), у той час чотового, та її племінниця.
Не маючи вказівок про вимоги щодо здоров'я вояка УПА, я виготовив
тимчасовий короткий "правильник", що його узгіднив з командиром В.
Мізерним ("Реном").
Основна вимога здоров'я вояка УПА була така, щоб він був настільки
фізично здоровий, щоб бути здібним до форсовних маршів та іншої виX
снажливої активности. Вояк не повинен був мати недомагань, які
перешкоджали б боєздатності та оперативності відділу. Ми постановили не
приймати до нашого куреня таких добровольців, які не надавалися до
військової служби. Тим, що були далеко від дому і яким грозило пересX
лідування німцями або більшовиками, ми ріщили дозволити залишитися
тимчасово в курені. Після переходу фронту, вони мали бути призначені до
допоміжних формацій УПА чи збройного підпілля, напр., до боївок,
кущевих відділів (СКВ) чи іншої служби.
При медичному огляді ми вимагали, щоб стан здоров'я у новобранців
був приблизно такий, якого вимагав наш "правильник". Легші вимоги ми
ставили до тих вояків, які вже були приєднані до сотень, бо у прифронтовій
смузі не було можливо звільняти їх із нашого куреня та переводити їх до
інших підпільних формацій.
У списку фізичних недомагань, які виключали участь у наших сотнях,
вичислено:
1. Серцеві та легеневі недуги (тут заподано не назви хворіб, а тільки їх
симптоми):
A. Замітні аритмії, нереґулярні биття серця;
Б. МурмурXмуркіт, виразні серцеві неправильності;
B. Сильна задишка під час пробних тестів, таких як підскоки, присіди;
Г. Підвищений тиск крови, систолічний повище 200 мл., або
діястолічний понад 100 мл.;
Ґ. Симптоми декомпенсації серця.
2. Абдомінальні X черевні недуги:
Грижі ("пропуклини", гернії), гемороїди, замітні побільшення
печінки, селезінки, асцит (водянка). До уваги бралося грижі більшого
розміру, які загрожували комплікаціями інкарценації (защеплення) або
странґуляції (запертя кишок).
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3. Циркуляторніхвороби:
Помітні варикозні вени (жиляки), які могли доводити до комплікації,
як уразка (ульцерація), або запалення (тромбофлебит).
4. МускулярноXскелетні, ортопедичні недоліки:
Рекомендовано брати до уваги, такі пошкодження, які унеможливляX
ють воякові виконувати активні дії, такі як: стрибки, повзання, біги, швидкі
довгі марші.
5. Очні та слухові недомагання:
У випадках недоліків ми не приймали до військової служби тільки тих,
які були дуже короткозорі, або мали поганий слух, рівнозначний з глухотою.
6. Венеричні хвороби:
До венеричних хворіб віднесено: гонорею, сифиліс та шанкер. Не
маючи відповідних лябораторій, встановити в наших умовах діяґнозу
венеричних хворіб було не завжди можливо.
Проблема венеричних хворіб вимагає додаткової завваги. Командир
В. Мізерний проголосив в одному з усних наказів, що вояка, в якого
виявиться венерична недуга, чекає присуд смерти.
Обґрунтовував це тим, що такий наказ існував в інших відділах УПА.
Не маючи ще прямого зв'язку зі зверхним командуванням, "Рен" опирався
на інформаціях, одержаних від вояків, які вже перебували у відділах УПА
на інших теренах. Цей наказ потряс мене і на цю тему я провів розмову з
курінним В. Мізерним. Він пояснював, що такий наказ правдоподібно був
виданий з уваги на недостачу ліків та загрозу поширення венеричних недуг.
Я тоді вірив і до сьогодні впевнений, що Головне Командування УПА
такого наказу не дало. Можливо, що таке доручення міг десь дати хтось із
місцевих командирів УПА, коли зв'язок із вищим командуванням був
перерваний. В. Мізерний настоював, щоб цей наказ трактувати як
обов'язковий, поки не дістанемо вияснення від ГВШ. Бачучи рішучу насX
танову курінного, я йому не зголошував випадків венеричних захворювань.
Протягом постою на Буковому Берді я відкрив симптоми венеричної недуги
у трьох вояків і доручив звільнити їх із вишкільного табору. Курінному я
подав інші причини, які вимагали їхнього звільнення. Усіх хворих вояків я
інформував про правдиву діяґнозу й порадив чимскоріше шукати фахового
лікування.
У загальному медичний огляд виявив, що вояки нашого куреня були
у доброму фізичному стані. Крім вищезгаданих трьох хворих, мені довелося
звільнити ще декількох добровольців, які мали великі пахвинні грижі,
серцеві недомагання, астму, або підвищений кровотиск.

Харчування  Гігієна  Профілактика
Лікарі медичноXсанітарної служби повинні були дбати також про те,
щоб відживлення вояків було здорове й корисне для їхньої фізичної справX
ности. У повстанських умовах наладнати правильне прохарчування
становило складну проблему.
Забезпечення відділу харчами, одягом та взуттям повинно було
належати до Служби постачання, підпорядкованої тиловому відділові при
Головному військовому штабі УПА. Одначе така централізована система,
подібна Санітарній службі, не могла практично функціонувати. Винятком був,
до певної міри, короткий період під німецькою окупацією на терені Волині.
В більшості випадків, кожний самостійно діючий повстанський відділ
мусів дбати про харчування вояків з власної ініціятиви. Виконувати інструкX
ції Служби постачання було можливо тільки в загальному. Сотенний інтенX
дант постачав провіянт для сотні, а під час дій декількох сотень виконував
ті обов'язки курінний інтендант. На багатьох територіях, у забезпеченні
відділів харчами, помагала господарська референтура підпільної адX
міністрації. Під час рейдів відділів УПА і в околицях, де не було підпільної
адміністрації, про харчі дбав інтендант при співпраці членів командного
складу та вояків своєї частини.
Можливості Санітарної служби допомагати в правильному харчуванX
ні, були обмежені і зводилися переважно до фахових вказівок та порад.
Таборування нашого куреня на Буковому Берді, як уже згадувалось
вище, належало до найспокійнішого періоду в його діяльності.
Достава харчів в міру спромоги була плянова і Санітарна служба
намагалася стежити за якістю консумованої їжі. Одним із істотних
недоліків була замала кількість доставлюваних продуктів. Свіже гірське
повітря та інтенсивний військовий вишкіл збільшував апетит фізично
здорових вояків. Неодноразово можна було почути нарікання вояків, що
пайки, одержувані в кухні, їм не вистачають.
Харчування для всіх учасників нашого табору, як старшин, так і
вояків, було однакове. Командир "Рен" суворо наглядав, щоб усі вояки, за
винятком хворих, такого наказу придержувалися. Коли трапився випадок,
що один з кухарів заховав для себе деяку кількість харчів, його за цю
провину поставили під польовий суд.
Джерелом постачання харчів було довколишнє населення. Здобувати
продукти від ворога належало до другорядних способів тому, що наш курінь
не був ще цілком бойово вишколений і зачіпних боїв не провадив. До сіл,
які найбільше доставляли харчові продукти, належали Затварниця,
Протісне, Дверник та Руське, а головний осередок, куди звозили заготовлені
харчі, було село Ступосяни. Зібрані припаси доставлювано возами на
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умовлене в лісі місце. Переносив їх до табору курінний інтендант з поміччю
дижурних вояків.
Нашій Санітарній службі залишався лише дорадчий голос. НаприкX
лад, коли ми помітили, що багато вояків захворіло на шлунок у наслідок
надмірного вживання волового товщу, я звертав на це увагу інтендантові.
Він зараджував приготовляти менше жирні юшки, а лій зберігати для
запасних потреб. В іншому випадку, коли в амбуляторію почали приходити
вояки з болючими кривавими яснами, щоб запобігти початковій
авітамінозі, я порадив командирові куреня та інтендантові подбати про
більшу доставу яблук, цибулі та картоплі. Інші овочі та городина в нашому
терені були нам недоступні.
Обставини, в яких доводилося діяти нашому куреневі, постійно
мінялися. Прийшли рейди, облави, ворожі бльокади й тоді навчати
медичноXсанітарний персонал про відживчу вартість поодиноких харчів,
числити кальорії, говорити про фізіологічні процеси травлення, ставало
нереальним. Все таки деколи, не зважаючи на несприятливі умови,
доводилося давати практичні поради воякам, що їх потребували.
Ранньою весною 1945 року, після облав "Червоної мітли", мені
довелося пройти запалення ясен – цинґу. Не маючи потрібних
медикаментів я вилікував себе доступною у даних умовах методою, яку
пізніше поручав своїм пацієнтам. Спосіб, яким вдавалося мені споживати
лікувальний, а рівночасно поживний харч, це була: дрібно посічена цибуля,
вимішана з покришеною їжою, розріджена ячмінною кавою. До таких
примітивних, але практичних порад, часто зводилася наша "фахова
медична" допомога.
Гігієна та профілактика це медичні ділянки, на які також мусіла
звертати увагу Санітарна служба нашого куреня.
До вимог гігієни належало дбати про чистоту, правильне харчування,
вживання води, усування відпадків, улаштування "лятрин" та запобігати
захворюванням.
Допоміжним чинником, при виконуванні таких завдань, була тісна
співпраця старшин і підстаршин УПА з медичним персоналом. Члени
командного складу наших відділів, маючи підставове знання із санітарної
ділянки, вміло дбали про гігієну у своїх частинах. Медичним працівникам
не було потрібно постійно давати свої вказівки.
На прискорених вишколах санітарів у лісах Букового Берда, крім
основних предметів, як перша допомога, лікування ран та недуг, ми теж
навчали гігієну. В засяг викладів гігієни входило харчування та профілакX
тика. Найширше обговорюваною темою була вода. Відомо, що повітря, їжа
та вода, які конечні для функціонування організму, рівночасно могли
ставати джерелом трансмітування хворіб та отруйних речовин. Про конечну
обережність належало пам'ятати не тільки медичному персоналові, але
також усім учасникам повстанських відділів. Воякові УПА, в порівнянні з
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вояком реґулярної армії, доводилось частіше самостійно діяти, тому він
мусів мати більше практичного знання. Командир УПА й медичноXсанітарні
працівники старались узгляднювати повищі елементи в нашій парX
тизансьхій тактиці.
Під час рейду командир куреня, сотенні та бунчужні, підшукуючи
терен для квартирування, звертали увагу не тільки на те, щоб місце було
безпечне під оглядом стратегічним, але теж щоб було поблизько придатної
до пиття води. Про конечність доступу повстанських відділів до води добре
знав і противник. Ворожі засідки, облави та бльокування потоків ставали
причиною частих випадків загибелі, або поранення вояків УПА.
Наскок на сотню Д. Свістеля ("Веселого") над селом Ветлиною в квітні
1945 року, був одним з таких припадків. Після важкого бою з військами
"Червоної мітли" біля Струбовиськ, сотня розмістилася на відпочинок над
потоком, щоб дати змогу втомленим і спрагненим воякам бодай напитися
води, помити руки та лице. Дві чоти зайняли становища на берегах потоку,
а штаб сотні заквартирував у старій колибі в самому ярі. Коли вчасним
ранком ворог наскочив на сотню, чотам вдалося пробоєм відв'язатися від
ворога. На жаль, сотенному Д. Свістелю, політXвиховникові "Кривулі" та
студентові медицини Остапові Волинцеві, прорватися з оточення не пощасX
тило.
В ділянці гігієни, профіляктики та харчування, медичноXсанітарна
служба нашого куреня не мала можливости виконувати свої завдання за
якоюсь визначеною формою. До всього треба було підходити практично в
залежності від обставин, часу й місця постою та бойової діяльности сотень.
Курінь командира "Рена" в рейді
В половині вересня 1944 року курінь під командою В. Мізерного
"Рена", був цілком структурно оформлений і настільки військово
вишколений, що являв собою боєздатну одиницю.
Санітарна служба була сформована при всіх сотнях та чотах і діяла,
як на повстанські умови, справно.
Тоді командир "Рен" вирішив вислати своїх представників до команX
дування Дрогобицької воєнної округи УПА, здати звіт про сформування та
вишкіл нового куреня, а також одержати дальші накази та доручення. До
того часу з командою воєнної округи існували тільки посередні зв'язки. Вся
наша увага була спрямована не на бойову, а на вишкільну діяльність.
До складу представників куреня для звітування перед зверхною команX
дою "Рен" назначив чотирьох старшин: курінного ад'ютанта Василя
Шишканинця ("Біра"), сотенного Володимира Щигельського ("Бурлаку"),
сотенного "Бульбу" та того, що виконував обов'язки курінного лікаря
"Горислава", тобто мене. Моє завдання було доповісти про медичноXсанітарний
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стан куреня, а також одержати вказівки щодо дальшої пращ санітарної
служби.
Штаб команди Дрогобицької воєнної округи УПА перебував у той час
в околицях Турки у Самбірщині. Ми прибули туди 15 вересня 1944 року.
Командиром Дрогобицької воєнної округи був тоді "Дзвінчук", перед яким
довелося нам звітувати. Присутні при тому були ще два зверхники
"Дзвінчука", яких нам, з огляду на повстанські звичаї конспірації, не
представляли. Ми сподівалися, що наше звітування, про створення нового
і то великого куреня, викличе радісну реакцію командирів. Однак нас
молодих снтузіястів стрінуло розчарування. Замість признання, нам чітко
й коротко з'ясували тогочасну ситуацію, підкреслюючи труднощі переходу
фронту Й труднощі боротьби в більшовицькому запіллі. Ми дізналися, що
в плянах командування УПА не було наміру творити нові великі відділи, а
навпаки, переформувати наявні курені на сотні й менші бойові одиниці з
метою легшого маневрування у більшовицькому запіллі.
Я міг позвітувати тільки загально перед самими військовиками, бо
представників медичноXсанітарної служби на постою штабу не було.
Сподівання дістати досвідченого лікаряXфахівця на пост керівника СанітарX
ної служби в нашому курені, на жаль, не здійснилися.
Після заслухання звітів, команда воєнної округи затвердила такий
старшинський склад куреня, як його скомплектував В. Мізерний. Командир
"Рен" не тільки що залишився на пості курінного, а йому підпорядковано
на час переходу фронту ще шість сотень, що діяли в цих околицях.
Мені доручено надалі виконувати обов'язки курінного лікаря.
Докладніших фахових інструкцій щодо Санітарної служби я не отримав.
Передані для командира "Рена" доручення та накази були лише загальні,
бо командування Воєнної округи не могло точно передбачити, в яких
обставинах нам доведеться пробиватися через німецькоXбольшевицький
фронт і в яких умовах перебуватимемо на більшовицькій стороні.
Нашим основним завданням було передістатися на більшовицьку
сторону з якнайменшими втратами, у прифронтовій смузі не входити в
зачіпні бої ні з німцями, ні з більшовиками. Ми мали старатися нав'язати
у більшовицькому запіллі контакт із командуванням УПА, а до часу встановX
лення зв'язків діяти за власною ініціятивою. У залежності від обставин
курінь міг розчленуватися на сотні, чи навіть чоти, та діяти самостійно. На
більшовицькому боці ми мали воювати проти відділів НКВД і сталінського
поліційноXадміністративного апарату, а уникати сутичок з частинами ЧерX
воної Армії.
Повернувшись до табору на Буковому Берді, всі одержані доручення
та накази ми передали курінному В. Мізерному. Він відразу почав
приготовляти курінь до переходу в більшовицьке запілля. Причиною цих
приготувань було те, що фронт почав посуватися на захід. Один з перших
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його наказів був; переробити таборові вози на тачанки. Для диспозиції
нашої Санітарної служби дали одну тачанку та три коні. Ми заповнили
тачанку найконечнішими ліками, інструментами, штрикавками та
перев'язними матеріялами. Решту потрібного в рейді санітарного припасу
ми розподілили між санітарним персоналом поодиноких сотень.
Нові відділи, які ввійшли до складу загону „Рена", а передусім сотні
"Нечая", "Байди", "Громенка", "Осипа" мали добре зорганізовану СанітарX
ну службу, з достатнім устаткуванням. Їхній медичний інвентар я доповнив
тільки додатковими штрикавками та невеликою кількістю ін'єкцій морX
фіни. Перед нашим вимаршом із Букового Берда до табору, за дозволом
"Рена", повернулися нововишколені санітарки. На час рейду приділено по
дві санітарки на кожну сотню.
25 вересня 1944 року наш загін під командою В. Мізерного ("Рена") в
числі понад дві тисячі вояків, подався в напрямі німецькоXбільшовицького
фронту в околиці ТуркиXЛавочне. Підсунувшись ближче до фронтових
ліній, командир "Рен" повів розвідку й вирішив, що неможливо буде
продістатися на більшовицький бік з цілим нашим табором. Майже перед
самими фронтовими лініями командир "Рен" видав наказ замаґазинувати
наші гарматки та зліквідувати тачанки, а весь конечний інвентар
перекинути на спини коней.
Дослівно за кільканадцять хвилин, те, що нам здавалося медично
найпотрібнішим, опинилося на хребтах двох коней.
Перед Санітарною службою, крім усіх інших обов'язків, поставлено
також завдання перенести з собою якнайбільшу кількість ліків та
медичного постачання. Санітар у своїй торбі чи наплечнику не був
спроможний помістити багато й не міг бути занадто перевантажений
тягарем, тим більше, що мусів нести також свою зброю та амуніцію.
Санітар, як і лікар, кожночасно мав бути боєздатний, рухливий,
спроможний залягти, зробити стрибок, підповзти до раненого, та винести
його із загроженої обстрілом позиції.
Після переходу фронту командир "Рен" поділив свій загін на два
курені. Команду куреня, який вирушив в сторону Перемищини, перебрав
"Євген". У його курені були сотні: "Громенка", "Крісового" й "Осипа".
Командир "Рен" очолив курінь у складі сотень: Свістеля ("Веселого"),
Щигельського ("Бурлаки"), Миколенка ("Байди") та "Ничая". Цей курінь
вирушив рейдом у напрямі Станиславова.
З великим зусиллям, часто під градом куль, розривом ґранат і вибухом
мін нам пощастило перевести все санітарне добро через фронтові лінії та
на відпарених спинах коней довезти аж під Станиславів.
Тут командир куреня в околицях Чорного лісу, наприкінці жовтня
1944 року, вперше в більшовицькому запіллі, сконтактувався з команX
дуванням УПАXЗахід. Курінь дістав наказ перейти у західні Карпати.
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Тереном дій нашого куреня призначено Лемківщину. В поворотній дорозі
17 листопада 1944 року пограничні війська та спецXвідділи НКВД оточили
дві сотні нашого куреня, "Байди" та "Бурлаки", коло села Сторонна в
Самбірщині. Звівши завзятий бій і маючи поважні втрати вбитими та
раненими, ми вирвалися з оточення, але ввесь наш табір попав у руки
ворога. З медичноXсанітарного запасу залишилося тільки те, що ми мали
при собі. Ці запаси були невеликі й вони скоро вичерпалися.
У грудні 1944 року ми опинилися знову на тих самих місцях, де курінь
почав свій вишкіл. Коли ще три місяці тому му були спроможні ділитися
санітарним добром з іншими сотнями, то тепер самі стояли перед
проблемою, як роздобути найконечніші ліки та перев'язний матеріял.
Підпільна адміністративна мережа цього терену не встигла ще наладнати
справну діяльність, тож годі було дістати допомогу від неї. Та, як звичайно,
в таких важких моментах допомогло нам населення місцевих сіл. Під час
пересування фронтів селяни заховали різні знайдені ліки та інше медичноX
санітарне добро, що його "залишили" німці, мадяри чи більшовики. Тепер
це все передавали у наше розпорядження.
У цій спонтанній допомозі найбільш прислужилися села: Беріжки,
Ветлина, Устрики, Смерек, Царинське. Хоч від селян ми дістали багато
цінних для нас ліків, проте ця допомога далеко не задовільняла наших потреб.
Проблеми лікування в УПА
Лікарям УПА, що виконували складні завдання, допомагали два
важливі фактори, без яких важко було б уявити собі їхню діяльність.
Перший X це моральна постава ранених та хворих, а другий X велика фізична
відпорність наших вояків. Свідомість цілі, за яку доводилося борцям УПА
воювати, помагала багатьом із них витриваліше переносити біль.
Як відомо, маємо два аспекти болю, сприймання і реакцію. Коли рід
та сила болісних імпульсів можуть бути ті самі, тоді реакція на той самий
біль буває у великій мірі різна в різних осіб, а навіть у тієї самої особи в
різних обставинах і часі. Наші вояки витримували спокійно біль не тому,
що його не відчували, а тому, що вміли володіти собою. Рідко доводилося
чути зойк чи нарікання наших ранених. Морфіни або інших засобів для
успокоювання болю вживано в нас не часто, як уже згадувалось, медикаменX
тів нам бракувало.
23 квітня 1945 року курна хата на краю села Волосатого замінилася
на тимчасовий медичний пункт. Трьох важко ранених розміщено на
причах. В одного відірвані обидві ноги нижче колін, у другого пошматована
одна нога, в третього відірвана рука, сильно пошкоджене обличчя та одне око.
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В асисті двох санітарів "Грома" та "Кивая", без наркози, без знечулень
чищу рани, відрізую пошматовані частки тканини, щоб відділити їх від
здорової частини тіла, льняною ниткою перев'язую артерії.
Ми працюємо швидко, бо на протилежному кінці села вже є
більшовики. Зв'язкові від сотенних "Бурлаки" і "Бурого" підганяють нас,
бо сотні мусять чимскоріше відходити в ліс.
Всі три ранені притомні. Їхні очі стежать за кожним нашим рухом, на
їхніх обличчях помітний незмірний біль, що доводиться їм терпіти. Тільки
деколи крізь затиснеш зуби проривається тихий зойк. Єдине прохання
ранених до нас X не допустити, щоб вони живими попали в руки більшовиків.
Таких прикладів постави ранених можна навести десятки. Іншими
позитивними рисами ранених була їхня видержливість і розсудливість.
Нераз доводилося їм маршувати десятки кілометрів пішки, транспорX
тованими на провізоричних ношах, в деяких ситуаціях верхи на коні, а
тільки винятково в спокійному терені на возі. Нерідко траплялося, що
ранений мусів давати собі раду самий, захований у кущах, соломі, ярі чи
іншому сховку, поки зв'язався зі своєю частиною.
Як згадувалось вище, наші санітарні пункти, де ранений знаходив
приміщення, мали служити йому за польові шпиталі, якщо було можливо
туди його доставити. Залежно від терену та обставин, такі пункти були різно
влаштовані, починаючи від криївок по селах, більших підземних
"шпитальок" у лісах, замаскованих у дебрях і скелях, аж до виритих
нашвидкоруч ям, де ледве вміщалася одна особа. Самозрозуміло, що навіть
найвибагливіший на повстанські відносини шпиталик не видержав би
ніякого порівняння зі шпиталем реґулярної армії.
Не зважаючи на те, який це був санітарний пункт, наш пацієнт був у
постійній небезпеці, він міг кожної хвилини бути викритий ворогом і мусів
бути на це завжди приготований. Ранений повстанець ніколи не міг мати
повного спокою, не згадуючи вже про інші вигоди, що потрібні хворій
людині. Нервове напруження звичайно робить людину менше витривалою,
роздратованою, прикрою для свого оточення. Проте це рідко помічалося в
нашого воякаXпацієнта. Скільки то разів доводилося чути ворожі кроки на
верху криївки, ворожі вигуки чи стріли над замаскованим входом до
"шпитальки". З віддихом, запертим у грудях, зі зброєю готовою до стрілу,
ранені, що були спроможні вдержати її в руках, ждали, чи ворог віднайде
їх, чи ні. Хвилини здавалися тоді годинами. Кожний усвідомлював собі, що
його чекає з моментом викриття криївки. А лікар чи санітар, що відповідав
за "шпитальку", переживав тоді не тільки природний у таких моментах
особистий страх, а й тривогу за всіх пацієнтів, відданих під його опіку.
Не було рідкістю, що важко ранений, але притомний вояк, сам собі
відбирав життя, щоб не попасти живим у руки ворога, або тоді, коли бачучи
своє каліцтво, не хотів ставати тягарем для друзів. Ранений побоювався, що
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коли попаде живим у руки ворога, то в наслідок софістичних методів
допиту і тортур, не зможе встоятись, і ворог видобуде від нього всі потрібні
інформації. Нерідко траплялося, що й легко ранений вояк, або навіть не
ранений, опинившись у безвихідній ситуації, боровся до передостаннього
набою, останній залишав для себе.
То не було самогубство типу людини слабої волі, що шукає втечі від
заважких для неї життєвих проблем, або самогубство психічно хворої людини.
То був акт шляхетної самопожертви, щоб рятувати життя своїх друзів.
Хоч за своє кількарічне перебування в УПА ми звикли, що ранені
часто самі собі відбирали життя, то трагедія з падінням нашої шпитальки
в лісах Хрещатої на Лемківщині, де згинуло відразу аж сімнадцять осіб,
глибоко вразили нас усіх. Подія сталася взимку 20X21 січня 1947 року, і ніхто
живим із цього сховища не вийшов. Нерівний бій тривав години. Ворог
намагався здобути шпитальку й наступом, засипаючи ґранатами та
скорострільним вогнем вузькі, кручені коридори до криївки, і підступом, і
закликами піддатися. Ранені разом із санітарним персоналом ставили опір,
доки вистачило набоїв, а коли вже не було чим боронитися, запалили
сховище й самі себе постріляли. З медичноXсанітарної служби загинули там
лікар "Рат", студент медицини "Арпад", студент фармації "Орест" і дві
медсестри "Пчілка" й "Калина". В руки ворога дісталися самі згарища.
Можна б навести довгий ряд прикладів, як гинув ранений вояк УПА,
підкладаючи під себе ґранату, чи пускаючи собі кулю в лоб.
Інший чинник, який сприяв нашій санітарній службі, було те, що вояк,
крім уже згаданих позитивних рис, мав також велику фізичну відпорність.
Вояки, які переносили такі недуги як простуда, запалення легенів чи інші
інфекційні захворювання, тільки в малому відсотку діставали серйозніші
комплікації.
Окрім ряду чинників на відпорність організму, має великий вплив
відповідне харчування, відпочинок та умови, у яких живемо. В УПА якраз
бракувало всіх цих передумов, а все таки вояки хворіли досить рідко. Для
прикладу візьмім сотню командира "Хріна" в найважчий час її діяння, тобто
взимку 1946 року та навесні 1947 року. Зима була дуже люта, а вояки
здебільша переспали її на снігу, без бункерів, часто під голим небом, в
подертому взутті, в дреліхових убраннях і легких плащах, або тільки в
цельтових "палатках". Крім цього, вояки були недоживлені, бо бракувало
харчів. Проте за винятком простуд та випадків відморожень, поважно
хворих не було. Найгрізнішою з усіх інфекційних хворіб, яка охопила
велику кількість вояків УПА на Лемківщині, був висипний тиф. Тому
доцільно зупинитися над цим трохи докладніше.
Недугу висипного тифу викликують рікетсії Провачека, мікроорганізми
більші від вірусів, а менші від бактерій. Інфекцію переносять на людину
воші. Епідемія тифу появлялася в усіх країнах Европи, в тому числі і в
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Україні. Інкубаційний період недуги триває один до двох тижнів. Симптоми
X наглий приступ високої гарячки, яка діє від одного до кількох тижнів.
Характерна висипка появляється між третім і сьомим днем. При висипному
тифі наступають комплікації центральноXнервової, респіраторної або серX
цовоXциркуляторної системи.
Сотня командира Свістеля ("Веселого") зимою 1944X45 року
перебувала постоєм у східній Лемківщині, найчастіше в селах Смерек,
Ветлина, Струбовиська.
Зима проходила відносно спокійно без більших боїв. Більшовики,
розвідавши в яких селах квартирують повстанці, до тих місцевостей не
заходили. Сотні, зі свого боку, старалися не входити в зачіпні бої.
В лютому 1945 року вояки почали раптово хворіти високою гарячкою,
жалітися на біль голови та сильне ослаблення. Остап Волинець ("Гуцул"),
студент медицини, що виконував у сотні функції лікаря, початково думав,
що це епідемія грипи. Коли щораз більше число вояків стало хворіти, він
покликав на консультацію лікаряXукраїнця, який у цей час ще практикував
у близькому селі. Виявилося, що масово поширена хвороба це висипний
тиф. Поставлення правильної діяґнози уможливило застосування відповідX
них протизаходів та лікування.
Мені тоді довелося перебувати із сотнею В. Щигельського ("Бурлаки")
в селах Царинське, Сухі Ріки, Беріжки. Під кінець лютого прийшли повідомX
лення про епідемію тифу. Я забрав потрібні ліки і перейшов до сотні
"Веселого", яка стояла постоєм у селі Смерек. Командир "Веселий" стурX
бовано представив мені невідрадний стан, у якому перебував відділ.
Приблизно дві третини вояцтва хворіли тифом у різних стадіях. Одні щойно
занедужали, а інші ставали вже реконвалесцентами, одні переходили недугу
дуже важко, інші тільки в легкій формі. Остап Волинець не був спосібний
виконувати свої обов'язки, бо недавно сам пройшов важко висипний тиф.
Сотенний санітар, прізвища не пригадую, помер, не переборовши
комплікацій хвороби.
У такій ситуації всю боротьбу з епідемією висипного тифу довелося
перебрати на себе. До помочі залишилося двох чотових санітарів, які,
закінчивши лише короткий вишкіл, не мали ще потрібного медичного
знання. Мій набутий досвід у лікуванні інфекційних хворіб став насправді
дуже цінним. В 1941 році, замість примусової служби в німецькому
"баудінсті" вдалося мені відбути цей обов'язок працею в інфекційному
університетському шпиталі у Львові. У шпиталі трактували мене не як
робітника, а як медикаXфамулюса. Я мав нагоду багато навчитися від лікарівX
спеціялістів і набрати практичного досвіду, помагаючи медсестрам.
Сестрами були польські законниці, які ставилися до мене дуже прихильно.
Скористався я також з того, що дістав щеплення проти висипного тифу і
тепер міг нести хворим допомогу без загрози захворювання.

125

Лікування хворих на висипний тиф натрапляло на ряд труднощів бо
в інкубаційній стадії не можливо було встановити діягнозу та заражені
вояки перебували при сотні, яка квартирувала роями в селянських хатах.
Симптоми тифу появилися раптом, деколи захворів у рої тільки один, а
деколи нараз трьохXчотирьох вояків. Таких хворих ми початково переносиX
ли до підібраних квартир, а після кількох днів розміщували їх одинцем у
хатах, далеко одна від одної. У випадку ворожого наскоку селянам легше
було переховати одного, ніж групу вояків. З огляду на безпеку також
неможливо було влаштувати польові шпиталики.
Основою лікування, в некомплікованих випадках, був постільний
режим X дієта, підсилювана плинами та антипіретики. Оскільки ліків почало
бракувати, треба було вживати їх ощадно.
Хворих ми візитували декілька разів на день. Санітари міряли гарячку
й пульс, я провіряв їхній загальний стан. В міру потреби давали хворому
аспірину або пірамідон. Хворі лежали, звичайно не в ліжках чи на лавах, а
в соломі на глиняній долівці. Ночувати на долівці належало у повстанців до
щоденного побуту. У випадках високої гарячки, крім антипіретиків,
санітари або місцеві жінки обкладали недужих зимними компресами.
Важко хворі, часто були а летарґічному стані, їм було байдуже, що
довкруги них діялося, рідко відповідали на поставлені їм запитання. Багато
з них терпіло безсонністю. При важких формах тифу траплялися ускладX
нення центральної нервової системи, спричинюючи дезорієнтацію або
деліріюм. Хворі зривалися, недоречно кричали, діставали галюцинації. Їм
ввижалися привиди, чули різні голоси. Деякі з них пробували втікати
надвір, шукали своєї зброї, щоб стріляти до уявного ворога. Таким хворим
нам треба було зв'язувати ноги й руки льняними бандажами. Виконували
ми це як для їхнього добра, так і для безпеки інших друзів та місцевих
мешканців. У найсерйозніших випадках я видавав санітарам для хворих
заспокойливі засоби X барбітурат (люмінал), або натрійXбромід у таблетках
або порошку. Хворі, які були здезорієнтовані, не хотіли ковтати ліків і тоді
я особисто впорскував люмінал дом'язно. Ампулок люміналу залишилося
в мене небагато й я тримав їх у запасі на випадок коли хворий діставав
конвульсії. На щастя траплялося це дуже рідко.
Іншою комплікацією при висипному тифі було запалення легенів,
викликане рікетсіями або бактеріями. У хворого верталася висока гарячка,
приходили дрожі, кашель та болі в грудях. Діяґнозу треба було мені
підтвердити перкусією та аускультацією легенів. Послуговувався я
дерев'яною трубкою або найпростішим способом, прикладав вухо до грудX
ної клітки. Такого практичного способу обслуховувати легені та серце
навчили мене у Львові у клініці внутрішніх недуг професори М. Панчишин,
В. Чернецький та В. Плющ. До цієї упрощеної діагностичної техніки я
ставився у Львові зневажливо й волів уживати свій дерев'яний стетоскоп.
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Тепер у повстанських умовах я з вдячністю оцінював і застосовував ці їхні
практичні вказівки.
Запалення легенів належало до поважних ускладнень, деколи навіть
смертельних. Тому, лікуючи запалення, я вживав усі засоби, які були мені
доступні. В мойому розпорядженні була деяка кількість пронтозілю, якого
вдалося мені дістати від місцевих мешкаців або посередніми дорогами з
аптеки в Балигороді. В перших днях запалення легенів я впорскував пронX
тозіль дом'язно і далі давав його хворому в таблетках. Лікуючи запалення
легенів, ми ставили також баньки, вживаючи для цього спеціяльно
випродуковані аптечні склянки. Це був поширений спосіб лікування в
Україні та інших европейських країнах. При ставленні баньок нашим
хворим помагали місцеві сільські фахівці. На успокоєння кашлю я давав
хворим сироп з іпекакуани, амоній хлорид, або кодеїни. Крім того, місцеві
жінки приготовляли теплий липовий чай із медом. У виняткових випадках
сильних віддихових ускладнень впорскував дом'язево льобелін або камфору.
Серед інших комплікацій висипного тифу, в другому або третьому
тижні, появлялося ослаблення серцевоXциркулярної системи. В такому
випадку хворий ставав незмірно ослаблений, температура й тиск крови
спадали нижче нормального, а пульс приспішував. Щоб недужого поверX
нути до нормального стану, ми старалися кормити його висококальорійною
дієтою, такою як чай з медом, самогонний алькоголь, молоко й сирі яйця. В
нас тоді вважали, що сирі яйця мають більшу споживну вартість, як варені.
Хворим, у яких тиск крови спадав до загрозливих меж, я впорскував
дом'язево кордіязоль. Реконвалесценти, які поволі видужували й не мали
апетиту, діставали ін’єкцію стрихніни. Яку ролю відогравали ін’єкції стрихX
ніни, а наскільки сам організм помагав собі, важко було встановити. В
березні цього ж самого року прийшли облави так званої Червоної мітли.
Це був період, коли хворі не мали найконечнішої поживи та потрібної
медичної опіки, а зуміли перебороти всі труднощі та більшість з них
повернулася до здоров'я.
Нелегке було завдання не допустити, щоб епідемія тифу не
поширювалася серед місцевого населення й не переносилася до інших
сотень на Лемківщині. Профіляктичні засоби обмежувалися до
вигублювання вошей. Вакцини проти тифу в нас не було і тільки малий
відсоток вояків був колись активно іммунізований проти цієї хвороби.
Плян відвошивлення сотні я опрацював у порозумінні з команX
дуванням сотні. Було це в час, коли сотня "Веселого" перенеслася на
квартирування до села Струбовиська. Для проведення дезинфекції ми розX
добули три великі бляшані бочки, поставивши їх на каміння, спорудили з
них провізоричні печі. Дно наповнили водою, а над поверхню води поставиX
ли дерев'яне руштування. Воду підогрівали до постійного кипіння й так
продукували горячу пару. Кинувши в середину бочки білизну та уніформи,
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ми щільно її закривали. Така дезинфекція уніформів тривала приблизно пів
години. Проблему становило те, що кожний вояк мав переважно тільки
одну уніформу й одну пару спідньої білизни. В цій уніформі та в постійному
поготівлі вони днювали та ночували. Вояки, яких одежа дезінфекувалася,
тим часом переходили ґрунтовну купіль. Під час, коли одна чота купалася,
інша стояла в бойовій поготівлі. Винищення тифозних вошей вдалося
успішно осягнути. Доказом цього було те, що епідемія була зльокалізована
до одної сотні.
Захворювання, які нерідко потрібно було лікувати на Буковому Берді,
це були різного роду шлунковоXкишкові недомагання. Найчастішим
проявом цих захворювань була бігунка, а затривожені вояки були
переконані, що в таборі поширилась епідемія червінки. Тому, що учасники
куреня В. Мізерного ("Рена") пишуть у своїх спогадах про епідемію черX
вінки, потрібно подати декілька вияснень. В нашому вишкільному таборі
епідемії червінки ніколи не було, а траплялися тільки випадки різного роду
бігунки. Симптоми бігунки проявляються в багатьох шлунковоXкишкових
недугах, спричинюваних бактеріями, вірусами, паразитами, токсинами, а
також деякими харчами, наприклад, неспілими овочами. Червінку, або так
званий кривавий понос, спричинюють бацилі Шиґеллі. У час, коли ще не
було антибіотиків, червінка належала до дуже серйозних, часто смертних
епідемічних недуг. Бацилі Шиґеллі дістаються до людського організму з
інфекованого стільця, різними харчами, головно молочними продуктами, а
тільки рідко водою. Вони спричиняють гостре запалення кишок, від того
стілець стає кривавий і недугу звуть червінкою або кривавим проносом.
Бацилі продукують екзотоксини, які, абсорбуючись до крови, викликують
сильне знесилення, ушкоджують нервову систему та інші органи.
У вишкільному таборі на Буковому Берді найбільше число наших
шлунковоXкишкових занедужань становили: розлад травлення та
функціональна диспенсія з проявами шлункових спазмів, нудоти та бігунки.
Однією з причин розладу травлення було харчування, до якого не звикли
наші вояки. Недостачу харчевих продуктів кухарям треба було доповняти
вживанням надмірної кількости волового товщу, лою. Інколи вояки
заспокоювали свій апетит неспілими овочами. Неправильне харчування
спричинювало в декого шлункові недомагання, але без серйозних об'явів.
Таке захворювання не тривало довго, переважно тільки одну добу. В
лікуванні помагала передусім дієта, деколи 30 мл. спирту, а винятково
Белядонна. Алькоголь помагав звичайно успішно, не відомо чи впливав
тільки на психологічний фактор, чи також на патофізіологічні зміни в
травному тракті.
Випадки поважніших ґастроентериків траплялися рідко та ніколи не
досягали пошесних розмірів. В лікуванні таких захворювань, крім
порошкованого вуглецю та бєллядонни, деколи застосовувано тинктуру
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опію. Звичайно хворі видужували в кількох днях без поважних ускладнень.
Недужих, що потребували довшої медичної опіки, ми підсилали до сіл
Дверник або Ступосяни під опіку місцевих відділів УЧХ.
Одинокий раз, коли захворювання закінчилося смертю, трапився у
випадку дуже гострого ентероколіту. При наших обмежених діяґностичних
можливостях, патоґенези недуги не вдалося встановити.
Шатро для недужого влаштовано подальше від табору. Окремішну
лятрину дезɿнфековано карболем, а траву довкола шатра поливано
розчином вапна. Доступ до шатра був недозволений для всіх вояків, крім
медичноXсанітарного персоналу. В перших днях хворий діставав лише воду
або чай із зілля, порошкований вуголь та настоянку опії. Здоровельний стан
недужого поволі поліпшувався, бігунка зменшувалася, гарячка опадала й
ми ступнево збільшували його дієту. Виснажений пацієнт лежав у свойому
шатрі в постійній ізоляції. Добрі друзі, стурбовані станом його здоров'я,
рішили допомогти недужому швидше видужати. Ніччю вони підкинули в
шатро приятеля їжу з переконанням, що форсовне відживлення поставить
його на ноги. Після одержання провіянтів, хворий присилував себе спожити
більшу частину важко травних харчів. Ранком, коли я зайшов у шатро,
застав недужого в критичному стані. Безперервна кривава бігунка поверX
нулась, прийшли приступи блювот. Хворий не мав уже сили піднятися чи
ковтнути навіть краплинку плину. Декілька годин пізніше попав у глибоку
нестяму та ще того самого вечора помер. Покійного похоронено з
військовими почестями на полонині Букового Берда. Тривожне, але
помилкове твердження про епідемію червінки, далі кружляло серед вояків
нашого вишкільного куреня.
ПІКЛУВАННЯ РАНЕНИМИ В БОЯХ
Обов'язком Санітарної служби УПА, так як у всіх арміях, було пікX
лування раненими вояками. Тактика повстанської боротьби різнилася від
бойової тактики реґулярної армії тим, що повстанські відділи старалися не
входити в довготривалі бої. В затяжному бою противник мав змогу
підтягнути підкріплення як людьми, так боєприпасами, і це давало йому
перевагу. Повстанські відділи застосовували тактику несподіваних наступів
на різні військові об'єкти, влаштолували засідки й після виконаних завдань
зникали в лісах. У випадку, коли відділ УПА був викритий чи оточений
ворогом, його командир шукав різних способів пробитися з оточення та
відв'язатися від противника. Плянуючи свою діяльність, Санітарна Служба
мусіла враховувати всі ці фактори.
На прикладах декількох бойових ситуацій постараюся з'ясувати, як я
здобував досвід, виконуючи свої завдання.
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1. Бойовий інцидент в Лавочному.
29 вересня 1944 року загін УПА командира "Рена" опинився в селі
Лавочному, між двома фронтами. На тому відтинку мадярські війська
стояли на оборонній лінії, зайнявши становища на південь від ЛавочногоX
Сянки. Мадяри покинули село, а більшовики до Лавочного ще не дійшли.
Сотні УПА на поготівлі, довгим стрілецьким рядом переходили село
із заходу на схід. Командир "Рен" старався перевести відділи якнайбільш
незамітно для ворога. Вояки маршували ярами попри потоки, просувалися
через кущі та просмикувалися поміж хатами. Такій великій кількості
війська, не зважаючи на всю обережність, було неможливо пройти непомітX
но. Через село проходила залізнична лінія та битий шлях СтрийXМукачів.
Коли чоловій сотні "Веселого" вдалося вже частинно пройти через залізничні
рейки, а інші сотні просувалися ще селом, ми несподівано опинилися під
сильним гарматноXмінометним обстрілом. Стрільна розривалися густо, але
більших втрат не наносили, бо відділи йшли в розсипному строю. Більшість
вояків, як також деякі старшини, вперше попали під обстріл важкої зброї.
Наступило хвилеве замішання, яке командирам вдалося швидко
заспокоїти. Нам важко було зорієнтуватися, хто стріляв і звідкіля летіли
стрільна. Зорієнтувавшись, що нас обстрілюють з півдня, ми дійшли до
висновку, що по нас стріляє мадярська артилерія. Сотенні дали наказ
продиратися стрибками через поле обстрілу, а командир "Рен" вислав у
сторону мадярських позицій стежу кіннотчиків з білим прапорцем.
Ця несподівана ситуація заскочила мене в сотні "Бурлаки". При його
сотні я перебував весь час переходу фронту, де також звичайно містився
курінний штаб "Рена". З вояками сотні "Бурлаки" я проскочив смугу
ворожого вогню і знайшовся в ліску на схід від залізничних рейок. Не встиг
я відпочити, як по зв'язку прийшла вістка, що в селі залишилися ранені.
В той час наш зв'язок працював так, що вояк передавав наказ команX
дира усно, один одному по стрілецькій лінії. Таким же шляхом передавали
вояки вістки до командира. З важливим наказом зв'язковий приїжджав на
коні, бо радіо, чи телефонного зв'язку, відділи, я зкими ми переходили
фронт, не мали.
Забравши з собою коня, навантаженого медичними інструментами та
ліками, я повернувся через ту саму смугу ворожого обстрілу й опинився
знову в селі. Стрільці привели мене до одної з хат, де були приміщені ранені.
Тут застав я вже "Зою", лікаря з сотні "Байди", та санітара "Грома" з сотні
"Нечая". Один з вояків лежав важко ранений і було ясно, що його
неможливо буде транспортувати з відділами. Санітар "Грім" промив рани
та перев'язував легше раненого. Біля важко раненого заходився дXр "Зоя" і
я почав асистувати. Рани були глибокі й ускладнені, при чому найбільшого
пошкодження зазнали горішні та долішні кінцівки. ДXр "Зоя",
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занепокоєний станом пацієнта, поінформував мене, що для успокоєння
болю він дав раненому більшу дозу морфіни і тому тепер хворий лежав
напівпритомний.
Кінні зв'язкові командира приїжджали декілька разів до нас з
наказом, щоб якнайшвидше кінчати допомогу раненим, бо всі відділи
мусять негайно опустити село. Працюючи напружено, ми задумувалися, що
нам робити з важко раненим. Перед нами стояла альтернатива, брати їх із
собою чи залишити в селі. Наш висновок був, що в даній ситуації, нести
раненого на носилках з відділами в марші неможливо. Тому вирішили,
після найконечнішої медичної допомоги, залишити хворого в селі, під
опікою місцевих селян. Коли ми вже кінчали перев'язку, помітили, що
стріли замовкли й запанувала несподівана тиша. Незабаром два зв'язкові
знову прибули з наказом від командира. Він доручив приготовити важко
ранених до передачі мадярам, а нам негайно долучитися до відділів.
Стрільці нашої охорони блискавично підготовили підводу й доручили
господареві везти раненого в сторону мадярських позиції. Хворий лежав,
не усвідомляючи собі, де він і куди його відправляють.
Скочивши на коня, я помчав назад до відділів. По дорозі стрінув
командира "Рена", подав йому звідомлення про стан поранених, а від нього
дізнався про перебіг цього інциденту. "Рен" розповів, що нашим післанцям
удалося нав'язати контакт з командуванням мадярського фронту. ПокX
ликуючись на договір між командуванням УПА і мадярської армії, зв'язкові
запротестували проти заатакування наших відділів їхніми частинами.
Мадярські старшини були поінформовані про цей договір і тому видали
наказ здержати обстріл. Вони виправдували інцидент тим, що помилково
взяли нас за більшовицькі частини. Мадярські старшини повідомили наших
представників, що перебирають на себе зобов'язання заопікуватися раненими.
Це був мій перший і останній випадок, коли мені довелося передати
раненого вояка УПА на лікування в мадярську армію. Ми ніколи не мали
змоги провірити, наскільки ті зобов'язання були виконані та яка була
дальша доля нашого раненого. 24 години після цього інциденту ми опиниX
лися в більшовицькому запіллі. Інші ранені перетривали з нами всі трудX
нощі переходу фронту, перебуваючи під опікою медичноXсанітарного перX
соналу рейдуючих сотень.
2. Акція на Перегінсько
Вночі 17 на 18 жовтня 1944 р. курінь „Рена" провів наскок на станиці
НКВД, міліції та військової командантури в районному містечку
Перегінську над річкою Лімницега у Станиславівщині. Цей перший активX
ний виступ куреня в більшовицькому запіллі мав стати бойовою заправою
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для вояків, а іспитом у плянуванні офензивного бою для старшин. Санітарна
служба намагалася здобути потрібний досвід щодо допомоги раненим.
Плян наскоку опрацював курінний „Рен" у співпраці зі своїм штабом
та командирами сотень. Інформації про розміщення ворожих сил у містечку
ми одержали від місцевої підпільної мережі. Вони прислали нам також
зв'язкових, які мали незамітно підвести повстанські відділи під ворожі об'єкти.
Збірний пункт, де мали зійтися сотні після закінчення наскоку,
визначено в лісі, у віддалі декількох кілометрів від Перегінська. В лісі
залишився курінний "Рен" з двома чотами та польовим табором.
Як тільки звечоріло, наші відділи різними дорогами вирушили в
напрямі містечка. Найважче завдання наступати на станиці НКВД та міліції
припало відділові "Байди". Для підсилення й охорони відділу в наступі
призначено одну чоту сотні "Бурлаки". Сотенний "Нечай", перебравши
командування всією операцією, був зі своїм відділом у центрі Перегінська.
Його сотня наступала на будинок військової командантури: чотам сотні
"Веселого" припало тримати застави на дорогах, які вели до містечка.
Залишивши санітарний інвентар та хворих вояків на збірному пункті,
я сам відійшов із відділом до Перегінська. Опіку над цією санітарною
частиною у лісі перебрав X., лікар сотні "Нечая". Його обов'язок був
приготовити медичну опіку для вояків, які в разі поранення могли бути
доставлені до тієї провізоричної польової "шпитальки".
Члени санітарної служби, які подалися з сотнями у містечко, мали
завдання довести першу допомогу на місцях бою і транспортувати ранених.
З відділами відійшли, крім мене, дXр "Зоя" з сотнею "Байди", Волинець
("Гуцул") із сотнею "Веселого", санітар "Грім" із сотнею "Нечая". КурінX
ному ад'ютантові "Бірові" та мені довелося з чотою сотенного "Бурлаки"
наступати на об'єкти НКВД.
З вірою в перемогу вирушили наші вояки в цей перший бій з
енкаведистами. Підкрадаючись, ми довго просувалися стрілецьким рядком
і пізною ніччю дісталися до центру містечка. Не встигли повстанські відділи
підійти під визначені об'єкти, як несподівано в поблизькому селі розгорівся
бій. Це курінь В. Андрусяка ("Грегота") наступав на станицю пограничної
застави в селі Красне. Заалярмовані більшовики зарядили гостре поготівля
й зайняли завчасу оборонні становища. Домовлення щодо проведення цих
акцій між двома куренями не було. Червоні, зелені, світляні ракети,
вистрілені в домовленому порядку сотенним "Нечаєм" у височінь, мали
стати наказом рівночасного наступу. Енкаведівські стійки та застави помітиX
ли, що повстанці підсуваються ще до появи світляного наказу. Спонтанно
розгорівся бій на всіх відтинках. Кольорові ракети, гураґанний вогонь та
світляні розривні кулі творили мальовничу картину, а рівночасно несли
смерть і каліцтво. Початково енкаведисти відстрілювалися з оборонних
становищ. Згодом, виперті повстанцями зі своїх позицій, розбіглися поміж
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хатами в темряві ночі. Витворилася ситуація, в якій важко було
зорієнтуватися, де свої, а де ворог. Нашим сотням не вдалося виконати своїх
завдань повністю, як було запляновано. Прийшов наказ до відходу.
Замішання серед більшовиків довело до того, що їхні бійці вели перестрілку
між собою, ще довго після нашого відходу з Перегінська. Дезорієнтацію
спричинила їм сотня "Байди", яка складалася з колишніх вояків Червоної
Армії, родом зі східніх українських земель. Всі вони були ознайомлені з
більшовицькою військовою тактикою та командною термінологією, і для
дезорієнтації противника послуговувалися в бою російською мовою.
В середу ранком 18 жовтня всі сотні, які брали участь у наступі на
більшовицькі об'єкти в Перегінську, повернулися на визначений збірний
пункт. Як виявилося, ми понесли тільки невеликі втрати X двох убитих та
кілька легко ранених. Завдячували це передусім добре військово
вишколеній сотні "Байди" та зв'язковим, які орієнтувалися в топографії
Перегінська й розміщенні ворожих об'єктів.
Щастя, що в бою не було важко ранених, бо Санітарна служба не мала
ще відповідного практичного досвіду. Медичний пункт у лісі, де ми
влаштували приміщення для швидких хірургічних заходів, був надто далеко
від місця бою. Лікарі та заавансовані санітари не повинні були брати участи
в безпосередньому наступі на ворожі позиції.
Поблизько бойової акції ми не приготовили "пунктів" для першої
медичної допомоги та підготовки раненого до транспорту на збірний
"пункт" куреня.
До таких висновків я прийшов після бою в Перегінську і пізніше
старався в міру можливостей запобігти подібним хибам.
3. Бій під Сторонною
Нашому медичноXсанітарному персоналові було набагато трудніше
займатися раненими у боях, які були накинені ворогом, бо тоді треба було
діяти у ще скомплікованіших умовах. Як приклад, наведу бій під Сторонною
в Самбірщині.
В листопаді 1944 року, згідно з наказом командування УПА, курінь
"Рена" в числі чотирьох сотень повертався зXпід Станиславова на ЛемківX
щину. Для кращого маневрування комадир "Рен" поділив курінь на дві
групи й кожній з них визначив різні маршрути. У першій групі були сотня
"Веселого" та "Нечая", у другій X сотні "Байди" та "Бурлаки".
Вночі з 16 на 17 листопада сотня "Байди" розмістилася на відпочинок
у забудуваннях порожньої лісничівки, в лісі на схід від села Сторонна. Сотня
"Бурлаки" заквартирувала в селі у кількох хатах недалеко від цього лісу.
Курінний "Рен" залишився при сотні "Байди", ад'ютант "Бір" та я були при
сотні "Бурлаки".
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Вчасним ранком 17 листопада місцеві мешканці принесли нам вістку,
яку одержали від знайомих сусіднього села, що пограничні війська та інші
спецвідділи НКВД вирушили на облави до поблизьких лісів. Сотенний
"Бурлака" попередив стежі й вислав розвідників до села, щоб зібрати
додаткові дані про ворога. Важливо було мати інформації про чисельний
стан, озброєння та напрями рухів військ. Рівночасно "Бурлака" зарядив
чотовим приготуватися до виходу з села разом із табором. До сотні "Байди",
яка квартирувала в лісі на лісничівці, "Бурлака" вислав зв'язкових з
відомостями про рухи військ НКВД. Ми ще не встигли вишикуватися до
відходу, як наші зірці з довколишніх горбів заалярмували, що в нашому
напрямі підсуваються більшовицькі розстрільні. Вони пробували маскуватися,
щоб підійти непомітно й нас несподівано заскочити.
Коли ми вже почали відступати до лісу, наші найдальше висунені на
схід застави повідомили, що в тому напрямі, де квартирувала сотня "Байди",
спалахнув завзятий бій. Стрілянина кулеметів, папашок, крісів і вибухи
ґранат, здавалося, зливалися в єдиний безперервний клекіт. Сотенний
змінив свій наказ і доручив залишити весь табір в селі, а самим відступати
в напрямі лісу та йти на допомогу сотні "Байди".
З подивом приходилося мені обсервувати сотенного "Бурлаку", який
швидко пристососувався до ситуації, приймав негайні децизії, видавав
короткі й виразні накази.
Наша розстрільна посувалася в напрямі бою, що не вгавав ні на
хвилину. Не встигли ми пройти пів кілометра, як на ліве крило посипався
кулеметний вогонь. Швидко після цього ворог почав стріляти з усієї зброї
на позиції цілої сотні. Наші вояки залягли й відповіли сильним вогнем.
Більшовики мали вигідніші становища на горбках, заховавшися за
деревами й кущами. Вони бачили нашу розстрільну, тому їхні обстріли були
досить цільні. Нас врятувало те, що на початку бою відізвався лише один
ворожий кулемет і наші вояки зразу зайняли оборонні становища.
Командир сотні знаходився у центрі нашої розстрільної. Він видав
наказ припинити наступ й зайняти становища. Розгорівся важкий позиційX
ний бій. В ході бою виявилося, що втрачено зв'язок з нашим правим і лівим
крилом. Наша розстрільна була надто розтягнута й ворогові вдалося
перетяти перехресним вогнем контакт між чотами. Спроби наладнати з
ними зв'язок не мали успіху. Біля сотенного "Бурлаки" залишилася одна
чота й декілька роїв. Я заляг на становищі за деревом біля "Бурлаки". З
обох боків бойової лінії приходили повідомлення: "Ранений наліво!..
Ранений направо! ЛікарXсанітар до ранених!"... Опинившись під безX
перервним цільним обстрілом, було неможливо подати раненому іншу
поміч, як нашвидкоруч наложити перев'язку, щоб принаймні частинно
спинити кровотечу.
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Фізично та нервово вичерпаний, я не мав у той час змоги думати, яка
буде наша дальша доля. Вся моя увага була зосереджена на тому, щоб ранені
не дістались у ворожі руки, і живими видісталися з цього бою.
Ситуація ставала щораз серйознішою, нам загрожувало цілковите
оточення. Сотенний "Бурлака" видав наказ приготовитися до відступу, але
щоб змилити ворога, перше посилити вогонь з усієї зброї. Вмілість маневX
рувати в лісистому терені дала нам змогу не тільки відв'язатися від ворога,
але й забрати з поля бою ранених. Здорові вояки з нараженням життя
помагали немічним раненим друзям, несли або тягнули важко ранених,
допомагали легше раненим виповзати із загроженого місця. Опинившись
за полем обстрілу, ми з полегшою відітхнули.
Сніг покривав землю тонкою верствою, але достатньо, щоб залишити
слід, по якому ворог міг нас переслідувати. Близько краю лісу був вигідний
для оборони горбочок. На ньому сотенний "Бурлака" зупинив відділ, щоб
дати можність воякам відпочити й щоб вдарити по енкаведистах, якщо
будуть гнатися нашими слідами. Розмістивши рої на оборонних
становищах, "Бурлака" провірював стан відділу. Ствердити, скільки вояків
бракувало, хто відлучився й чи був хто забитий, ми не могли. Сотня не була
в повному складі, відірвані в бою чоти ще не долучились. Я з санітарем
"Киваєм" поправили перев'язки першої допомоги й кому треба дали
застрики на успокоєння болю. В нашім відділі було трьох важко та декілька
легко ранених . Стрільці приготували нашвидко провізоричні носилки для
дальшого транспортування тих, що не могли самі маршувати.
Противник не мав настільки сил, щоб іти слідами за всіми нашими
розчленованими групами, а може й боявся, щоб самому не потерпіти
більших втрат. Бій у лісі біля лісничівки затих. Вже не було чути гураґанної
стрілянини,тільки час від часу падав поодинокий постріл, що розносився
луною по лісі. Зі своїх становищ ми бачили хати, де ми донедавна
відпочивали. Більшовики виводили наші коні й забирали залишене наше
добро. Санітарний інвентар, що його ми так дбайливо та з великим трудом
переносили через фронт, донесли під Станиславів і везли назад на ЛемківX
щину, опинився в руках ворога. Те, що залишилося при мені й біля санітара
"Кивая", могло вистачити для допомоги раненим заледве в кількох боях.
При собі я мав дві шкіряні торбини з ліками, деякими хірургічними інX
струментами та перев'язним матеріялом. Одну торбину, у формі коробки,
призначеної на ліки німецького або мадярського походження, я мав
причіплену до військового пояса. Другу торбу, призначену для мап, так
званий "мапник", заповнену ліками, ніс перевішену через рам'я.
Справу ранених я передискутував із сотенним "Бурлакою" й адютанX
том "Біром". Ми вирішили, як тільки стемніє вирушити в напрямі на захід
і в найближчому селі залишили нездібних до дальшого маршу ранених.
Після бою енкаведисти повернулися до своїх станиць і облав або нічних
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засідок не влаштовували. Без перешкод ми підійшли до села й в кількох
селянських хатах примістили наших важко ранених. Ми просили селян
заопікуватися ними до часу, доки їх не перебере підпільний Український
Червоний Хрест. Ранені зі смутком в очах пращалися зі своїми друзями. Ми
залишили їм коротку зброю та ґранати.
Як прорвалася сотня "Байди" з оточення, ми довідалися аж пізніше.
Сотня ставила завзятий опір й завдяки бойовому досвідові та хоробрості вояків
пробилася з оточення, на жаль були поважні втрати вбитими та раненими.
Дві чоти командира "Бурлаки", що відлучилися від сотні під час бою,
долучили тимчасово до відділу "Байди". Сотня "Бурлаки" втрат вбитими не
мала. Кілька днів пізніше всі здорові та легко ранені вояки були знову у
своїх сотнях.
4. Бій у Струбовиськах на Лемківщині
Іншим прикладом бою сотні УПА з більшовиками, який виникнув з
ініціятиви повстанців, був бій у Струбовиськах.
Наприкінці березня 1945 р. сотня Свістеля ("Веселого") стояла
постоєм у селі Струбовиськах на Лемківщині. Сотня була у зменшеному
особовому складі, бо більшість вояків перейшли недугу висипного тифу, й
лікувалися. Тільки мала частина реконвалесцентів повернулися настільки
до сил, що були у змозі виконувати активну службу. Ті вояки, які ще не були
здатні приєднатися до відділу, перебували по селянських хатах у
довколишніх селах. Більшість з них були в селах Смереці та Ветлині.
Хворими опікувалися санітари з сотні та місцеві селяни.
Весна цього року була пізня. На полях ще лежав сніг, тільки звернені
на південь дороги та горби світили чорними плямами. В лісі ще цілком
панувала зима, глибокі сніги утруднювали рух не тільки людям, а й звірятам.
Вночі з 20Xго на 21Xго березня 1945 року командир "Веселий" поверX
нувся до своєї сотні після зустрічі з курінним В. Мізерним ("Реном"). Його
повідомив "Рен", що до Тісної прибули численні з'єднання більшовиків.
Тісна була віддалена від Струбовиськ приблизно на 9X10 кілометрів. Зразу
після повернення до відділу, сотенний "Веселий", зарядив бути чуйно
напоготові і зміцнив застави.
21Xго березня, біля сьомої години ранку, до командира "Веселого"
прибув розвідувач сотні "Білий", з кількома зв'язковими з села Криве, та
повідомив, що більшовики вирушили з Тісної та маршують дорогою в
напрямі КривеXПрислупXСтрубовиська. Сотенний "Веселий" скликав команX
ду сотні на нараду, у якій взяли участь бунчужний "Хитролис" та чотові.
Були там також присутні курінний адьютант "Бір", кур. капелян о.
"Яворенко", розвідувач "Білий" та я. Командир "Веселий" вирішив урядити
засідку й дати прочухана енкаведистам. Він з'ясував коротко, але докладно
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плян операції: хто і де має заставити дорогу більшовицьким частинам,
встановив збірні пункти, шлях відступу на випадок переваги військ НКВД
та подав клички.
Перед вирушенням сотні на бойові позиції, за моєю порадою, команX
дир дав наказ, відставити всіх нездібних до бою вояківXреконвалесцентів із
села Струбовиська до дальших сіл.
Санітарі зорганізували підводи й місцеві селяни перевезли хворих на
горішній кінець села Ветлина, а також до сіл Осади та Берегів. Санітарна
служба, хворі й видужуючі з тифу вояки були свідомі, що з хвилиною
відставлення їх до дальших сіл, їхня доля буде в руках місцевого населення.
Підпільна адміністрація цього терену, що мала виконувати обов'язки
запілля для відділів УПА, була в стані формування, і з цих причин Служба
Здоров'я X УЧХ, ранньою весною 1945 року ще не діяла. Єдину зорX
ганізовану силу, активну на цьому відтинку, становили сотні УПА та відділи
сільської самооборони. Ці Самооборонні Кущові відділи (СКВ) були зорX
ганізовані й вишколювані підстаршинами УПА. На успішну діяльність
УПА на Лемківщині вплинуло те, що сотні мали повну підтримку місцевого
населення. В час облав селяни заопікувалися хворими, виснаженими тифом
повстанцями, доглядаючи їх як своїх рідних.
Сотня зайняла позиції на горбках перед селом. На середньому відX
тинку, поміж невеликими горбами, рідко вирослими деревами та деXнеXде
кущами, залягла чота "Прикуя" та "Корпа". Команду над цим відтинком
перебрав бунчужний "Хитролис". На правому крилі в ліску, в напрямі села
Кальниці становище зайняла чота "Вовка". Ліве крило сотні розмістилося
на гористому терені лісів Бескиду. Сотенний уважав цей відтинок
найнедоступнішим для ворожої атаки і стратегічно важливим для охорони
сотні на випадок відступу. Це важливе доручення одержав чотовий "Грань",
колишній лейтенант ЧА, учасник боїв на фінляндському фронті, як також
учасник німецькоXбільшовицьких боїв, сам родом із Херсонщини. На горX
бах, недалеко позицій чоти "Вовка", зайняв становище місцевий
самооборонний кущовий відділ. До складу його входили вояки з села
Струбовиськ та Смерека. Вишкільник і командир цього самооборонного
відділу був чотовий із сотні "Веселого" Петро Гнатюк ("Дорош").
Командир "Веселий" залишився на середньому відтинку, бо вважав,
що з тієї позиції буде йому найвигідніше керувати боєм. Сотенний видав
наказ підпустити ворога якнайближче до повстанських становищ але не
атакувати противника, доки командир не дасть знаку. Коли більшовицька
передня стежа, з напряму села Прислуп, наблизилася на віддаль 500X600
метрів, сотенний дав наказ відкрити вогонь. Сильний перехресний вогонь
посипався по більшовиках рівночасно з усіх наших позицій. Заскочені
більшовики відступили й зайняли становища за горбками, звідкіля почали
відстрілюватися. В коротці вони перегрупувалися й перейшли до наступу.
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Замість короткої засідки, сотня вступила у затяжний бій із чисельно та
технічно переважаючими спецвідділами військ НКВД. Найсильніший насX
туп сконцентрували більшовики на праве крило, тобто на чоту "Вовка" та
частинно на середній відтинок. Вони обстрілювали сильним кулеметним
вогнем також ліве крило, однак густий ліс становив на цьому відтинку
природну охорону для повстанців.
Зв'язковий з правого крила повідомив сотенного про важке
становище, в якому опинилася чота "Вовка". Більшовики оточували чоту,
наступаючи із заходу з села Прислуп, як теж з напряму села Кальниці. Для
рятування загроженої чоти, як також, щоб дати можливість середньому
відтинкові відступити на нові позиції, сотенний видав наказ чоті "Граня"
посилити до максимальних можливостей обстріл більшовицьких
частин. Чота "Граня" повинна була тепер відіграти вирішальну ролю у бою.
Тимчасовий пункт медичної допомоги містився на середньому відX
тинку, недалеко від сотенного "Веселого". Там за горбками також були на
становищах курінний адьютант "Бір" та капелян о. "Яворенко". На
середньому відтинку важко ранених не було, а тим кільком легко раненим,
мені з "Гуцулом" треба було накладати перев'язки лежачи, бо ворог тримав
сотню під досить цільним обстрілом. Важко ранених ми мали в пляні
відставляти до сіл Смерек та Ветлина найкоротшим шляхом, шутрованою
гірською дорогою. Коли бойова ситуація змінилась і більшовицькі спецвідX
діли перебрали контролю над дорогою, нам довелося змінити наш плян. В
порозумінні з сотенним, ми вирішили, щоб "Гуцул" залишився біля команX
дира, а я відійшов на ліве крило. В лісі, позаду чоти "Граня", треба було
приготувати новий санітарний пункт.На ліве крило бойової лінії перейшов
зі мною "Бір". Його завданням було помагати чоті "Граня", якнайдовше
вдержатися на тій стратегічно важливій позиції. Здавалось1 що плян сотенX
ного був успішний. Чотовий "Грань" дав наказ, відкрити посилений вогонь
з усієї зброї, після того наступ більшовиків зменшився.
Несподівано сталося те, чого сотенний і його чотові не передбачили.
У той час, як повстанці зосередили свою увагу на дороги й поля, звідки
наступав противник, з протилежного боку вдарив гураґанний вогонь і
рознісся по лісі крик: "Гурра! За родіну, за Сталіна!". Більшовики, бродячи
глибоким снігом, обійшли й заатакували чоту "Граня" від півдня, зі сторони
лісів Бескиду. Чотовий "Грань" і адьютант "Бір" голосно командували, щоб
повстанці йшли в протинаступ. Стріли та крики неслися далеко лісом, а
їхній відгомін надавав ще більшої грози. Повстанці пробилися через
більшовицьку лінію в ліси Бескиду, а більшовики продерлися поміж чоту
й подалися в село. Ліве крило, що мало охороняти відступ інших чот, як
також приготований новий санітарний пункт, перестало існувати. Я з
"Біром", чотовим "Гранем" та кількома вояками після прориву з оточення
відійшли в напрямі збірного пункту. Праве крило сотні було оточене
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ворогом й боролося до загину. Заледве кількох вояків видісталися з
оточення живим. Середній відтинок із сотенним та самооборонним відX
ділом відступили в напрямі села Смерек.
В бою в Струбовиськах сотня потерпіла поважні втрати. Загинуло
шістнадцять вояків. Між ними чотовий "Вовк" і ройовий "Сова", що в
оточенні завзято боролися. Важко ранених не було, бо подібно, як в інших
боях, ті повстанці, що бачили своє безвихідне становище, дострілили себе,
або розірвалися ґранатами, а інших добили більшовики.
Як виявилося після бою, на сотню "Веселого" наступали спецвідділи
військ НКВД, т. зв. Червоної мітли. Вони вирушили облавами проти відділів
УПА на села східньої Лемківщини та західньої Бойківщини. В бою в
Струбовиськах брали участь два батальйони радянської піхоти під команX
дою полковника Стєпашкіна. Він старий офіцер НКВД, який воював проти
армії УНР за часів отамана С. Петлюри в ранзі бійця, а потім підстаршини.
Протягом багатьох літ Степашкін був командантом пограничних військ
НКВД. Узимку 1944X45 р. полковник Стєпашкін керував операціями проти
відділів УПА в околицях Станиславова і Дрогобича.
Разом з більшовиками участь у бою під Струбовиськами брав відділ
польської МО з Тісної та працівники УБ із Сянока. Командантом МО був
Едвард Мартінґер, а його заступником для політичних справ Юзсф Коша.
Після бою більшовики, разом із місцевою польською міліцією та
працівниками УБ, вдерлися в село та мстилися на безборонному населенню.
Далеко лунали крики і плач жінок та дітей. Село горіло. В хатах залишилися
тільки жінки, діти та старці. Боєздатні чоловіки перебували в самооборонX
ному відділі, який перебував на бойових позиціях у ліску. Більшовицькі спецвідX
діли разом із польською міліцією замордували в селі 33 особи, а село спалили.
У бою в Струбовиськах більшовики мали поважні втрати. Точного
числа вбитих не вдалося встановити, бо інформації про убитих та поранених
більшовики тримали в таємниці. В тому бою згинув командир штурмової
компанії НКВД капітан Ґоловєнко.
Після цілоденного бою сотня Свістеля ("Веселого") зібралася на збірX
ному пункті в лісі на південь від села Ветлина.
* * *
У висновку теми про піклування раненими в курені "Рена" потрібно
зауважити, що нам сприяло щастя й рани у більшості випадків не були
компліковані серйозними інфекціями. Не знаємо, чи це пояснити механізX
мом неспецифічної відпорности організму, чи може радше тим, що в наших
обставинах часто доходило до ефективного контакту з бактеріями й це
давало організмові здатність виробити активний імунітет до тих чи інших
мікроорганізмів. Пригадуємо, що нам було неможливо придержуватися
асептики, а також часто недоставало антисептиків. Ми мали дуже обX
межену кількість хемотерапевтичних засобів, а деколи їх зовсім бракувало.
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Наші вояки не були активно імунізовані проти тетанусу ("правця"),
як теж дуже рідко можна було роздобути сирівця для пасивної імунізації.
Однак, за мого понад трирічного перебування в УПА, я не зустрів ні одного
занедужання тетанусом.
Про випадки важкихXкритичних поранень не згадуємо, бо для їхнього
лікування не було в нас жодних можливостей.
Чи такі самі висліди при лікуванні ранених мали лікарі при інших
відділах та шпиталях УЧХ, не дається ствердити. Декілька лікарів, з якими
я говорив на цю тему під час перебування в УПА, потверджували мої
спостереження.
Нашим лікарям доводилося переживати ситуації повні небезпеки та
тривоги, моменти нервового напруження та душевного хвилювання.
Незвичайно зворушливими були хвилини, коли лікар, з усім своїм
теоретичним та практичним знанням, стояв над раненим безпомічний
тільки тому, що знайшовся в обставинах, де не було можливостей подати
жодної медичної допомоги.
Лікар УПА всяко радив собі при недостачі ліків, інструментів, санітарX
них приміщень і давав від себе все, що було в його спромозі. Одначе не в
силі був уникнути критичних ситуацій, що їх накидував нам ворог.
Діяльність медичноXсанітарної служби УПА широка тема й тому у
своєму нарисі я старався зупинитись докладніше на двох моментах. Я хотів
вказати на складні завдання медичних працівників та з'ясувати ті чинники,
що полегшували працю нашої санітарної служби.
Модест Ріпецький, син судді Теодосія і Каролини Фріц, народився у Львові 27
грудня 1921 р. Початкову освіту одержав в Рідній Школі ім. Т. Шевченка, а середню
у Філії Академічної Гімназії у Львові. В роках 1940X1944 студіював в медичному
Інституті у Львові, а від 1948 року продовжував на університеті в Ерлянґені,
Німеччина, де в 1951 р. одержав диплом лікаря. Докторську працю захистив на
університеті в Мюнхені 1956 р. До США переселився 1957 р. і після нострифікації
лікарського диплому, працював сімейним лікарем у Чікаґо. ɉɨɦɟɪ 28 червня 2004 р.
В рядах УПА перебував від травня 1944 до вересня 1947 р. В жовтні того ж
року прибув до Західньої Німеччини з рейдуючими відділами УПА.

Dr. Modest Ripeckyj:

MEDICAL CARE IN THE LEMKO BATTALION
COMMANDED BY V. MIZERNYI ("REN")
(Summary)
The main part of the author's sketch consists of a description of the medical
service of the UPA battalion commanded by Vasyl Mizernyi ("Ren"). The author
was the doctor of this battalion, which at first had more than 700 soldiers, and at the
time of the passage of the front, about 2,000 soldiers. Although at that time the author
had still not completed his medical studies, he had to assume the duties of a doctor,
for there was a lack of qualified physicians.
The battalion commanded by V. Mizernyi ("Ren") was organized in the
summer of 1944 in the Carpathians, in the eastern Lemko region and western Boiko
region. It was made up of four companies and one light artillery platoon. The
responsibilities of director of the battalion medical service were assumed by Modest
Ripeckyj ("Horyslav"), who at that time had completed seven semesters of studies
at the Medical Institute in Lviv. He assumed this responsibility because no graduate
doctor was available.
One of the first tasks was to obtain medications, surgical instruments, bandages and
other medical supplies for the newly formed companies. It proved possible to get medical
supplies thanks to the efforts of the local population, which included many people with
initiative.
In the Lemko region, the members of the underground network were not able to
carry out the task of gathering medical supplies because several months before the arrival
of the Soviets, the Gestapo had arrested and imprisoned or executed the active members
of the underground. The underground activists who came to the territory to revive the
organizational network had not yet been able to fully develop their activity. During the
German occupation, the Ukrainian underground leadership had appealed to the population
to find medical equipment and supplies for the UPA. Inventories of drugs and other
medical supplies were built up with the help of links with pliarmacies, hospitals and
individual doctors.
During the period of the military training of Mizernyi's battalion, medical
supplies were relatively plentiful. Available drugs were categorized according to
their use. Every soldier at the training camp was supplied with a first aid package.
About 50 percent of the soldiers got original military packages, and others got first
aid packages made from peasant cloth, which were prepared by UChKh workers in
surrounding villages.
An important task of the doctors of the UPA Medical Service was to carry out
physical examinations of all soldiers. The battalion medical service director was not
able to get professional instructions from his superiors, so he had to make any
decisions himself. Among other tilings, he prepared a short rule book which laid out
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the basic health requirements for participants in the newlyXorganized companies.
This rule book was authorized by the battalion commander, V. Mizernyi. A
provisional "shepherd's hut" was erected in the middle of the camp, which served
as a field clinic and place for conducting medical examinations of the soldiers. Most
of this medical hut was occupied by medical equipment. Another part held the
pharmacy section. All the equipment in the hut, including the examination table, had
been made in the field from available material.
In a later chapter of the sketch, the author describes how Mizernyi’s battalion broke
behind the Soviet lines, their raid eastward towards Stanyslaviv (IvanoXFrankivsk) and
onto the Lemko region as they returned. The medical service was obliged not only to care
for the sick and wounded, but also to transport drugs and other medical supplies. On the
way back westward, two companies from the battallion were surrounded by NKVD
troops. Thanks to their partisan tactics, the companies succeeded in breaking through the
encirclement, but the enemy captured all the medical supplies. The doctors and medical
assistants were left only with what they carried in their bags.
The author also briefly describes the problems of hygiene, disease prevention and
food, both during the training period in the Bukove Berdo forest and later, during the raid.
Described in more detail are the methods of treatment and care provided to the sick
and wounded during billeting, marches and battles. One of the more serious problems
was outbreak of a epidemic typhus in the company commanded by D. Svistel ("Veselyi")
during the spring of 1945 (this is described in detail). Other illnesses which the author
often had to treat included various types of gastroenteritis, vitamin deficiency, scabies,
pediculosis, impetigo and ecthyma. When drugs were lacking, home remedies had to be
applied. For example, a primitive form of immunotherapy which consisted of injecting
the patient with sterilized milk or his own blood was used.
In a separate section, the author describes how the battalion medical service
acquired experience in caring for the wounded. Giving examples of several skirX
mishes, he shows how not only the medical personnel, but also the command staff
of the companies tried to deal with these difficult problems. Descriptions are given
of the following skirmishes: (1) incident in Lavochne X firing at the raiding UPA
battalion by Hungarian artillery; (2) night attack by the battalion on an NKVD centre
and military points in Perehinske (IvanoXFrankivsk province) 17X18.X.1944; (3)
battle with border guards and other special NKVD detachments in Storonna (Sambir
area) 17X17.X.1944; (4) skirmish in Strubovyska of the UPA company commanded
by D. Svistel ("Veselyi") against special NKVD detachments of the soXcalled "Red
Broom", commanded by Col. Stepashkin.
Conditions for providing medical assistance to wounded UPA soldiers were
very unfavourable. Only the most lightly wounded could be cured. Those who were
critically or very seriously wounded could not be saved in the existing conditions.
Seriously wounded soldiers who were conscious often took their own lives. They
did not want to fall into me hands of the enemy and the under torture.
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The doctors lived through situations that were full of danger and fear, moments
of nervous tension and extreme anxiety. Extremely troubling for a doctor, with all
his theoretical and practical knowledge, was to stand over a wounded man totally
helpless, simply because the conditions he was working in made it impossible to give
the necessary medical help.
The UPA doctor dealt in various ways with the shortage of drugs, equipment and
proper facilities and he gave of himself as much as he could. Still he could not overcome
the critical situations imposed by the enemy.

І. Бутковський, "Організаційна структура УПА в час німецької окупації", журнал
"До Зброї". Мюнхен, "До Зброї", вересень 1954, ч. 37, ст. 3.
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Майор Василь Мартин Мізерний
("Рен"), командир куреня на
Буковому Берді в 1944 p., командир
26 Тактичного відтинка УПА
Перемищина X Лемківщина 1945X
1947, член штабу команди УПАXЗахід
1948X1949. Загинув у бою з військами
НКВД в селі Либохора, Дрогобицької
області 24 серпня 1949 р.

ДXр Модест Ршецький("Горислав"),
по закінченні семи семестрів медицини
у Львові, в 1944X45 р. виконував
функцію лікаря в курені УПА під
командою В. Мізерного ("Рена"). Від
тоді до 1947 р. помагав УЧХ ("Служба
Здоров'я") лікувати ранених та
хворих вояків на Лемківщині.
Знимка з жовтня 1947 p., Ландек,
Австрія.
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Хор. УПА Остап Волинець ("Гуцул"),
народився 29 лютого 1922 р. в селі
Загірочку біля Ходорова. Середню осX
віту закінчив в Академічній Гімназії у
Львові й поступив у Львівський
Медичний Інститут. Весною 1944 р. по
закінченні 5Xго семестру медицини
поступив до санітарних частин УПА і
початково працював в Санітарній
Службі в Чорному Лісі, СтаніславX
щина. Від липня цього ж року сповняв
функцію лікаря при сотні Данила
Свістеля ("Веселого") у Лемківському
курені під командою В. Мізерного
("Рена"). Загинув в бою з
більшовицьким спецвідділом
"Червоної Мітли" в лісі біля села
Ветлина 2 квітня 1945 р. Похований на
церковному цвинтарі у Ветлині.

Роман Волинець, брат Остапа Волинця.
Народився в серпні 1923 p., згинув в
рядах УПА 1947 р. на Тернопільщині.

146

Майор УПА Микола Лаврінович
Савченко X Петро Миколенко
("Байда")

Майор УПА Микола Лаврінович Савченко X Петро Миколенко ("Байда")
народився 20 лютого 1921 року в селі Березова Лука, Полтавська область. Закінчив
керамічний технікум у Миргороді, практикував на Волині. В 1941 р. німецькоX
більшовицька війна застала його в Червоній Армії в ранзі лейтенанта. В рядах УПА
був від осені 1943 p., початково командиром малого підвідділу, а від червня 1944 р.
командиром сотні "східняків" на Самбірщині. У вересні 1944 р. сотня "Байди", в
складі загону В. Мізерного ("Рена"), перейшла фронт у більшовицьке запілля. В 1945
році сотенний захворів запаленням нирок й був змушений лікуватися на ЛемківX
щині. Після видужання "Байду" призначено до команди 26 Тактичного Відтинка
УПА ПеремишиниXЛемківщини. Від січня 1946 p., після смерти курінного "Коника",
командир "Байда" перебрав командування Перемиського куреня та став заступX
ником командира Тактичного Відтинка.
В 1947 році майор "Байда" прибув, з частиною рейдуючого відділу УПА, до
Західньої Німеччини. В роках 1948X50 був заступником шефа Місії УПА за кордоном
та членом ЗП УГВР. В 1950 р. виїхав до США, де був кількакратно головою
Об'єднання кол. Вояків УПА США і Канади й від 1973 року був членом видавництва
Літопису УПА. В Німеччині він продовжував свої політехнічні студії в Реґенсбурзі.
В Америці студіював механічну інженерію на Вейнському університеті в Детройті,
і по одержанні диплому працював інженером в автомобільній компанії Дженерал
моторɫ. Майор Микола Савченко ("Байда") був нагороджений Золотим Хрестом
Заслуги II кляси. Помер 1 січня 1979 р. в Детройті.
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Стефан Бабяк ("Орленко"), старший
вістун, санітар сотні "Бродича".
Народився 6 липня 1925 р. в с. Репедь,
Лемківщина. Санітарне знання одерX
жав на вишколі санітара "Бульби" при
сотні "Бурого", а відтак у курінного
лікаря дXра"Рата"

Мирослар Мартинець ("Берест"), нар. 1920 р. в Ст. Богородчанах,
лікар Підкарпатського куреня під командою "Прута" з охороною.
Наліво: Глимчук Василь ("Калина") зі с. Завій, направо: Микола Тимків ("Муха")
зі с. Завій. Загинули 15. II. 1948 р.
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Група вояків УПА на верхів'ях Карпат в перемарші рейдом через Словаччину на
захід. Сидять зліва: "Сокіл", "Вовк", кXр Михайло Шашкевич ("Рись"), посередині
дXр Модест Ріпецький ("Горислав"), направо "Ґраната", Юрій Бородієвич
("Юрчик") та "Малий". Стоять зліва: "Бистрий", "Довбуш", "Зозуля", "Петренко"
та "Жук", вересень 1947 р.

Модест Ріпецький ("Горислав") третій зліва з групою вояків УПА на відпочинку в
лісах Словаччини, вересень 1947 р.
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Група медичноXсанітарних працівників УПА Лемківщини, 1946 р.
Стоять зправа: Богдан Крук ("Мелɶодія"), надрайоновий Служби здоров'я X УЧХ,
Надія Ґоляш ("Марійка") X районова УЧХ, Модест Ріпецький ("Горислав"),
дXр Яворівський ("Яким") X лікар, пор. Хома ("Боксер"), Анна Черешньовська
('Тетяна") X районоваУЧХ, "Грінченко" X районовий, Анна Скірка ("Дора") X надр.
секретарка, дружина дXр „Рата”, та дXр "Рат" X лікар Лемківського куреня УПА.

"Кивай", прізвище невідоме, студент медицини, санітар у сотні Володимира
Щигельського ("Бурлаки"), стоїть посередині фотографії, у першому ряді сидять:
Бурлака X командир сотні, "Коник" X командир Перемиського куреня, "Вадим" X
надрайоновий референт пропаґанди, стоїть чотовий "Ванька".

Вістун УПА Ілля СошинXМолинь
("Мак"), народився 4. 8.1916 р.
в с. Пискоровичі, Ярославщина.
Від 1941 р. був членом ОУН,
а від 1944 працював санітарем УПА в
ЯрославщиніXЛюбачівщині. Осінню
1948 р. прибув на терен західньої
Німеччини з групою сотенного
Миколи Тарабаня ("Тучі").
Помер в США в 1977 р.

Копія кишенькового календарця. Виготовив машинописно "Довбуш", секретар
при надрайоновій референтурі Лемківщини, для персонального вжитку.

Учасники санітарного курсу УЧХ у селі ЛипаXДолина, літо 1944 р.

Шпиталик УПА, приміщений в селі Станіславщини. Свячення пасок, Великдень
1944 р.
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Юлія Ганущак ("Галичанка"),
народилася 1920 р. в селі Долботів
пов. Калуш, обласна УЧХ на СтаніX
славщині, відбула більшовицьку тюрму.
Відзначена наказом ГВШ ч. 1,1945
Бронзовим Хрестом Заслуги,
живе в Україні.

Анна Мельник ("Одарка"),
народилась 1919 р. в с. Фалиш,
Стрийський район.
До 1944 р. повітова УЧХ Стрийщини,
а потім Миколаївшини. Від 1945 р.
працювала в шпиталиках УПА
Славського району з лікарем
"Борундою" та фельдшером "Липою".
Заарештована 1951 p., засуджена на 25
літ ув'язнення, звільнена як інвалід
1956 р. Живе в Україні.
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Стефа Дзиндровська,
народилася 1925 року в Станиславові,
1945 р. працювала у Ворохті у конторі
при нафтодобувній фабриці. Разом з
працівниками цієї контори організувала
постачання харчів для сотень і
Санітарної служби УПА, що рейдували
в тій околиці. Вела розвідчу діяльність в
околицях Ворохти а відтак на терені
Станиславова, і звітувала сотенному
"Скубі". Арештована 1947 року,
відсиділа десять літ, живе в Україні.

П. Свита, тета сот. Ярослава
Коцьолка ("Крилача"), в 1944 р. була
медсестрою в курені В. Мізерного
("Рена"), сотенний "Крилач", Ірина
Хробак X дружина сот. "Крилача",
Оля Юрчак, помічниця медсестри П.
Свити, спереду стоїть сестра Олі.
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Ірина Козак ("Лада"),
Народилась 1922 р. в с. Гірне,
Сколівщина. Покінчила Гімназію у
Львові, була обласною УЧХ Львівщини.
Заарештована НКВД 1946 p., засуджена
на 25Xть літ, відсиділа десять літ.
Відзначена наказом ГВШ ч.1, 1945
Бронзовим Хрестом Заслуги, померла в
Україні в квітні 1992 p., знімок з 1955 р.

Софія Киндій ("Мавка І"),
народилась 1926 р. в с. Завадів біля
Миколаєва на Львівщині. 1942X44 pp.
була провідницею Юнацтва ОУН у
хемічній школі у Львові. 1943Xго року
була зв'язковою крайової УЧХ
Катерини Зарицької ("Монети").
Влітку 1944 р. працювала в УЧХ на
Львівщині. 1945 року вчилася в
Медичному Інституті у Львові, де й була
заарештована. Відсиділа 10 літ, померла
в Стрию.

1
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Проф. Василь Плющ (1902),
лікарXфтизіатр, науковець, історик
медицини. 1931X1943 працював у Києві,
1943X44 у Львівському
Медичному Інституті. Був
прихильником визвольної боротьби
УПА, мав зв'язки з членами
підпільного УЧХ.

Проф. Мар’ян Панчишин (1882X1943),
лікарXінтерніст, ректор Українського
Тайного Університету у Львові, 1920X
1925, проф. Львівського Медичного ІнX
ституту, 1940X1943. За його старанням
на Медичному Інституті збільшилися
кадри українських викладачів, лікарів
та студентів. Пізніше багато його
студентів працювало в Санітарній
Службі УПА та підпільному УЧХ.

ДXр Ярослав Воєвідка (1909),
лікарXгінеколог, доцент Львівського
Медичного Інституту. Від 1941 р.
помагав дXрам Т. Воробцеві та
В. Врецьоні організовувати УЧХ у
Львові, від 1943X44 мав зв'язки з
підпільним УЧХ.

Проф. Борис Андрієвський (1898 X 1962),
лікарXхірург, професор хірургії
Дніпропетровського Медичного
Інституту (1938X1943), а від 1943X44 р.
проф. Медичного Інституту у Львові.
Прихильник визвольної боротьби
УПА, помагав підпільному УЧХ.
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Д"р Богдан Гук

ЛІКАРІ І МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ ТАКТИЧНОГО
ВІДТИНКА УПА "ЛЕМКО"*
Закерзонська Україна, в
загальній структурі УПА, становила 6X
ту військову округу (ВО) УПАXЗахід
під кличкою "Сян". Вона поділялася
на три тактичні відтинки (ТВ УПА):
"Данилів" (Холмщина і Підляшшя),
"Бастіон" (Любачівщина і ЯрославX
щина) та "Лемко" (Перемищина,
Сяніччина і Криниччина).
Автор обмежувався тільки до ТВ
"Лемко", де він і його друзі "Мельодія",
"Горислав" і "Зубченко"** працювали
та восени 1947Xго року перейшли рейX
дом до Західньої Німеччини. Загальну
тему "Лікарі в УПА" неможливо
опрацювати через брак на чужині досX
товірних джерел. Отже, поданий
матеріял стосується тільки до одного
тактичного відтинка УПА.
Деякі воєнні округи та тактичні
відтинки УПА могли мати кращий склад медичного персоналу та кращий
* ДXр Богдан Гук ("Скала"), стаття: "Лікарі і медичний персонал тактичного відтинка
УПА "Лемко" X опрацьована на замовлення редактора "Лікарського альманаху" дXра
Т. Лапічака в 1961 році. Плановане число Лікарського альманаху друком не
появилося і стаття дXра Богдана Гука друкується в цілості у збірнику "Літопису УПА"
вперше. Частинні інформації з повищої статті використані в нарисі: дXр М.
Ріпецький, дXр Б. Гук, "Лікарі і медичний персонал на службі УПА", Матеріяли до
Історії Української Медицини, Українське Лікарське Товариство Північної
Америки, Чікаґо, 1988, т. II, ст. 102X116.
** "Мельодія" X Богдан Крук, "Горислав" X Модест Ріпецький, "Зубченко" X Василь
Гузар, родом з Перемищини, дентист, до 1945 р. працював у м. Динові, Перемищина.
Від весни того таки року став дентистом при окружній референтурі УЧХ
ПеремищиииXЛемківщини. До Західньої Німеччини прибув рейдом із сотнею
"Громенка" осінню 1947 р. Помер в США 1981 року.
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медичний виряд. Кількість лікарів (у тому й чужинців) у рядах УПА та у
революційнім підпіллі X невідома. У рідному краю кружляли вістки, що УЧХ під
час найновіших визвольних змагань мав понад 100 лікарів і фельдшерів та
приблизно 250 студентів медицини та фельдшерських шкіл. У статті не подаємо
справжніх прізвищ (за вийнятком декількох) з конспіративних причин. Деякі
справжні прізвища не відомі ні авторові, ні його друзям. Особисті і професійні
дані кожного лікаря УПА були провірювані проводом і після встановлення
кваліфікацій кожний лікар залишався "невідомим вояком" чи "доктором X..."
Тактичний відтинок "Лемко" охоплював терени за захід від т. зв. лінії
Керзона та південь від самого Перемишля з містами Перемишль, Сянік і
Криниця. Місто Перемишль належало до ТВ "Лемко", але всі села на північ
від нього до ТВ "Бастіон".
Працівники УЧХ (теж званого в нас референтурою служби здоров'я)
та Санітарна Служба УПА мали обов'язок дбати про стан здоров'я понад
1200 вояків постійних відділів УПА, понад 200 бойовиків служби безпеки,
коло 500 активних (озброєних) підпільниківXповстанців та всього
українського населення терену.
Умовини повстанськоXпідпільної боротьби, недостача кваліфікованого
персоналу, ліків, інструментів, а головно цілковита відсутність лябораторій і
фактичного шпитального лікування робили завдання медичного персоналу
УЧХ неймовірно важким. Т. зв. санітарні пункти та "шпитальки" (тобто
підземні криївки) приховували важко хворих і ранених від ока ворога, але
рівночасно заставляли їх, враз із медичним персоналом, жити у примітивних
умовинах, нераз подібних до тих, що були за часів Нерона.
Лікарі, студенти медицини й санітарна обслуга жили, працювали та
воювали серед найневідрадніших обставин підпілля. Тим то не диво, що
їхні завдання уважалися за одні з найтяжчих у цілій структурі сучасної
визвольної боротьби. Дехто називав членів УЧХ (СЗ) "катакомбниками
ХХXго століття", хоч найпопулярніша була жартівлива назва "лапайдухи".
Тільки ті вояки погоджувалися переходити на лікування в санітарних
пунктах, хто взагалі не міг мандрувати з відділами або переховуватися по
селах. Коротко, хто не міг взагалі ходити, попадав на лікування до "гробів"
(криївок). Лікарі і студентиXмедики "лапали душі", забираючи ночами
важко хворих і ранених до санітарних криївок, де здебільша панувала
темрява, вогкість та тіснота.
Праця персоналу УЧХ була до певної міри обмежена перебуванням у
криївках та до нічних мандрів по селах і хуторах, де перебували реконвалесX
центи, або де населення потребувало медичної допомоги. НайX
щасливішими в житті працівників УЧХ уважалися ті хвилини, коли вони
відвідували мандрівні або місцеві сотні УПА в місцях їхнього постою.
Для підпільників ночі були днями, а дні X кошмарними ночами. Пасивне
очікування, чи під час "облави" ворог не відкриє замаскованих дверей криївки,
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свідомість, що порятунку ні виходу зі сліпого кута бути не може, та тверде
рішення не здатися живим у руки ворога, створювали атмосферу, що в ній
жити і працювати було дуже важко. Кожний, хто хоч раз у своїм житті
вічXнаXвіч правдоподібної смерти робив іспит власної совісти, знає, насX
кільки панічноXтривожна така хвилина. Часто досить одного такого
пережиття, щоб людина змінила свої погляди, а то і спосіб життя.
Медичний персонал Санітарної служби УПА, на жаль, мусів
переходити подібні психічні випробування аж надто часто. Зокрема в роках
1946X47 ворожі війська дуже уважно "чесали ліси" за санітарними
криївками, щоб голодом (після виселення українського населення) та
пошестями зломити моральну й фізичну силу УПА. Карпатські гори та ліси
колов ворожий багнет у надії натрапити на "віко" криївки, а гончі поліційні
собаки гналися повстанськими слідами, що так часто заносили запахом
популярно вживаних дезинфекційних ліків.
Зусилля ворогів не все були даремні. З бігом років ряди працівників
УЧХ рідшали, а десятки викритих санітарних криївок попадали в руки
окупантів. Звичайно розвідка та повстанська передбачливість дозволяли
вчас перевести евакуацію ранених, хворих та інвентар. Через довше
вживання криївок затрачувалися можливості успішного затертя слідів та
приховання відпадків. Тоді хворі й персонал УЧХ переходили до інших
сховищ, залишаючи криївку на кількамісячному карантині. Та не завжди
доля сприяла повстанцям. Бувало, через припадок (дуже рідко через зраду)
ворог віднаходив у "кущах" менші криївки, будова яких не мала прецизної
конструкції. Нерідко гинули в них кущеві санітари з кількома реконвалесX
центами. Більших і незамінних втрат зазнав УЧХ на теренах ТВ "Лемко"
взимі й ранньою весною 1947 року.
23 січня 1947 після 24Xгодинного бою впав районовий санітарний пункт
на Хрещатій (Лемківщина). В його попелах закінчили свій життєвий шлях:
дXр "Рат"*, надрайоновий фармацевт "Орест"**, санітар "Арпад"***, дружина
*

**
***

ДXр "Рат", родом з Волині, німецького походження, був лікарем у німецькій
армії. 1946 втік з більшовицького полону й зголосився до УПА. Був лікарем
Лемківського куреня, найчастіше перебував у сотні Степана Стебельського
("Хріна"). Осінню 1946 р. був ранений в бою з ВП біля с. Гічвиці, коло Балигорода.
Перебував на лікуванні в санітарній криївці й від того часу став також керівником
підземного шпиталика УЧХ в надрайоні Лемківщини.
"Орест", студент фармації. Сповняв функцію надрайонового референта фармації у
"Бескиді". Поліг разом із дXром Ратом та раненими і хворими сан. пункту на
"Хрещатій" 23.1.1947 р.
"Арпад" X Ярослав Крента, студент медицини, родом з с. Ліщава Горішна,
Перемищина.
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дXра "Рата" підпільниця "Дора"*, дві медичні сестри та 6 ранених і хворих.
12 осіб, з того половина хворих та третина жінок, відбивали ворожу облогу,
доки не вистріляли всього запасу куль. Останні набої залишили собі.
Останній із оборонців запалив 100Xлітрову бочку бензини, щоб не віддати в
руки ворога обстанови "шпиталика" та деяких важних документів. 11 квітня
1947 р. впав другий районовий санітарний пункт у Перемищині, в лісі під
селом Берендьовичі. Геройська оборона залоги криївки була подібна до тієї
на Хрещатій. Ворог облягав шпиталик цілий день, а під вечір зігнав
цивільне населення з сіл, щоб розкопало криївку. Залога не мала іншого
виходу з трагічної ситуації (до селян стріляти не могла), як повідомити
селян, щоб відбігли від криївки, бо за кілька хвилин вибухнуть міни. Як
затихли звуки гимну "Ще не вмерла Україна", вибухи ґранат і мін понесли
вістку Карпатам про ще одну невіджалувану втрату для УЧХ.
У Велику П'ятницю 1947 р, княжа перемиська земля прийняла у своє
лоно окружного референта УЧХ (СЗ) маґістра фармації "Нехриста"**,
надрайонову референтку, студентку фармації "Зену" ("Богданну")***,
санітара "Кота" та чотирьох ранених повстанців. Районовий санітар, стуX
дент медицини "Сопран"**** попередньої ночі відвідував хворих у терені і
через облаву ВП (Войско Польске) не вспів на ранок вернутися до криївки.
Болючі втрати в рядах персоналу УЧХ було майже неможливо
поповнювати, і тому функції полеглих перебирали менше кваліфіковані
студентиXмедики, а то й звичайні санітари.

*
**

"Дора" X Анна Скірка родом з с. Коровники, Перемищина.
"Нехрист", мґр. Ярослав Солган, фармацевт, родом з Перемишля. До осени 1946 р.
сповняв функцію окружного референта фармації. Після "афери Вуйка" перебрав
обов'язки Окружного референта УЧX (СЗ) і справно виконував їх аж до своєї смерти
11 квітня 1947.
*** "ЗенаXБогданна", Олександра Гайдукевич, студентка фармації, дочка священика,
уроджена 1923 р. у містечку Риботичі, Перемищина. Абсольвентка Дівочого
Інституту в Перемишлі. Відбула дворічну практику в аптеці та закінчила один
семестр фармації у Львові (літній семестр 1944 p.). Відійшла у підпілля восени 1944
р. До весни 1945 р. завідувала маґазином ліків у лісах над с. Ляхава (Бірчанщина).
Рівночасно сповняла функції санітара. Від літа 1945 р. була надрайоновою
референткою фармації. Полягла разом із мґр. "Нехристом" та раненими і хворими
під час упадку санітарного пункту в "Холоднім Ярі", 11.IV. 1947 р.
**** "Сопран", студент медицини, народився 1924 р. в Перемищині, студіював у
Львівському мед. інституті. 1945 X 47 р. був районовим УЧХ в першому районі
Перемиського надрайону. В червні 1947 призначено його лікарем до сотні Г.
Янківського "Ластівки". У рейді з відділами кXра В. Щигельського на захід, був
ранений у Чехословаччині й переданий чеськими властями на довгі роки тюрми.
Вийшов на волю вліті 1955 р. після амнестії.
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На питання, чи не було випадків духового заламання між медичноX
санітарними кадрами УЧХ, важко відповісти кількома рядками. Важко тим
більше, що між нами були й чужинці, не українці.
Відповіді треба шукати в ідейних основах визвольної боротьби, у
монолітній єдності повстанської безіменної спільноти та у беззастережній
і повній піддержці збоку гнобленого народу; у могутній вірі в доцільність
боротьби між Божим і диявольським, між добром і злом, між правдою і
брехнею. Тільки повна віра в доцільність боротьби могла спонукати чужинX
ців воювати під прапорами УПА та вмирати з окликом "Слава Україні" на
устах.
У "Лікарськім віснику" ч. 1, за травень 1954 р. (стор. 31X34) була
надрукована стаття про структуру УЧХ в УПА. Подана схема мережі служби
здоров'я стосувалась якраз до округи та ТВ "Лемко", і тому згадаємо про це
лише побіжно.
Округа X це точно означена територія, що поділялася на надрайони,
райони й "кущі". Окружний провід керував цілістю революційної боротьби
з допомогою окремих референтур. Окружні референти творили коорX
динаційний осередок (провід), де вирішувалися методи, пляни й тактика
боротьби. До окружного проводу належав теж референт УЧХ (СЗ),
звичайно лікар. Всі референтури співпрацювали тісно між собою, творячи
нерозривну цілість.
Референтура УЧХ була чи не єдиною, чиї завдання й обов'язки були
найтісніше пов'язані з усіма секторами революційної боротьби й життя
взагалі. Лікарі й санітари (жіночий персонал УЧХ був зредукований до
мінімуму у другій половині 1946 р. з уваги на дуже важкі умовини праці)
мусіли бути готові на кожний заклик нести медичну допомогу, де тільки
вона була потрібна.
У більших заплянованих боях УПА вони стояли у бойових лавах, а
після боїв ділили долю "катакомбників".
Ночами доглядали хворих і легко ранених по віддалених селах,
хуторах і землянках.
Медична допомога населенню, зокрема під час пошестей (тиф, черX
вінка) належала майже тільки до персоналу УЧХ, бо селяни дуже часто
зовсім не мали контакту з містом.

Початки розвитку УЧХ на території ТВ "Лемко"
В окрузі "Лемко" перші клітини УЧХ (СЗ) були зорганізовані
ранньою весною 1944 р. Основоположниками були дXр "Юрко",
абсольвент ветеринарії "Шувар" і студент медицини "Мельодія". Трохи
пізніше особовий склад УЧХ доповнили студенти медицини "ГорисX
лав", "Скала", "Гуцул", "БейXСтрілець", "Тарас"* і "Сопран", фарX
мацевти мґр. "Нехрист", студент фармації "Зена" ("Богданна"),
"Орест" та дентист "Зубченко". У 1946 р. приєдналися до УПА дXр
"Рат", дXр "Якимів", дXр ветеринарії "Сян"** (німець) та студент
медицини "Маріян"*** (німець).
У сотнях УПА сповняли функції сотенних санітарів два студенти
медицини 1Xɝɨ семестру "Кивай" і "Тимець"
Після переходу фронтів відділи УПА з допомогою відділів СКВ
(самооборонні кущеві відділи), СБ (служба безпеки), зокрема славної тоді
чоти СБ під командою кXра "Хріна"***, пізнішого командира УПА та
збройного підпілля, рішили створити т. зв. "повстанську республіку". Вони
очистили від ворогів і їх впливів приблизно половину теренів округи
"Лемко", і забезпечили революційному проводові повну контролю всіх
проявів політичного, військового, економічного й культурного життя.
Саме той час дXр "Юрко" і дXр "Шувар" використали на організацію
УЧХ та на вишкіл потрібних санітарних кадрів. При співпраці студентівX
медиків влаштовано кільканадцять вишкільних санітарних курсів, окремо
для вояків, а окремо для дівчат.
*

**

"Гуцул" X Остап Волинець, "БейXСтрілець" – Богдан Чепіга, студент 5Xго семестра
медицини, народився 1922 р. в Нижанковичах коло Перемишля. Студіював у
Львівському мед. інституті. Від осені 1944 р. X 1947 р. був надрайоновим референтом
УЧХ в ЯрославщиніXЛюбачівщині. "Тарас" X Іван Пельо, "Кивай" та "Тимець" (див.
примітку на кінці статті).
"Сян" X дXр ветеринарії Вільгельм Велтіке, старшина мед. корпусу Вермахту,
німець. Був викрадений разом з "Маріяном" з більшовицького табору полонених
у с. Пикуличі коло Перемишля. ДXр "Сян" сповняв функцію сотенного лікаря у
сотні Михайла Дуди ("Громенка"). Поліг під час переходу р. Ослави на
Лемківщині, у часі рейду сотні "Громенка" на захід.

*** "Маріян" X Гельмут Краузе, студент 5Xɝɨ семестру медицини, старшина мед. корпусу
Вермахту. Після викрадення з більшовицького полону навесні 1946 р. сповняв
функцію лікаря в сотні Я. Коцьолка "Крилача" до серпня 1947 р. Під час рейду
відділів УПА на захід попав у чеський полон, був виданий Польщі й засуджений на
довгі роки тюрми. Звільнений дорогою амнестії 1955 p., повернувся до Німеччини.
**** "Хрін" X Степан Стебельський.
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УЧХ поділявся засадничо на дві галузі: 1) військову і 2) теренову. На
віійськовоXсанітарні курси висилали своїх кандидатів відділи УПА, відділи
СБ та районові і кущеві проводи революційного підпілля. На курси для
теренових санітарів висилано в більшості жінок і дівчат, членів ОУН. Їхнє
завдання було організувати санітарну допомогу й опіку над хворими і
раненими в сільських та кущевих санітарних пунктах.
Курси тривали від 4X6 тижнів, з цілоденним навчанням та пракX
тичними вправами. Всі курсанти, тобто і жінки, переходили рівночасно
основний стрілецький вишкіл з окремого увагою на зброєзнання.
За научний підручник служив т. зв. Санітарний конспект,
опрацьований дXрами "Юрком" і "Шуваром"* і вибитий на циклостилі.
На курсах для теренових санітарів фармацевти окремо викладали
предмети "Лікувальні зела" та присвячували досить багато часу на докладне
вивчення метод збору лікувальних зел, їхнє сушення, маґазинування і
вживання. Циклостильний скрипт під назвою "Зела і їх застосування"
служив за научний підручник. Кінцеві іспити переводили лікарі та студенX
тиXмедики.
Початок 1946 p., тобто час затяжних боїв УПА з Москвою й Польщею,
застав УЧХ належно підготованим (у повстанських обставинах), до своїх
важких завдань.
Кожний "районовий санітарний пункт" мав ще, крім вище згаданого,
конечні хірургічні інструменти та криївкуX"шпиталик" на 15X20 ліжок.
Районовими санітарами були здебільшого студенти медицини, що перейшли
індивідуальний інструктаж про невідкладну (першу) хірургічну допомогу.
Лікарі і студенти медицини вклали чимало зусиль в організацію
мережі УЧХ. Згодом до їхніх обов'язків належала адміністрація всіх санітарX
них пунктів і криївок та контроля справности праці. Акуратна звітна
система давала перегляд особового складу, запасів ліків, харчів і, взагалі,
цілости праці персоналу УЧХ. Звітування відбувалося за означеними форX
мами, щомісячно.
В умовах підпілля, дехто уважав вимагану докладність зайвою, хоч
вона, безумовно, допомагала зберігати атмосферу дисципліни, а зокрема
почуття відповідальности за зберігання та вживання ліків, часто здобутих
ціною крови.
В окружного референта УЧХ збігалися звіти з цілого терену та від
курінних лікарів УПА. Тим способом він був поінформований про стан ліків
(і медичного персоналу) в терені та у відділах УПА. Відповідно до запасів
* "Юрко" X дXр Олександер Давиденко. "Шувар" X Евген Лужецький.
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ліків провід і командир ТВ УПА планували конечні заходи для
евентуального поповнення.
Так наприклад, уночі 17.XI. 1946 р. курінь УПА під командою кXра
"Байди"* здобув містечко Динів (Березівського повіту), тоді на "польських
теренах", на захід від річки Сяну, передусім з метою здобуття ліків у двох
польських державних аптеках. Після завзятого бою, зокрема на відтинку
укріпленого будинку "поліції", місто було опановане повстанцями протягом
3Xох годин. ДXр "Шувар", мґр "Нехрист" і ще кілька працівників УЧХ
перебрали потрібні ліки, а керівникам аптек залишили "бонди" УПА на суму
одного мільйона польських золотих.
Крім фахової медичної праці, лікарі мусіли вишколювати кадри,
займатися інспекціями санітарних пунктів та адміністрацією мережі
УЧХ. В міру потреби мандрували по терені, як консультанти чи хірурги.
Як згадано на початку, найрадіснішими хвилинами для
"лапайдухів" було відвідування відділів УПА. Однак це ніколи не
були хвилини відпочинку. Медичний персонал поділяв, так би казати,
долю стійкових. Коли вояцтво відпочивало під охороною стійкових,
"лапайдухи" ходили від хати до хати, несучи допомогу українському
населенню. Злидні та безприкладне розбишацьке знущання наїзників
над нашими селянами практично не минули ні одної української
родини: всюди були хворі, покалічені чи умисне пошкоджені.
Під час денних постоїв відділів УПА (звичайно у лісах) медичний
персонал Санітарної Служби відбував (якщо в терені не було ворога)
гігієнічні інспекції та періодичні перевірки стану здоров'я вояцтва.
Окремо проваджено гутірку з вояками на такі теми, як перша допомога,
гігієна у повстанця, короста (Scabies), гнилець (Scorbut) тиф, червінка,
венеричні недуги, туберкульоза і т. п.
Тому що тільки здорове вояцтво давало запоруку фізичної
справности й витривалости сотень УПА, командири відділів
використовували кожну нагоду зустрічі з працівниками УЧХ на т. зв.
"чистилище лапайдухів", тобто лікарські оглядини.
Санітарна служба в сотнях мала свій кваліфікований медичний перX
сонал, наприклад: курінь "Байди" X "Шувар", сотня "Громенка"** X дXр "Сян",
сотня "Крилача" X студент медицини "Маріян", сотня "Бурлаки" X студент
медицини "Кивай", курінь "Хріна" X дXр "Рат", відділи СБ надрайону "БеX
скид" X студент медицини "Горислав". Санітарній службі приходив з
допомогою персонал із теренової сітки УЧХ. Лікарі та санітари сотень УПА
*
**

"Байда" X Микола Савченко (П. Миколенко).
"Громенко" X Михайло Дуда.
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в міру потреби помагали працівникам УЧХ і нерідко переходили до криївок,
щоб забезпечити хворих потрібною та безперервною медичною опікою.
Наприклад, пізно навесні та вліті 1946 року, під час епідемії черевного тифу,
через "санітарний пункт" IVXго району в "Холодному Ярі" (перемиський
надрайон), у лісах над селом Воля Володзька, Березівського повіту,
"перейшли": санітар "Левко", студент медицини "Скала", дXр "Сян", студент
медицини "Маріян" і нарешті дXр "Щувар". У сповнюванні обов'язків біля
вояків, хворих на тиф, усі вище згадані перехворіли ту саму недугу. Окремим
наказом "Шувар", "Сян", "Скала" і "Маріян" були відзначені офіційною
похвалою та вирізненням. Треба додати, що всі вище названі відмовилися
від допомоги санітарів і санітарної обслуги і залишились у криївках самі з
хворими, щоб таким чином запобігти поширенню тифу на санітарний
персонал і цивільне населення.
Епідемію висипного тифу штучно викликали аґенти Москви, що їх
НКВД призначувало до польських терористичних банд, як дорадників та
інструкторів партизанської тактики. Банди під час своїх "акцій" розсипали
тифозні воші по тих селах, куди найчастіше заходили відділи УПА. Одначе
польське населення зXза Сяну скоро запротестувало проти цієї методи,
лякаючись, що епідемія пошириться теж і на польські села. Більшовицька
контррозвідка попала тим часом на одну "лінію" зв'язку ОУН з Краковом і
використала її на те, щоб закуплену УЧХXом протитифозну вакцину підX
міняти на отруту. Про цей випадок згадує Мельодія у статті про працю УЧХ
при УПА.
У тому ж 1946 р. кілька зловлених енкаведистів у 1Xім районі "ХолодX
ного Яру" виявили ще одну підлу методу боротьби Кремля з українським
резистансом. Вони розповіли, що венерично хворі бійці НКВД могли
дістати право на лікування за державні кошти тільки після того, як цими
недугами заразили точно означене число т. зв. "нєблаґонадьожних" жінок
чи дівчат. Більше упривілейовані виконували свою "норму" у тюрмах,
концентраційних таборах і під час допитів на станицях міліції. Менше
заслужених висилано в терен. Польські червоні банди радо їх приймали до
своїх боївок та вможливлювали їм (під час нападів на наші села)
насилування дівчат і жінок, запідозрених у контактах з ОУН і УПА.
Однак українське населення скоро пізнало небезпеку, і тому випадків
поширення венеричних недуг занотовано дуже мало. Коротко кажучи,
лікарі й персонал УЧХ поборювали не тільки недуги, яких не жаліла вояцтву
й населенню лиха доля, але також і ті, що їх нарошне ширив ворог по селах.
Завдяки суворій дисципліні в УПА та роз'яснювальній акції УЧХ, в
надрайоні "Холодний Яр" занотовано тільки 2 випадки венеричних недуг у
роках 1944X47.
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На закінчення хочемо згадати про ще одну функцію лікарів в УПА.
Згідно з наказом ГВШ санітари відділів УПА мусіли давати першу допомогу
раненим ворожим воякам. У цьому наші вороги ніколи не реваншувалися.
Від убитих ворожих вояків, якщо це було можливе, сотенні санітари
забирали особисті документи та "вояцьке число" і після окремого
реєстрування пересилали їх до окружного лікаря. Вɿɧ повідомляв родини
вбитих про дату й обставини смерти, висилаючи поштою стандартне
повідомлення УЧХ (видане на циклостилі) та вкладаючи забрані документи і
часто листівки та брошури УПА.
Зміст повідомлення:
УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
Повідомляємо Вас, що дня........... (дата і місцевість) поліг у бою з
загонами Української Повстанської Армії п.................... (ім'я, прізвище,
вояцьке число, інші інформації), що встановлено на основі................. (свідків,
документів, записок або свідчень полонених товаришів). Повідомляючи про
це, просимо повідомити всіх рідних і знайомих полеглого. Висловлюємо
при цьому своє співчуття з приводу того, що п.................. (прізвище) був
примушений віддати своє життя не за справу українського й польського
народів.
Український Червоний Хрест
(червона округла печатка УЧХ)

Про працю і обов'язки персоналу УЧХ на т. зв. "санітарних пунктах"
можна писати дуже багато. В обставинах підпілля, без діягностичних
апаратів, інструментів і рентґена, без можливостей консультації зі спеціялісX
тами, без лябораторійних дослідів, з дуже обмеженим вибором медикаменX
тів, без антибіотиків і без можливости вливання крови, плазми чи
фізіологічного розчину, X кожному сьогочасному лікареві буде важко, а,
може й неможливо, вжитись у ситуацію та збагнути чи уявити собі всі
труднощі, що їх натрапляли лікарі УПА у сповнюванні обов'язків їхньої
професії.
Методи лікування, загальний стан здоров'я повстанців, технічне
влаштування санітарних пунктів, транспорт ранених і хворих, праця фарX
мацевтичної референтури та праця дентиста X це окрема тема й буде окремо
опрацьована.
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"Тарас" X Іван Пельо, народився 1924 р. в с. Дубецьке, Перемищина.
Закінчив три семестри студій у Львівському мед. інституті. У повстанські ряди
вступив восени 1944 р. До літа 1946 р. сповняв функцію районового референта
Служби Здоров'я УЧХ в четвертім районі Перемиського надрайону. Від літа 1946 р.
став керівником санірарного пункту в VXму районі, де провадив більший санітарний
пункт. В квітні 1947 р. "Тарас" був змушений евакуювати свій санітарний пункт, бо один
із колишніх пацієнтів попав живим в руки ворога. В час Акції "Вісла" і Генерального
наступу ВП на ліси, 'Тарас" часто перебував у криївці районового провідника в лісі
коло с. Валькова. Зрадницька поведінка Я. Гамівки ("Вишинського") замкнула
"Тарасові" доступ до криївок раз і назавжди, від тепер він з групою куренів мандрував
по карпатських лісах та лікував хворих і ранених, якщо тільки мав змогу. Після
виселення українського населення 'Тарас" залишився одинцем. В 1948 р. він крадькома
дістався на польські терени й там, у земельних сховках, одинцем животів аж до
амнестії 1956 р.
"Кивай" X санітар сотні кXра Бурлаки. Закінчив 1 семестр у Львівському
Медичному Інституті. Народився 1923 р. у Львівщині. 3.ІХ. 1947 р. попав у чеську
засідку (разом з кXром Бурлакою) і згодом був виданий польському урядові безпеки.
"Тимець" X студент 1 семестру медицини, народився 1924 р. в Перемишлі. До
весни 1945 р. працював санітарем УЧХ в першому районі Перемиського надрайону.
Згодом був призначений районовим референтом УЧХ в Любачівщині.

Автор, дXр Богдан Гук, народився у священичій родині в селі Іскань,
Перемищина, 1922 р. Гімназію закінчив у Перемишлі, медичні студії почав у Відні
1941 X1942, а згодом продовжував у Львівському Медичному інституті аж до пятого
семестру в 1944 р. Від квітня 1945 був районовим референтом Служби здоров'я УЧХ
в І XII районах, від осені 1946 працював надрайоновим референтом в Перемищині
("Холодний Яр"), а від квітня 1947 сповняв функцію окружного референта Служби
Здоров'я. В червні 1947 року Богдана Гука призначено виконувати функцію курінX
ного лікаря в рейдуючім на захід курені під командою Володимира Щигельського X
("Бурлаки"). Курінь ще перед вимаршом у рейд був розбитий в бою з ВП на терені
Перемищини, так що у рейд на захід відійшли сотня "Бурлаки" з розбитими
частинами із сотень "Ластівки" та "Крилача". На території Чехословаччини команX
дир "Бурлака" розчленував свій відділ на малі групи. Богдан Гук добився до Західної
Німеччини в гурті трьох осіб в жовтні 1947. Від 1948 р. продовжував медичні студії
в Ерлянґені, закінчивши докторатом медицини 1950 р. ДXр Богдан Гук прибув до
США в лютому 1952 року та після нострифікації свого диплому працював в стейтах
Нью Йорк, Арізона і Флорида. Був активним в Товаристві колишніх вояків УПА в
США та співпрацював з редакційною колеґією Літопису УПА. Помер передчасно 12
липня 1981 р.
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Dr. Bohdan Ник ("Skala"):

PHYSICIANS AND MEDICAL PERSONNEL OF
THE UPAS "LEMKO" MILITARY DISTRICT
(Summary)
The author begins his article with general information about the structure of
the UPA and the work of the UChKh on the territory of the UPA's "Lemko Military
District", which encompasssed the Peremyshl region and the Lemko region.
UChKh workers had to operate in the most unfavourable circumstances. The
wounded and sick had to be treated in underground hideXouts, medical stations and
small underground hospitals. The work of UChKh personnel was generally limited
to providing medical care to the wounded in hideXouts and night visits to convalesX
cents in villages and farmsteads, as well as providing medical care to the general
population. The UPA medical personnel worked under constant nervous strain. In
1946X47, the enemy intensified its attack against the UPA. Whole divisions of the
WP (Polish Army) blockaded the territory of the UPA's "Lemko" Military District.
Dozens of medical hiding places were discovered by the enemy and many UChKh
workers were killed.
On January 21, 1947, all the patients of the underground hospital in the forest
near Khreshchata, in the Lemko region, and all the medical personnel, including
physician "Rat", pharmacist "Orest" and medical assistant "Arpad," were killed.
On Good Friday, April 11, 1947, all the medical workers and the wounded in
the medical hideXout near the village of Berendiovychi (Peremyshl area) were killed.
Among them were Master of Pharmacy Yaroslav Solhan ("Nekhryst"), pharmacy
student Olekasandra Haidukevych ("Zena," "Bohdanna"), and medical assistant
"Kit." In both cases, the medical personnel and the patients defended themselves as
long as they were able, and when they could not continue, took their own lives.
At that time, the lost UChKh personnel could not be replaced. The duties of
those who were killed were taken over by lessXqualified medical students or medical
assistants with less training. But there were no cases among the UChKh medical staff
of moral collapse or going over to the side of the enemy. Their steadfastness can be
attributed to the ideological foundation of the liberation struggle, the closeness of
insurgent society and popular support.
Later in this sketch, the author provides a brief history of the organization of
the UChKh and its work on the territory of the UPA's "Lemko" Military District.
The first cells of the UChKh, or as it was called in that region, the Health Service,
were organized in 1944 by Dr. "Yurko", veterinary graduate "Shuvar," and medical
student "Melodiya." The UChKh staff was composed of medical students and a few
doctors.
During the period when much of the territory of the Peremyshl and Lemko
regions were controlled by UPA units, Dr. "Yurko" and "Shuvar" saw to the

organization of the UChKh network and training of medical cadres. The UChKh
divided its activity into two branches: military and field work. The military medical
courses were attended by members of UPA units, SB battle groups and selfXdefense
units (SKV) of the revolutionary underground. Courses for field medical assistants
were attended mainly by women. Their task was to organize care for the sick and
wounded in village medical stations. The courses lasted from two to three weeks,
with full days of lectures and practical exercises. The textbook used was the Medical
Compendium compiled by Dr." Yurko" and "Shuvar." As part of the training of field
medical assistants, a pharmacist also gave a course on curative herbs.
Every SKV had at least one medical hideXout. In every district there was, in
addition to medical hideXouts (stations), one larger hideXout, a small underground
field hospital. Doctors and medical students put great effort into the organization of
the UChKh network. The UChKh had a precise reporting system, which gave an
overview of the personnel, supplies of drug and food and the activities of the staff.
Reporting was done according to the established form every month.
The UPA's "Lemko" Military District command helped the UChKh network
in its task of bringing care to the sick and wounded. As an example, the author
mentions the operation carried out by the UPA battalion commanded by Petro
Mykolenko ("Baida") during the night of November 17, 1946, on the town of Dyniv,
in Bereziv county, in order to get drugs from the state pharmacy.
The author provides information about almost all of the doctors and medical
assistants and their positions in the UPA medical service and UChKh network on
the territory of the UPA's "Lemko" Military District. According to the order of the
General Military Headquarters, UPA doctors and medical assistants were obliged to
provide medical assistance to wounded enemy soldiers. The UChKh sent personal
documents found on fallen enemy soldiers and information about the place and
circumstances of their deaths to the soldiers' families.

Стандартне повідомлення УЧХ терену Перемищини до родин погиблих в бою
вояків ВП. Повідомлення писане польською та українською мовами.
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Група старшин УПА в лісах Перемищини, осінь 1946 р. Стоять від ліва сотенний
Михайло Дуда ("Громенко"), сотенний Володимир Щигельський ("Бурлака"),
надрайоновий референт Служби Здоров'я X УЧХ Богдан Гук ("Скала"), курінний
лікар Євген Лужецький ("Шувар"), командир куреня Петро СавченкоXМиколенко
("Байда"), сотенний Григорій Янківський ("Ластівка"), сотенний Ярослав
Коцьолок ("Крилач").

Богдан Гук ("Скала"),
по закінченні п'ятьох семестрів
медицини у Львові виконував
функцію надрайонового, а відтак
окружного референта УЧХ
("Служби Здоров'я") в Перемищині,
(1945X47 р.) Знимка з листопада 1947 p.,
Баварія, Німеччина.
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Транспортація раненого вояка УПА до санітарного пункту. Перемищина, літо 1946 р.

Перев'язка полоненого вояка ВП санітарем УПА, після бою в Турницькому лісі.
Перемищина, зима 1947 р.

172

Богдан Гук ("Скала") із медичною сумкою виходить з колиби, розмовляє з ним
сотенний санітар "Кивай". Корманицький ліс, 1946 р.

Мґр. Ярослав Солган ("Нехрист"),
фармацевт, родом з Перемищини.
Виконуючи функцію окружного
референта Служби Здоров'я X УЧХ.
Згинув в санітарній криївці коло села
Берендьовичі, 11 квітня 1947 року.
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Богдан Крук ("Мельодія"), надрайоновий референт Служби Здоров'я X УЧХ
(посередині) з групою вояків УПА. Лемківщина, весна 1946 р.

ДXр Яворський ("Яким"), лікар УПА та Надія Ґоляш ("Марійка"), референтка УЧХ
II району. Лемківщина, 1946 р.
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Др. "Рат" X прізвище невідоме, курінний лікар УПА на Лемківщині, третій зправа,
згинув в санітарній криївці на Хрещатій 21 січня 1947 р.

Ольга Завадівська, "Ема", кущева УЧХ
на Лемківщині 1945X47 pp.
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Д"р Богдан Крук "Мелодія"

УЧХ В СУЧАСНИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ*
Свободолюбний український
народ, протиставивши обом імX
періялізмам свою національноX
політичну програму, виступає вже
від 1943 року в затяжних боях з
окупантом.
Першим тереном військових
операцій більших розмірів була
славнозвісна Волинь, де УПА бороX
лася проти будівника "Нової ЕвX
ропи", так і проти так зв. "найдемокX
ратичнішої держави в світі" X СРСР.
Напередодні воєнних операцій
Командування УПА опрацювало
кожне організаційне питання, що в
перебігу воєнних операцій набувало
характеру важливої проблеми.
За заздалегідь підготованими
плянами організовано різні референX
тури (господарчі, зброєневі та інші),
а між ними і УЧХ, що мав завдання
стояти на сторожі здоров'я хворогоX
раненого вояка УПА, тим продовX
жуючи славну традицію з визвольних змагань 1918X1921 років.
Уже з початком 1944 року скрізь діяли засновані клітини УЧХ, не
враховуючи північних земель України, де організація була закінчена
раніш. Організація УЧХ поділялась на:
1. військовоXсанітарну частину, що діяла в бойових частинах УПА;
2. на частину теренову, що мала допомагати військовоXсанітарній
частині та цивільному населенню.
В основу праці УЧХ покладено такі функції:
* Інформативний звіт Богдана Крука ("Мельодії") написаний 1947 року в
Реґенсбурзі, безпосередньо після приходу з відділом УПА до Західньої
Німеччини. Копія збереглася в Архіві Місії УПА при ЗП УГВР X тепер X
Архів Літопису УПА, в Архіві ЗЧ ОУН та в автора.
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1. притягти кваліфіковані медичні сили та вишколити санітарний
персонал;
2. організація медичноXсанітарної допомоги по частинах;
3. забезпечення інструментів та медикаментів;
4. організація транспортування поранених і хворих.
При вишколі санітарів для обслуговування сан.Xпунктів, відділів чи
боївок створено санітарні курси, окремо для дівчат, а окремо для стрільців.
До речі, у жорстокій підбільшовицькій дійсності наші дівчата відзначались
мужністю, посвятою хворомуXраненому і справді поводилися героїчно,
дивлячись разом із вояком УПА сміло смерті в очі.
Умовою прийняття на санітарний курс було закінчення 6Xти кляс
народної школи та ідейність кандидатів. Після проведення іспитів курсанти
одержували посвідки, на підставі яких, відповідно до їхніх здібностей,
приступали до праці до приділених санітарних пунктів чи відділів. За
санітарний підручник їм служив циклостилевий Санітарний конспект,
опрацьований с.п. дXром Юрком Давиденком і с.п. дXром Шуваром.
Лікарський склад комплетувався з лікарів, що на заклик КоманX
дування УПА, вступили до лав. Вони проводили медичноXсанітарну працю,
а згодом, коли їхні ряди рідшали, то по окремих відділах працювали лише
санітарі. На чолі куреня стояв курінний лікар. Треба визнати, що крім
лікарівXукраїнців, у лавах УПА працювали жиди, грузини та інші.
Переважно це були люди визволені УПА з гітлерівських та більшовицьких
рук. Лікарі також працювали в санітарних пунктах і лябораторіях.
В такій стадії підготовки застало літо 1944 року військовоXсанітарну
організацію УПА. Розпочався терор і прийшли затяжні бої з відділами
НКВД, що принесли УПА багато жертв убитими та пораненими. На зазX
далегідь підготованих під німецькою окупацією санітарних пунктах, ранені
мали медичноXсанітарну опіку. Тяжкі умовини гігієни натрапляли на вояка
УПА в криївці, де здебільшого панували вогкість, брак денного світла, а
найбільше спокою.
Ворог, роблячи часті облави по селах і лісах, знаходив часами такі
санітарні пункти разом з пораненими та медичноXсанітарним персоналом.
Річ ясна, люди живими в руки, як загально було прийнято, не здавалися,
знаючи про тортури й муки заподіяні полоненим воякам і медичноXсанітарX
ному персоналові. Звичайно бувало, що ворог після переслухання
полоненого, для відстрашення від участи українського народу у визвольних
змаганнях, прилюдно катував, вирізуючи тризуби на грудях, виколюючи
очі, а часом, прив'язавши такого пораненого в аґонії до хвоста коня, волочив
його по цілому місту чи селу. Звичайно, пораненого вояка вороги ніколи не
перев'язували, в той час, як за наказом Командування УПА наші подавали
пораненим ворожим бійцям першу допомогу, а після переслухання і
звільнення відповідними органами Служби Безпеки транспортовано до
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їхніх шпиталів. Поряд із тим, за наказом нашого Командування, УЧХ
висилав родині вбитого ворожого бійця надруковане повідомлення з
печаткою УЧХ, що їхній син чи чоловік марно згинув у боротьбі. Разом із
повідомленням на доказ правдивости залучувано документи вбитого. Ці
повідомлення викликали подив і зайвий раз свідчили про високу мораль
організації визвольних сил УПА.
Відшифрована тактика шукати ворогом криївок заставляла постійно
змінювати спосіб їхньої будови та їхнє розташування.
Шпиталі, тобто санітарні пункти, будовано звичайно на 5X15 ліжок
разом із кухнею й канцелярією. У санітарних пунктах було вміло
побудована вентиляція, водопостачання й каналізація. Своїм зовнішнім
виглядом вони не сміли зраджувати чогось підозрілого як, наприклад,
одних відпадків трісок, дощок, глини, ніяких слідів існування людини,
приміром, як витоптане місце і т.п., бо ворог часто робив облави, де ворожі
жовніри у віддалі 3X5 метрів один від одного шукали криївок, санітарні
пункти, маґазини зброї, харчових продуктів тощо. Відповідна конспірація
та вміла побудова санітарного пункту призводили до того, що часом ворог
переходив дахом такого санітарного пункту й поранені під землею чули
ворожі кроки.
Одначе траплялись випадки, що ворог у наслідок зради чи випадково
знаходив наші санітарні пункти. І не можна тут змовчати про героїчний
випадок, що мав місце 23 січня 1947 р. на Хрещатій (комплекс лісів
Лемківщина біля Балигорода). Ворожий відділ, завдяки зраді, оточив силою
500 вояків на чолі з полковником санітарний пункт, де було 17 осіб, між
якими був дXр Рат, мґр. фармації Орест, санітар Арпад, 3 санітарки, хворі
та поранені. Всі присутні у шпиталі на пропозицію ворога здатися, відповіли
пострілами. Намагаючись за всяку ціну здобути наших людей живими,
ворог почав пляномірну облогу. На заклик: "Zdajcie si, nic waɶ nie bdzie",
наші оборонці відповіли пострілами з автоматів і ґранатами. Як оповідав
польський жовнір, що брав участь в облозі та згодом попав до нашого
полону, оборонці вигукували образливі слова на адресу більшовицького
уряду. Оборона тривала цілу добу. Вигуки "Слава Україні!" та останні глухі
постріли в криївці дали зрозуміти, що медичноXсанітарний персонал і
поранені, вистріливши всі набої, постріляли себе.
У друкованих органах ворог згадував про здобуття цього санітарного
пункту і про його дбайливе устаткування. Наявність медикаментів, хірурX
гічного приладдя і саме устаткувапня підземного шпиталя, давало привід
Трибуні, органові П.П.Р., та офіціозові Dziennik Polski висунути безглузде
припущення про допомогу закордонних імперіялістичних держав. Це теж
помістили комуністичні чеські газети. Смерть полеглих кличе нас до
помсти. 28 березня 1947 року, помщаючись за цю санітарну криївку, наші
відділи УПА застрілили польського генерала Кароля Свєрчевського X
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Вальтєра, віцеXміністра оборони комуністичної Польщі, який у той час віз
усякі відзначення в сильній охороні до Тісної.
Найбільших утрат зазнав УЧХ на Закерзонні, коли вороги, уклавши
7 квітня 1947 року пакт трьох (Польща, ЧехоXСловаччина і Москва), створиX
ли тим самим на Закерзонській Україні трикутник смерти. Цілковита
відсутність українського населення, що його ворог раз 1946 року, а другий
раз у квітні 1947 року насильно виселив, до певної міри позбавила баз
постачання харчів, а великі сили заприязнених держав завдали УЧХ і УПА
чималих жертв.
Праця УЧХ була охоплена в певні рамці. Щомісяця кожний лікар чи
санітар за заподаними схемами виготовляв звіти, які відзеркалювали хід
праці УЧХ по відділах УПА і в тереновій сітці.

Схема Звіту Для районових
референтів УЧХ
ЗВІТ
З праці УЧХ................................ в районі
За час від...............до .............. 1946 р.
Звітує ..........................
(псевдо)
1. Кількість санXпунктів
2. Обсада санXпунктів
3. Фреквенція санXпунктів

І.

II.
4. Фреквенція хворих у звітовому часі (за графами)
ЧП / Псевдо / Приділення /Рід недуги/ Дата прибуття і вибуття/
Стан здоров'я / Примітки
5. Фреквенція ранених у звітовому місяці (за графами)
ЧП/Псевдо / Приділення /Рід недуги/ Дата прибуття і вибуття/
Стан здоров'я / Примітки
6. Число перев'язок
7. Число операцій
8. Число ін'єкцій
9. Число лікарських переглядів
10. Число викладових годин (кількість слухачів)
11. Смертні випадки на санXпунктах (псевдо, точна дата смерти,
причина)
12. Смертні випадки в терені (на полі бою) теренових працівників,
псевдо, точна дата й від кого)
13. Стан здоров'я в орг. сітці
14. Праця між цивільним населенням (інфекції, недуги венеричні та
що зроблено в напрямках профіляктики).
III.
15 Стан медикаментів (інструментів, хір. перев. матеріялу й ліки)
16. Зела та їх пристосування (з яким вислідом)
IV.
17. Стан здоров'я харчових продуктів (що три місяці)
18. Стан інвентаря.
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V.
19. Примітки: (подавати добре випрактиковані методи лікування
поодиноких недуг) уваги, побажання.
Постій, дня...... 1946 р ..............
(підпис)
У звіті подавати працю календарного місяця, тобто від 1X30/31. До
5Xго кожного місяця мусять бути вже на руках надрайонового референта
УЧХ. Копії квитів переховувати у своєму архіві. У звіті охоплювати
працю санітарів боївок.
З кінцем біжучого року подати цілорічний звіт після вищеподаної
схеми до дня 5.01.1947 р.
Слава Україні!
Постій, дня 15.02.1946 р.
Ндр. реф. УЧХ
За Н.П.
М.

Інструкція ч. 1/46
Для кращого зображення даних референти районові УЧХ заведуть
у себе від 1.01.1947 р. книги за поданою формою.
1. Книга "Історія недуг" (для кожного хворого окрема сторінка)
а) псевдо ..........
б) оприділення
в) дата приходу на санXпункт ............
г) анамнези (історія до часу захворіння Xтобто рік народження, на які
хвороби хворував, чи в родині були дідичні недуги, чи сидів у концXтаборі,
тюрмі).
д) стверджена недуга (зранення) X докладний опис, а в ранених X
докладний шкіц).
є) температура рано і увечорі (примітки про стан здоров'я кожного
дня).
є) час реконвалесценції.
ж) час вибуття з санXпункту.

2.Книга щоденної видачі ліків (найменша видача ліків мусить бути
занотована щоденно за таким графом):
ЧП /Дата /Псевдо /Видані ліки /Одноразова видача /Примітки
При перев'язках зазначувати перев. (яка масть) кількість не
подавати, хіба лише такі, коли виходить дуже багато.
3. Книга місячного приходу і розходу ліків.
Прихід
ЧП /Назва ліку /Кількість /Від кого закуплено /Місяць /Назва
ліку /Кількість /Примітки
З днем запровадження книги, тобто від 1. 01. 1947 р. на першій
сторінці умістити стан ліків.
4. Книга касова.
Прихід / Розхід
ЧП/Дата/Артикул/Зміст/Сума/ЧП/Дата/Артикул/Зміст/Сума
В касовій книзі точно виписувати всі приходи і розходи за квитами.
5. Книга інвентара:
а) стан точний на 1.1.1947 р.
б) доповнення інвентара
в) розтрати (збиття, вичищення, зіпсуття, попавші в руки ворога).
6. Книга "господарська":
Прихід / Розхід
ЧП/Дата/Кількість/Від кого побрано/ЧП/Дата/Товар/Кількість/
Примітки
На окремій сторінці нотувати кожного дня стан осіб на
прохарчуванні, зокрема: а) хворих і ранених, б) обслугу хворих, які
одержують нормальний раціон харчів. З кожним перебуванням на
санітарному пункті контролюватиму всі книги. Книги мусять бути
завсіди взірцево проваджені, тим більше, що це облегшить писання звітів
і будуть віддзеркалювати точно дані, а не приблизні цифри і дати.
Крім цього, кожний районовий референт УЧХ зобов'язаний
провадити денну хроніку, нотуючи всі важні переживання та випадки.
Замаґазиновані харчові продукти на час зимовий переховувати не в
одному, а в кількох місцяхXмаґазинах, так, що на випадок падіння впаде
тільки частина, а не весь харч, призначений на санітарний пункт. За
неприпильновання того, буду потягати до суворої відповідальности. Це
теж стосуегься і до ліків.
Слава Україні!
За Н.Н.Надр. Реф. УЧХ
М.
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Справа прохарчування завдяки добре зорганізованій господарчій
референтурі, як на умовини підбольшевицької дійсности, була задовільна.
В кожному санітарному пункті в міру можливости справу прохачування
було так поставлено, що хворий або поранений одержував один харчовий
раціон, а медXсанітарний персонал інший. Приміром, хворийXранений одерX
жував денно:
30,0 товщу
200,0 м'яса
300,0 хліба
500,0 бараболі
30,0 цукру, не враховуючи інших продуктів, як горох, сушені овочі,
цибуля, капуста, мед і т.п. Часом з причин сильної нагінки ворога чи у
зв'язку з бльокадою сіл доводилось добре постити, харчуватись одною
картоплею без соли, або стравою, що в підпільнім жарґоні називалась
"чиром". Проблему постачання харчами санітарних пунктів розв'язано в
той спосіб, що відділи УПА спільно з тереновою господарчою референX
турою на предбачене число хворихXранених і санXперсоналу забезпечували
якийсь даний санітарний пункт на певний час (5X6 місяців). Харчі
замаґазиновувано у відповідно збудованих приміщеннях. Таким чином
бльокада сіл не відбивалася на харчуванні поранених, бо тих запасів інколи
було вдостань на півроку. Слід зазначити, що певний відсоток продуктів у
наслідок вологости псувався.
При військовій частині найменшою санітарною одиницею був
чотовий санітар, опісля йшов сотенний санітар або сотенний лікар і курінX
ний лікар. До функції чотового санітара входила перша допомога раненому
і опіка над ним до того часу як відділ після бою приходив на збірний пункт.
На збірному пункті сот. санітар чи лікар в разі потреби давав ін’єкції і
контролював пов'язки. Крім того завдання, чот. санітар опікувався легко
хворим відповідно до інструкції сот. лікаря та перев'язував малі рани.
Жодних іньєкцій чотовий санітар не робив. У своєму розпорядженні він
мав: ґазу, вату, бандажі, масті, дезінфекційні засоби, пронтозіль у таблетX
ках, тинктуру беладони, валеріяну, пінцети, ножиці, дротяну шину, терX
мометер.
Сотенний лікар чи санітар відповідав за стан здоров'я цілої сотні. Він
періодично робив перегляд даної сотні, дбав про збереження чистоти,
наглядав за зневошивленням, читав популярні лекції для стрілецтва. Темою
лекції найчастіше були: гігієна вояка, венеричні та інфекційні хвороби.
Крім того, на місцях постою свого відділу дбав про підшукання відповідного
місця й побудову клозетів, закопання всяких відпадків. Під час відплатних
акцій на ворожі осередки слідкував, чи немає де якихось потрібних
медикаментів. У сумці сот. лікара, крім ліків, що їх мав чот. санітар, були
розчини до ін’єкції, скальпель, шприца й усякі інші медикаменти.
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Зневошивлювання виглядало досить примітивно. На бляшаний казан
місткістю 25 або і більше літрів, на дні якого було до 1X2 літри води, клали
навхрест кілька полін, а зверху завошивлене убрання прикрите дошкою.
Під казаном горів огонь. Після 15X20 хвилин убрання було вже добре
відвошивлене парою. Така метода була найпрактичніша і всюди її засX
тосовувано.
В основу праці курінного лікаря входило відбувати контролю по
сотнях, підготовка всіляких інструкцій, порад, дбати про санітарні вишколи
та перегляд вояків. Він тісно співпрацював з надрайоновим лікарем (орX
ганізаційна теренова сітка), завданням якого була опіка над санітарними
пунктами поодиноких районів. У районі натомість в залежності від різьби
терену, густоти лісу, було 2X3 кущових санітарних пунктів, якими опікуваX
лись кущові санітарі.
Відповідальними за постачання санітарних пунктів, відділів, боївок
медикаментами в надрайоні Лемківщина був надрайоновий фармацевт
(мґр. Орест). У підземних лябораторіях фармацевт виготовляв цілющі
масті, настоянки з лікарських рослин, або закуплених сирівців.
У 1943X44 роках УЧХ закупив велику кількість ліків та хірургічного
інструментаря (напр., у Львові 1944 року на весні закуплено медикаментів
на 1.5 мільйона золотих). Крім того, медикаменти добувалося при операціях
частин УПА та з пожертв на "Фонд УЧХ". Добуті тим чи іншим способом
ліки відставлялося конспіративно на заздалегідь підготовані санітарні
пункти, де їх пляномірно надрайоновий фармацевт розподіляв між санітарні
пункти, відділи УПА, а деяку частину маґазинувалося.
УЧХ, передбачуючи тяжкі обставини в підбільшовицькій дійсності
щодо постачання медикаментів, видав інструкції, згідно з якими дівчата та
шкільна дітвора по селах збирали лікарські рослини та їх консервували за
вказівками, поданими в інструкції. Ідучи часами лукамиXлісами, можна було
зустріти дівчат чи шкільну дітвору, що запопадливо збирали лікарські
рослини, а на запит "для кого" X відповідали "для наших ранених". Багато
зібраних лікарських рослин псувалося, бо невміло їх переховувано, як і з
браку відповідних приміщень.
Щоб доцільно використати лікарські рослини при хворобах, санітар
одержував вибитий на циклостилі конспект під назвою Зела та їх прис
тосування, що подавав у ляконічній формі вичерпні інформації. Подаю
приклади застосування лікарських рослин: мох ісляндський заступав вату;
корінням хріну, змішаним з цукром або сметаною, лікувалося цинґу; відвар
з рум'янцю вживалося на оклади й полоскання; оклади з відвару центурії
прискорювали гоєння ран; легкий відвар з кори молодих галузок дуба
вживалося при бігунці; відвар з тютюнового листя або масть із толу X проти
корости; дрясен, полин, центурія, рум'янець, гав'яз живокіст, овочі з афин
і його листя X при всяких шлункових хворобах.
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Коли йдеться про бандажі, то їх останнім часом через брак ґази
заступали льняні, а натомість ґазові бандажі по стерилізації заступали ґазу.
Проблема транспорту поранених та хворих стрільців була однією з
найтяжчих. Треба сказати, що й у реґулярній армії санітарний транспорт
завдавав командуванню багато клопоту. В бойових обставинах УПА не так
легко доводилося полагоджувати справу транспорту. Ворожі засідки на
головних шляхах, лісових дорогах, стежинах, більші ворожі операції в
терені примушували дібраних до транспорту стрільців з відділу, боївок чи
організаційної сітки здебільшого переносити раненого вояка на ношах, а
коли їх не було, то на плечах позмінно. Замість ношів, часто служив
двометровий дрючок, по середині якого була прив'язана палатка або просX
тирало. Раненого доставляли на певний пункт (т.зв. мертвий пункт), де на
умовлений знак чи повідомлення одного зі стрільців виходив лікар із
санітарним персоналом та забирав пораненого, що мав зав'язані очі, до
санітарного пункту. Після видужання пораненого, також із зав'язаними
очима, щоб він не орієнтувався в місцевості та не знав, де саме є санітарний
пункт, санXперсонал відпроваджував до бойової частини. Інваліди натомість
знаходили опіку при певних теренових пунктах. Терен не стало був торX
педований ворогом. Бували часи, приміром, у роках 1945X46, коли ворожі
частини, завдяки проведеним успішним акціям УПА на ворожі об'єкти, не
показувались у терені, через що транспорт поранених відбувався возами.
Треба відзначити, що сніг зимою ставив великі перешкоди транспорX
туванню поранених та хворих на санітарний пункт. Звичайно залишений
на снігу слід давав ворогові до зрозуміння про наявність у певній місцевості
УПА, тим більше, що на підставі урядової заборони цивільне населення не
сміло показуватися до лісу. Кожного зустрінутого в лісі було трактовано як
вояка УПА. Отже треба було не раз загадковим способом добутися до
санітарного пункту, не залишаючи по собі слідів.
Переходячи до загальної оцінки здоров'я вояцтва, треба признати, що
не зважаючи на форсовні марші, брак часами відповідних харчів, кварX
тирування по лісах як улітку, так і взимку під голим небом, був несподівано
добрий.
Переважно наше вояцтво занепадало в горах на серцеві недуги, а в
долах на легені.
Чорні руки від печеної картоплі, обпалений плащ чи шапка зимою,
подертий чобіт чи, замість нього, личак, усміхнене обличчя, бистрий зір X
це образ вояка УПА, який кожної хвилини був готовий на наказ свого
командира прийняти бій з ворогами.
Я вже зазначав, що військовоXсанітарна частина УПА, діяла в повній
гармонії і співпраці з тереновою частиною УЧХ. Ця гармонія
забезпечувалась єдиним керівником, що залежно від потреб спрямовував
медичну санітарну допомогу то бойовим частинам УПА, то цивільному
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населенню. Зрештою, не можна було провести межі між армією і
цивільним населенням, бо у визвольних змаганнях брав участь увесь наш
народ.
Українське цивільне населення, живучи у вічному страсі від "найX
демократичнішої держави світу", зазнаючи побоїв чи поранень, не корисX
тувалось медXсанітарною допомогою ворога, але зверталось по допомогу до
УЧХ.
Інфекційні недуги, як черевний тиф, червінка в 1945X46 pp., як
цивільній людності, так і вояцтву завдавали великих жертв. Від державних
компетентних чинників не роблено жодних протизаходів, а навпаки, ворог
застосовував проти українського населення бактеріологічну війну.
Приміром, у липні 1946 року на Волині НКВД роздало між сексотів отруту
із завданням отруїти учасників українського революційного підпілля,
додаючи отруту до води та їжі. Навесні 1946 року НКВД висилає аґентів із
затифозненими вошами до українських сіл, куди заходили вояки УПА.
УЧХ, щоб запобігти дальшому поширенню тифу, переводив по заражених
селах щеплення, а з хвилею, коли вже вичерпались з маґазинів щепленки,
їх закуповував на чорному ринку по досить високих цінах. Коли НКВД
довідалося, що УПА скуповує на чорному ринку протитифозні застрики,
воно випустило на цей ринок спеціяльно спрепаровані, затроєні застрики,
від яких хворий по кількох годинах серед страшних мук умирав. На щастя,
наші лікарі досить скоро викрили цей страшний злочинний підступ. До того
часу, одначе, поки підступ викрито, від таких затроєних застриків померло
кільканадцять повстанців. Це було у Станиславівщині весною 1946 року.
Така сама була справа з венеричними недугами. Венеричні недуги
більшовики поширювали масовим заражуванням дівчат і жінок у тюрмах,
масовим ґвалтуванням жінок солдатамиXчервоноармійцями. Жодної
боротьби проти тих недуг більшовики не організували. Цивільне населення,
а головно сільське, не мало забезпеченої навіть мінімальної медичної
допомоги.
Серед таких обставин жорстокої підбольшевицької дійсности
доводилось провадити працю членам УЧХ, які в останніх визвольних
змаганнях склали багато жертв у боротьбі за святі ідеали.
Подаючи короткий нарис праці УЧХ, я користувався лише матеріялом
із Закерзоння, хоч єдина структура в цілій УПА й майже аналогічні
обставини в інших районах дій УПА надають йому загальнішого характеру.
З полеглих працівників УЧХ слід згадати: с.п. дXра Юрія Липу, дXра
Марту Тарнавську, дXра Шувара, дXра Якима Яворського, мґр. фарм. Ореста,
мґр. фарм. Нехриста, мґр. фарм. Богданну, дXра Рата, санітарів Арпада,
Степового, Карого, санітарок Пчілку, Калину, Лесю, Стефу і багато інших
знаних і незнаних, які засвідчили своєю геройською смертю палку любов
до Батьківщини, до свого великого народу.
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II частина
Змалювавши загальну організацію медичноXсанітарної служби УЧХ
при УПА, я хотів би ще подати характер вогнепальних пошкоджень у
вибраній групі зі 100 вояків після рейду відділів УПА в Західню Европу 1947
року та порівняти їх а аналогічними пораненнями реґулярної армії. Наші
статистичні дані показують, що зі 100 вояків 51 зазнало різних поранень,
при чому із загального числа 10 вояків поранено лише один раз, 15 X двічі,
16 вояків поранено тричі, 5 вояків чотири рази й 5 вояків п'ять разів.
В очі впадає порівняно високий відсоток поранень із затилля, що в
основному це прикмета дефензивних операцій. Це явище стане цілком
зрозумілим, коли взяти до уваги факт, що ворожі операції проти частин
УПА переважно мали оточувальний характер і прорив наших частин з
оточення, маючи офензивний характер, в той час відзначався і прикметами
дефензивного бою.
ТАБЛИЦЯ ПОРАНЕНЬ ВОЯКІВ УПА
місце поранень
Голова
Огруддя
Черево
Мочестатева система
Горішні кінцівки
Долішні кінцівки

% поранень

2%
24%
8%
3%
29%
34%

Переходячи до аналізи кожної групи поранень поданої в таблиці,
треба передосім відзначити малий процент поранених у голову. За статисX
тикою Тубера у боях реґулярних армій поранені в голову становлять від 9%
до 21% усіх поранень. Якщо ще додати, що в наших випадках поранення
обмежувались лише до м'яких тканин черепа, то стане зрозумілим, що
сприятлива картина пояснювалася характером зброї уживаної ворогом.
Загалом можна сказати, що ворог в основному застосовував кріси, ручні
ґранати, машинові кріси, зрідка удаючись до артилерії чи летунства.
Група поранених в огруддя становить на нашому матеріялі дуже
високий процент (24%), посідаючи друге місце після поранення кінцівок. В
боях реґулярних армій поранення огруддя, за Опелем, не перевищувало
5X6%. Високий відсоток поранень в огруддя треба пояснити з одного боку
характером бойових операцій, що здебільшого мали пробойовий характер.
Змушені пробиватися з ворожого оточення вояки УПА підводилися з
окопів на ввесь ріст, наражаючи тим самим огруддя на особливу небезпеку.
З дрогого ж боку треба підкреслити, що дуже часто ворог посилав проти
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УПА частини снайперів. За Шефером, на поранення грудної клітини
припадає 10X15% відмінно від 18% у наших боях, а за Ратером, поранення
легенів і плеври становить 4%, відмінно від 6% на нашому матеріялі.
Поранення черева становить на нашому матеріялі 8%, із них на черевну
дуплину припадає 2%. Якщо порівняти статистику Шмідена, Керте та Цеге
фонXМантойфеля з нашими даними, то виявляється парадоксальне
співвідношення між процентом поранення черевної стінки та дуплини. В
одному з випадків поранення кишок було зроблено лапаратомію у шпиталіX
криївці, що не дало позитивних наслідків через запізнену операцію.
Поранення сечостатевої системи становить 3%. В одному з випадків
поранено сечовий міхур. Цей випадок зоперовано з добрим вислідом
польським лікаремXхірургом у комплексі лісів біля Ліська.
Поранення кінцівок припадає в нашому матеріялі 63%: з них на
горішню кінцівку 28%, а на долішню 34%, що в основному збігається зі
статистичними даними інших авторів.
Вогнепальні переломи кісток на місці поранення імобілізовувано або
дротяними шинами типу крамерівської, або найчастіше імобілізацію кінX
цівок здійснювано дощечками, прибандажованими до кінцівки.
Санітарне лікування проходило часами в шинах, виготовлених з
коріння лікарської рослини т. зв. гав'язу живокосту. Це коріння
перетиралося і по додатку якогось товщу підсмажувалось. Добуту масу, що
нагадувала ґуму, намащували на шматину й у вигляді льонґетів прикладали
до переломаної кінцівки. Ці льонґети прикріплювано ще шинами. Не
маючи ґіпсу, ми удавалися й до цього сурогату й завжди були з нього
задоволені.
Наприкінці я хотів би схарактеризувати операційну обстановку наших
шпиталівXкриївок.
Перев'язочний матеріял здебільшого стерилізовано в малих автоX
клявах, а там, де їх не було, то в кип’ятку.
За анестезію служили такі засоби як етер, хлороформ, а найчастіше
хлорXетил, що особливо був придатний до операцій, роблених у санітарних
криївках. Якщо в терені було спокійно, досить часто операції відбувалися
на свіжому повітрі.
Мушу зазначити, що дрібні операції, як от ампутації фаланг пальців
тощо, через брак анестетиків, виконувано без жодної анестезії й тоді ми
ставали подібними до наполеонівського хірурга Лярея, який виїздив зі
своїми хірургічними інструментами на візку й на свіжому повітрі робив
ампутації, відзначаючи сприятливий анестезійний вплив морозу.
Не можу не згадати про добрий вплив автогемотерапії, що часто
уживано при повільному розвитку ґрануляційної тканини ран. У таких
випадках, залежно від зони пошкодження, бралося з ліктевої вени 10X20 кб.
сс. крови і впорскувано в саму рану.
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Треба ствердити, що УЧХ чесно сповнив свій обов'язок. Хоч не було
між працівниками УЧХ багато справжніх спеціалістів, то проте,
зустрінувшись із жорстокою більшовицькою дійсністю, працівники УЧХ
шукали всяких способів розв'язки пекучих питань як недостачі ліків чи
браку фахового персоналу.
Реґенсбург, 20.12.1947 р.

В. Мельодія

ЗЕЛА ТА ЇХ ПРИСТОСУВАННЯ*
Український Червоний Хрест (УЧХ) при Українській
Повстанській Армії (УПА), взявши до уваги тяжкі обставини
червонохресної праці як серед ранених і хворих вояків УПА, так і
серед нашого цивільного населення, мусить вдатись до всіх
доступних йому засобів, щоб належно розв'язати проблему
забезпечення
всіх
санітарних
наших
пунктів
відповідними
лікувальними засобами. В тому випадку тільки наша відданість, наша
жертвенність червонохресній праці буде запорукою успішної праці УЧХ
при УПА. Взявши це все на увагу, ми свідомі того, що розв'язка
достатнього забезпечення відповідними лікувальними засобами всіх
наших санітарних пунктів залежить на місцях від нас самих.
Попри готові медикаменти, ми мусимо рівночасно вдатись і до
рослинного світу, як до віковічного джерела добування різних цілющих
засобів, щоб таким чином вирівняти недостачу потрібних нам ліків.
Усім знаний факт, що в колі народів південного сходу Европи
наш народ посідає найглибші традиції рослинного лікування. Тому
використовуючи віковий досвід рослинного лікування нашим
народом, постараємось дати в ляконічній формі спосіб збирання,
сушення цілющих рослин та їх застосування при різних недугах.
Головним завданням нашого сучасного лікування рослинами при
санітарних пунктах буде подача хворому найменше змінену живу
рослину, або її сік. Відомо, що й людське тіло легше сприймає рослинні
соки, бо вони ближчі до його природи аніж чисті хемічні сполуки.
* Конспект опрацьований Богданом Круком ("Мельодією") на Лемківщині в 1945 р.

Передруковуємо тільки першу частину конспекту. В Другій частині поданий
поазбучний список хворіб та спосіб їх лікування лічничими зелами. Наприкінці
залучено додаткові інформації, написані автором в грудні 1990 року.
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Приступаючи до детальнішого обговорення зел та їхнього присX
тосовування, почнемо від кількох загальних уваг:
1. Збирання отруйних лічничих рослин, таких як горицвіт, дивдерев,
наперсник та інші, вимагає спеціяльної обережности. Подібні рослини
завжди треба збирати, сушити та переховувати осібно від інших. Під час
збирання тих отруйних лічничих зел не вільно руками торкатися ні очей, ні
вуст. Після їхнього збирання завжди треба мити руки.
2. Не слід мішати рослин навіть тоді, коли вони мають однакове
призначення. При тому не дозволено мішати навіть частини тієї самої
рослини, як напр. листя та коріння лікарської мальви. На кожному пакунку
з зелами повинен бути виразний напис, який визначає цю рослину.
Коли збирати лікувальні рослини?
Рекомендується збирати лікувальні рослини зранку по росі, за
старим звичаєм, поки ще сонце не припікає.
Як збирати рослини?
Найкраще стинати їх гострим ножем або гострим серпом. Збирати
треба дорослі, добре розвинені рослини. Не збирати рослин занадто
запилюжених, бо вони даватимуть каламутний напар. Рідко коли
збираємо цілу рослину з листям і квітами. Не рекомендуємо збирати
занадто грубих і твердих стеблин. До сушення треба стеблини
порозтинати і цілу рослину очистити.
Насіння збираємо головно тоді, як зовсім дозріє.
Коріння збираємо восени або весною, що його треба скоро вимити,
при чому не вільно йому мокнути. Поламане або потріскане коріння
очистити щіткою. Сушити коріння найкраще, нанизавши на нитках.
Кору треба збирати лише весною, натомість несмолисту кору
можна збирати й восени, як опадає листя.
Квіти, які мають у собі найбільше лікувальних засобів, досить
тяжко збирати, тому що вони дуже легко мнуться, міняють свій колір і
запах. Маємо три способи збирання квітів:
а) збираємо тільки верхівці рослини з переважно ще не зовсім розX
виненими квітами;
б) збираємо цілу квітку з найкоротшими хвостиками (оскільки
можливо);
в) збираємо тільки кольорові пелюстки квітів. Тому що квіти легко
загнивають, треба рекомендувати сушити їх того самого дня, розстеливши
на папері або на полотні. Переховувати їх треба у бляшанках у холоднім і
сухім місці, далеко від сонячного проміння. Збираємо квіти на початку
квітнення.
Листя найкраще збирати перед квітненням рослини. Вони тільки
тоді сухі, коли серединний нерв і прожилки крихкі.
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Бруньки збираємо тоді, коли вони ще клеїсті й запашні та ще не
випустили листків. Їх можна сушити на відкритім повітрі.
Після зібрання рослин наступає процес сушення. Поки приступимо до
сушення, треба рослини посортувати, тобто X тримаймо окремо отруйні
рослини від неотруйних. Під час сортування вказано очистити рослини від
усяких занечищень. Зібрані рослини треба сушити в тіні, бо на сонці вони
тратять свій колір і знецінюються. У сушаркахXпечах при температурі 50X80
град[ус]ів сушимо головно насіння або коріння. Під час сушення не можна
перевертати цвіту. Щоб цвіт легше сушився, треба його розстеляти на
полотні або папері дуже тонким шаром. Ніколи не можна тримати цвіту на
купі, тому що по кількох годинах він перегрівається, а тоді треба його
викинути.
Найкраще сушити зела на просторім, сухім горищі, де б не занадто
нагрівало сонце, а вітер вільно його провівав. Не дозволено сушити зела на
камінні, глині чи цементі, тому мусить бути дерев'яна підлога або дошки,
завішене полотно чи папір.
Висушений цвіт треба переховувати в скляних, бляшаних або сухих
глиняних посудинах, щільно замкнених. Інші частини рослин можна дерX
жати в мішках, скринях, але завжди якнайдалі від вогкости. Всі сушені
рослини повинні задержати свій своєрідний запах, смак і колір. Не всі зела
можна сушити, тому що по їхнім висушенні вони втрачають свої властивосX
ті, як приміром: лопух, петрушка, звичайна кропива, зілля кульбаби й інші.
З них можемо приготовляти (зі свіжих рослин) тривалі салатки на зиму, які
можна вжити до боротьби зі скорбутом (цинґою) або зимовим
недоживлюванням.
Часто треба сушені лікувальні рослини провітрювати. Як тільки
з'являться іржаві плями, сухий запах або паразити, то треба їх викинути.
Взагалі сушені рослини переховуємо найдовше одинXдва роки в найкращім
перехованні. В одній посудині не переховуємо більше цвіту як 1 або 2 кг.
Натомість листя й ціле зілля переховуємо в одній скрині або мішку по 15X20
кг. Пахучі рослини найкраще тримати герметично замкненими, тому що
вони надають запаху іншим рослинам, які є коло них.
Як уживати готові сушені рослини?
Звичайно подаємо готові сушені рослини в напарі слабому або міцX
ному та у відпарі. Слабий напар приготовляємо з чайної ложечки рослини
политої склянкою окропу. Потім залишаємо на теплі, але щоб не кипіло.
По 15 хвилинах напар готовий. Треба тільки процідити й подати хворому.
Залежно від потреби 1X2X3 рази денно.
Міцний напар приготовляємо так само, тільки рослини даємо більше,
тобто одну або дві столові ложки. Напарювати треба в замкненій посудині,
і найліпше глиняній, а не металевій.
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Відвар приготовляємо в тих самих пропорціях, тільки окропу додаємо
на половину більше й варимо 20 хвилин, аж цей лишок води википить.
Звичайно відвару п'ється менше як напару X1/2 склянки 2X3 рази денно.
Настій інколи приготовляємо в той спосіб, що заливаємо гарячою
водою покраяні коріння чи кору й залишаємо у замкненій посуді на кілька
годин (або на ніч). Перед поданням трохи підогріваємо.
Спиртову наливку приготовляємо в той спосіб, що мішанину
сировини заливаємо у щільно замкненій посудині 70X75% алькоголем і
відставляємо на 2X3 дні, часто мішаючи, щоб бажані складники могли добре
розчинитись. Згодом мішанину фільтруємо, а залишки на фільтрі змиваємо
алькоголем. Одна ложечка 3 або 4 рази денно.
Звичайно напари приготовляємо, якщо переважає листя і цвіт. ВідX
вари даємо рідше, X там переважає кора й коріння.
У наглих випадках, як напр., у кровотечах, даємо частіше й більше, X
через 1X2 години.
Тут слід підкреслити, що перед подаванням рослини у формі напару
чи відвару рослинний сирівець треба обробити в такий спосіб:
накропити, докладно зволожити сирівець водою (1/3 X 1/2 ваги
сирівця), аж напічнявіє, а потім добре перетерти у ступі (найліпше не
металевій), потім спресувати на папері і висушити. Такі рослини дуже добре
напарюються, бо розчавлення їх у ступі відкриває клітини для діяння
гарячої води. Спеціяльно важне це при насінні, корах, стеблинах, а менш
важне при цвітах.
В дальшому розділі подані за азбучним порядком недуги і способи їх
лікування давно випробуваними рослинами, а почасти способи, взяті з
літератури про досліди в ділянці лікувальних рослин.
Доповнення до конспекту "Зела та їх пристосування"
Брак ліків, як відповідального референта фармацевтичного сектора в
Перемиській області, заставив мене опрацювати конспект "Зела та їх
пристосування", манускрипт, якого я закінчив 1945 року, перебуваючи в
околицях Пашова, Ракова біля Ліська (Сяніччина). Після реорганізації УЧХ
на Закерзонні переходжу на Лемківщину в характері надрайонового
референта УЧХ. Одне з перших моїх завдань було переписати згаданий
манускрипт. Його виконала Дора, машиністка Надрайонового Провідника
Лемківщини Мара, в трьох примірниках, що їх я переслав до використання
надрайоновому фармацевтові Лемківщини маґістрові Орестові, "Шувареві"
та "Скалі", а манускрипт залишив для себе. Особи, які одержали згадані
машинописи, мали за завдання поширити їх серед санітарів і санітарок УЧХ
циклостилевим виданням.
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По тій інструкції лише перемиський надрайон поширив серед
санітарів і санітарок згаданий конспект циклостилевим виданням, про що
згадує дXр Б. Гук ("Скала") в елябораті "Лікарі в УПА": "На курсах для
теренових санітарів, фармацевтів, окремо викладали предмета Лікувальні
Зела та присвячували досить багато часу на докладне вивчення метод збору
лічничих зел, "Зела та їх пристосування" служив за научний підручник".
В якій кількості поширено циклостилевий скрипт "Зела та їх приX
стосування", мені не відомо. Манускрипт, що його я привіз із собою до
Америки, переписав на машинці в 1950Xих роках. Під час пожежі моєї
аптеки 19 січня 1975 р. в Карлетоні (Мішіґен) згаданий манускрипт згорів
ураз із іншими цінними крайовими матеріялами. Машинопис на щастя
зберігся.
Багато зібраних і засушених лікувальних рослин ізXза нефахового
переховування не були здатні до вжитку. Треба одначе ствердити, що наші
санітарки й санітари УЧХ вміло застосовували добре переховувані взимку
лікувальні рослини при деяких хворобах як напр.: під час зимової пори
багато простуд ізXза браку часами аспірини лікувалось чайом із цвіту липи,
чи відваром із калиточника. На санітарному пункті санітара "Арпада" в
четвертому районі Лемківщини занотовано з добрим вислідом прикладання
компресів з вивару дубової кори на відлежані рани, чи посипання порошком
із дубової кори на гниючі рани. Де рани не ґранулювали, то прикладувано
правдивий відвар з м'яти, а при корчах шлунка відвар із рум'янцю. При
корості прикладувано компреси з відвару тютюнового листя. Так інфорX
мував мене санітар першого району Лемківщини "Карло".
Мельодія

Богдан ЯньоXКрук ("Мельодія") народився 1919 року В с. Конюшки Королівські
пов. Рудки. Студіював у медичному Інституті у Львові. Будучи на 5Xɦɭ семестрі
медицини відійшов в Перемищину, з Євгеном Лужецьким ("Шуваром") та Іриною
Лемехою ("Роґнідою"), розбудовувати мережу УЧХ. Від 1944 р. до весни 1945 р.
Богдан Крук був обласним референтом фармації УЧХ на цьому ж терені. Від весни
1945 р. до серпня 1947 р. був надрайоновим референтом Служби Здоров'я (УЧХ) на
Лемківщині. Восени 1947 р. прибув рейдом в Західню Німеччину з групою майора
Миколи Савченка X П. Миколенка ("Байди").
Богдан Крук закінчив фармацевтичні студії на УТГІ у Мюнхені 1949 р.
Приїхавши до США студіював фармацію в технологічному Інституті в Детройті й
одержав ступінь бакалавра. В 1960 р. дістав науковий ступінь дXра фармації в
УТГІ, а в 1968 р. габілітувався на доцента в УТГІ у Мюнхені.
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Dr. Bohdan Kruk ("Melodiya"):

THE UCHKH IN THE CURRENT LIBERATION
STRUGGLE
(SUMMARY)

•
The author begins his article with general information about the Ukrainian Red
Cross, its organization and its activities. One of the important tasks of the UChKh
was to train medical personnel. Generally, separate medical courses were given for
women working in the UChKh field network and UPA military medical assistants.
The courses made use of the Medical Compendium compiled by Dr. Yurko
Davydenko ("Yurko") and "Shuvar."
Medical care was provided by physicians who volunteered for the UPA, and
later, when their ranks thinned out, by medical assistants.
During the summer of 1944, the UPA medical service had to change its method
of operation. Conditions for the UChKh's activities were much more difficult than
under the Germans. The enemy terrorized the population and horribly tortured
captured and wounded UPA soldiers and medical personnel. The NKVD units
frequently carried out raids throughout villages and forests. Enemy medical units did
not provide medical help to wounded UPA soldiers while the UChKh, in accord with
UPA command orders, gave first aid to wounded enemy soldiers.
In the territory beyond the Curzon Line, the UPA and its medical service
suffered the greatest losses in 1947. In 1944X47, before the total deportation of the
population, the UChKh operated in a planned manner and had a precise reporting
system. Every doctor or medical assistant prepared a monthly report about UChKh
activity in the field, and the workers of the medical service wrote reports about their
work in the units. To his article, the author appends a UChKh district officer report
form, which includes 19 separate points. He also provides a copy of instructions on
how to keep the UChKh district administrative books. In addition to these books, the
medical orderly at the district UChKh centre was obliged to keep a record of
important events.
The medical stations (hospitals) coordinated their efforts to get food supplies
with the economic section of the underground network. Efforts were made to ensure
medical hideXouts with food supplies for five to six months in case of intensified
raids and blockades of villages by the enemy.
The author also describes the work of doctors (or medical assistants) in UPA
units: platoons, companies and battalions.
Heading the pharmacy section of the UChKh in the Lemko region was the
pharmacist "Orest." In 1943X44, drugs and surgical instruments were bought with
contributions made to the "UChKh Fund." The UPA units also obtained some
medications in their operations against enemy targets. Drugs acquired in various
ways were brought to an designated point where the pharmacist responsible for

194

several districts distributed them to medical stations X hospitals and UPA units. Any
remaining supplies were stored. The UChKh also organized the collection of
medicinal herbs, which were used for treatment of various illnesses.
The state of health of UPA soldiers in the area where the author worked was
generally good. Only in the mountains did some of the soldiers suffer heart and lung
ailments. Typhoid fever, dysentery and veneral diseases were also common. The
enemy contributed to spreading these diseases.
In a separate section of his report, the author gives statistical data of various
types of wounds of UPA soldiers and compares them to wound statistics of regular
armies. The author finishes his article with information about methods of treatment
of the wounded and describes the operational settings of the insurgents' secret
hospitals.
In order to illustrate one of the treatment methods used in insurgent conditions, the
author appends the first section of a compendium by B. Kruk ("Melodiya") X Herbs and
Their Use. This work discusses when and how to gather, dry and store curative plants.
Later it indicates how to prepare these plants for use in treatment.

Д"р Василь Гранас Ониськів ("Десна")

КУРСИ БІЛЯ ТРУХАНОВА
Спомин
В 1942X44 роках я вчився в Медичному інституті у Львові (Staatliche
Medizinische Institute Lemberg), жив у гуртожитку на вул. Собінського
(пізніше Радіщева), бічна Зеленої. Хоч членом підпілля я не був, але
доводилося часом трохи допомагати колеґамXпідпільникам. Десь на початку
літа 1943 р. звернувся до мене колеґаXоднокурсник, мешканець сусідньої
кімнати Микола Д. Він запропонував мені вибір: йти в "сітку" або в школу
командирів. Я пообіцяв дати відповідь за кілька днів, але чомусь Микола
більше про те мені не нагадував (може тому, що тоді УЦК кинув мене в
групу студентів на одну "акцію"). І ось торік у серпні я знайшов Миколу Д.
у складі іноземної делеґації на III Конґресі Світової федерації Українських
Лікарських Товариств. Зустрівся я з Миколою під готелем, а він мене не
пізнав, хоч я зовнішністю не дуже по 46Xти роках змінився (як і він). Пам'ять
йому вернулася щойно тоді, як я витягнув з кишені знімочку з 1943Xго року,
де ми обидва стоїмо побіч. Я думав, що з Миколи лишилося хіба кілька
кісток десь у карпатській або сибірській землі. Таке напевно він думав і про
мене. З Миколою моя зустріч мала винятковий характер, не те, що з іншими
колеґами.
Тут мушу представити ще одну особу X колишнього підпільника:
Костя Фенчина, родом зі села Заліски Жидачівського району, над Дністром,
мого товариша і однокурсника. Він уже під час навчання у Львові проявляв
стійкий і бойовий характер. Батько його був літуном в УГА. В кінці 40Xих
років я довідався від брата Костя (також студента Львівського мед. інX
ституту), що Кость, як член підпілля, поранений попався в руки облавX
никам. На слідстві вмів так викрутитися, що йому дали тільки десять років.
В концтаборі працював як мед. помічник у табірнім лазареті біля німцяX
хірурга. Після відбуття покарання він далі (як мені сам писав у половині
70Xих років) навчався, з ІІІXго курсу у мед. інституті у Воронежі, що його
закінчив "с отличием". Він пробував працювати у Львівській області, але
передумав і подався до Баранович у Білорусії. Тут уже постійно працював
хірургом, завів родину, одна його дочка X мистець. ДXр Кость Фенчин помер
нагло від інфаркту серцевого м'яза 5X6 років тому. Він був кандидатом
медичних наук. Тема дисертації: "Лікування полівітамінами хірургічних
хворих". В половині 70Xх років я відновив контакт з Костем і в один гарний
вересневий день він відвідав мене в моєму робочому місті по дорозі до
Моршина. Він прибув разом із київським професором, моїм одX
нокурсником, Олексою Очкуренком. Кость Фенчин у співавторстві з О.
Очкуренком і О. Федотовим опрацював Морфологічний словник медичної
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термінології, латинськоXукраїнськоXросійський, виданий у Києві, 1980,
видавництвом "Вища школа".
Життя дXр Костя Фенчина це наша епоха як на долоні. Його постать
варта щільнішої уваги.
Мої переживання від серпня 1944 року.
"Другі совєти" прийшли в моє рідне село на Стрийщині 5.08.1944 р.
Так склалося, що на той час я був дома й попав, як сливка в лайно. У другій
половині серпня мусів іти в Червону армію. Громом з ясного неба було для
мене, коли по дорозі в пересильний пункт у Дрогобичі я довідався, що
Львівський Медичний Інститут відновив свою діяльність, що йде набір
студентів і проводяться консультації. По двох днях перебування в
пересильнім пункті, де мене вже зробили канцеляристом, відвідала мене
рідна сестра. Вона переконала мене втекти додому, де наш рідний стрий,
голова сільради, повинен дати мені якийсь папірець, з яким я міг би податися
до Львова. Так і сталося. Я втік, але папірця не дістав, бо мій стрийX
більшовик (колишній член КПЗУ) сам попав у неласку своїх хлібодавців.
Одне слово, я став нелеґальний дезертир. Скривався три місяці. В перших
днях грудня один односельчанинXпідпільник із сітки, мій ровесник,
запропонував мені приєднатися до праці, на що я згодився. Він увечері завів
мене в сусіднє село в штаб. Там мене представив лікареві підпільної сітки.
Знайоме обличчя студента вищих курсів Львівського мед. інституту. Він
зразу почав мені рисувати на папері залізну бочку, пристосовану для дезинX
фекції та дезинсекції одягу. Пізніше я переконався, що то не другорядна
справа. На другий день мій начальникXмедик дав мені нове завдання, досить
цікаве і змістовне. Я повинен піти, розуміється через зв'язок, у Карпати
допомогти вести курси медичних сестер Українського Червонога Хреста. В
селі Труханів я повинен знайти доктора "Юрка" і віддатися до його розX
порядження. Мій начальник нагадав собі, що я з того дня не можу бути без
псевдоніму. Не пам'ятаю, чому я собі вибрав назву великої притоки Дніпра
"Десна". А ще хтось всунув мені особисту зброю, стару російську гвинтівку
й кілька набоїв. З моїм начальником я попрощався і більше його не бачив.
Найголовніше для мене було, що хтось з провідників дав мені книжX
куXпідручник для санXінструкторів німецької армії. Німецьку мову я знав
досить добре. Той підручник послужив мені корисним посібником на
курсах. Мій начальник поінформував мене, що для організації курсів повинX
на прибути до Труханова керівничка Українського Червонога Хреста, а по
дорозі мають долучитись до мене курсантки. Увечері я рушив у дорогу.
Зупинився на нічліг у селі Дашава. Там удень я мав несподівану зустріч. В
селі якраз перебувала сотня УПА, а командир сотні виявився мій товариш
з гімназії, який вчився на рік нижче, мешканець сусіднього села Богдан С.
("Карпенко"). Ми побалакали трохи, а тоді Богдан каже:"Маю, Василю, для
тебе несподіванку!" Тут же післав якогось стрільця по ройового. Через
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хвилину став передо мною Сильвуньцьо X Сильвестр М., що вчився зі мною
в гімназії в одній клясі, від початку до матури. Досить ми тоді поговорили,
хоч Сильвуньо відходив нераз від мене у службових справах. Розповів мені
дещо про наших товаришів, в тім і про Дмитра П., відмінника, але егоїста.
Увечері сотня змінила місце постою, а з нею я і ще кілька "цивільних".
Уперше я бачив повстанський відділ у марші. Сотня була розтягнена майже
на кілометр, ішла "гусаком", людина від людини на 3 до 4 метри. Ми з
Сильвуньом трохи порушували порядок, бо йшли поруч і балакали півX
голосом. Пізніше я довідався, що Сильвестр М. загинув у бою під Самбором
у січні 1945 року. Сотенний "Карпенко" був поранений у стегно, від чого й
помер удома в криївці, в кінці 1945 року.
Поки я дійшов у Карпати, крутився по Підкарпаттю понад тиждень,
В однім селі я зустрінувся зі своєю двоюрідною сестрою Меланією М., їй
тоді було 18X19 років. Учителювала й мала ще підпільне навантаження. 1945
р. вона була заарештована, відбула Ґулаґ, а в 60Xтих роках вернулася вже з
родиною, чоловіком і дочками, та осіла в Дрогобичі.
По дорозі потрохи долучувались до мене курсанти. Першим
представився молодий хлопець "Промінь" із Дрогобича. Мав особисту
зброю, пістолет. Він і залишився єдиним курсантомXхлопцем, всі інші то
були дівчата, серед них і рідна сестра Дмитра П. Пізніше вона також
перейшла через Ґулаґ і повернулася додому. Так я з дев'ятьма, або десятьма
курсантами дійшов до села Розгірче в підніжжях Карпат. Тут нас знайшла
керівничка УЧХ (принаймні я так зрозумів). Але про ту зустріч трохи
дальше.
Мушу згадати ще про дві зустрічі перед Розгірчем. В однім селі я
побачив боївку СБ. Кільканадцять здорових, бадьорих і веселих чоловіків,
серед них і мій односельчанин Мичайло С. Їхній командир був абсольвент
моєї гімназії. Боївка коротко затрималася й пішла дальше. Наступного дня
я довідався, що боївка ночувала в селі Сихів за Дашавою й перед світанком
на них наскочили чекісти. Вони, відступаючи, відстрілювалися і правX
доподібно всі загинули. В іншім селі пізнав я лікаряXпідпільника В. із Стрия,
років біля 30X35. Сказав, що закінчив медичний факультет університету в
Льєжі, Бельґія, де студіював сім років. Доктор В. був хворий, більше лежав.
Не знаю, яка його дальша доля. Повертаюся до зустрічі в Розгірчі. Тут ще
долучилися дві чи три курсантки, наша начальниця, щось мені в пам'яті
проблискує, ніби її псевдонім був "Парашка", але відповідальні підпільники
часто міняли свої псевда. Вона була поважна, але з гумором, пані під 40Xліт,
середнього, а навіть нижче середнього росту, досить повна. В поведінці
проста, але без простацтва, із швидкою реакцією. Вдягнена була, як сільська
молодиця, в розмові зраджувала глибоку освіту. Вона познайомилася з
курсантками, а тоді запропонувала мені не тратити часу й почати заняття
таки в Розгірчі. Можливо хотіла мене провірити? В розмові вона висX
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ловилася, що "передишка" може тривати і три роки. І так в селі
Розгірче дня 19 грудня у свято Миколая 1944 року розпочав я свою
конкретну й корисну роботу в підпіллі. В Розгірчі квартирували ми два
дні, дальший етап вже в Карпатах, село Бубнище, де ми квартирували
один день. Наша мета Труханів X велике карпатське село.
У Труханові ми переночували і тут наша начальниця звела мене
нарешті з доктором "Юрком", справжнє його прізвище так і залишилося
для мене загадкою. Вже з кількох слів, висловлених доктором, мені стало
ясно, що керівник курсів, тепер мій безпосередній начальник, походить з
Наддніпрянщини, і то з Лівобережжя, міг мати літ під 40, а може й 50,
коренистий з оголеним лицем, без вусів, цери жовтавоXсірої, очі сині.
Говорив ні то баритоном, ні то тенором, з приємним тембром, досить
чистою літературною мовою. Був зодягнений у німецький військовий
вермахтівський мундур, на голові німецька шапка, типу лещатарки, з
тризубом. В наступні дні розповів, що він з Полтавщини, до призову в
армію працював терапевтом і психіятром, в Червоній армії був
підполковником і що трохи служив військовим лікарем у вермахті в чині
оберлейтнанта. Сказав, що сім'ю, дружину і двох синів, втратив.
В Труханові завершилося комплектування курсів, точніше
курсанток. Вдень усі ми, разом з керівницею УЧХ, пішли в наш баракX
землянку, розміщену в лісі над потічком, на віддалі кількох кілометрів
від села. Керівничка УЧХ оглянула наше приміщення, побалакала ще з
дXром "Юрком" і з курсантками, та пішла геть у супроводі когось із
місцевої сітки. Наша землянка X напівбарак X являла собою досить
велику споруду зі смерек прямокутної форми, довжиною кільканадцять
метрів, з двокрилим дахом і з вікнами. Всередині при поздовжних стінах
були легкі смерекові підвищення, місця для відпочинку і спання,
вистелені смерековими гілками. На обох причілках були двері. По
середині бараку був довгий стіл, а при нім лавки, біля стола стояла пічка
з залізної бочки. В однім куті було розміщене медичне добро дXра
"Юрка"X скриньки з медикаментами, перев'язочним матеріялом і
ношами. Там часто просиджував ординарець дXра "Юрка", а заодно і
санітар; там пізніше також лежав поранений стрілець, кільканадцять
метрів у протилежний бік від потічка була "лятрина"Xвідхідник, рів з
горизонтальним великим дрючком, замість стільця.
Отже протягом місяця мешканцями бараку були: дXр "Юрко", його
ординарецьXсанітар, я і 16 курсантів (15 курсанток та один курсант). В
тій споруді всі ми ночували, їли те, що тут же приготовили чи зварили і
вчилися або вчили. В розпорядку дня було: раненько бігти до потічка
митися, чоловіки до пояса голі, тоді спільна молитва і сніданок: кава з
пряженого ячменю без цукру і хліб пшеничний, житний, вівсяний. Після
сніданку зайняття 2X3 години, перерва на обід, по обіді знов 1X2 години
зайнять. Потім відпочинок, невибагливі розваги, легка вечеря.
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Як уже згадано вище, в нашім бараці знайшов притулок один
поранений стрілець. То могло бути на початку січня. Він був поранений у
черевну порожнину в бою під Журавном, під час обстрілу сотні ворожим
літаком. Фактично він мучився без лікування, бо поверхові перев'язки, що
їх робив дXр "Юрко", не можна кваліфікувати як лікування. В нас він
мучився з тиждень і помер від перитоніту. Навіть однієї ночі, під час
тривоги, його несли кільканадцять метрів на ношах. Наш вимаршXевакуація
був зразу припинений, то доктор"Юрко" був провів учбову тривогу, і зовсім
слушно.
В основному я проводив підставові зайняття, тільки іноді доповідав
керівник курсу доктор "Юрко". Мені принесли кілька більшовицьких
плякатів, чистих і білих на зворотній сторінці, то на них я повимальовував
людський кістяк та кілька малюнків на тему медичної допомоги. Курсантів
я познайомив з елементами анатомії та фізіольогії, опісля з травмами;
розповів про інфекції ран, про мікроби, про асептику та антисептику.
Проводжено відповідні практичні зайняття. Не уявляю собі, яке б дівчата
знання засвоїли собі з моїх викладів, якби в мене не було німецького
підручника для санXінструкторів і якби в моїй голові не залишилася перша
медична допомога, яку нас учили в 1943 році на надпрограмових зайняттях
доктори Роман Осінчук і Василь Келеман. Курсантки пильно слухали
викладів і поважно ставились до зайнять, назагал добре засвоювали
матеріял. До мене зверталися X "друже інструкторе". Вечором при нафтовій
лямпі, розуміється при заслонених вікнах, вони щось читали, доучувалися
чи займалися дрібними господарськоXхатніми справами.
Часом увечері заходило до нас кількох старшин на балачки. Не диво,
дівчата притягали їх як магніт. Були гри в шахи, шашки, карти, співи,
розмови. Грубощів та алькоголю не було. Були в гонорі деякі дівчата,
особливо одна, 18 чи 19Xлітня красуня, і досить розумна, "Ягідка" з Яворова
чи з Жовкви. Одного вечора сиділо при столі кілька чинів, то сперечалися,
то вихвалювалися, а врешті доктор каже мені, і то досить голосно:"один
одного хоче перебрехати". Зрозуміло, що на двох постах, на віддалі
кількадесят метрів від бараку, вартували стійкові, мінялися що дві години.
Стояли всі, крім доктора.
Ми були в якійсь мірі під опікою та охороною. Кількасот метрів від
нас квартирувала сотня з куреня "Месників". Тож старшини тієї сотні були
частими гостями у нас, а у вільні хвилини ми, враз із деякими дівчатами,
заскакували до них на балачку. При допомозі сотні ми діставали харчові
продукти, нафту для лямп. Сотня розміщувалась у кількох землянках,
менших і нижчих як наша, більше вкопаних у землю. Була окрема
землянкаXштаб. Ще одна окрема землянка X пропаґандивний пункт. Між
командирами був особливо балакучий і товариський молоденький чотовий.
Він мав стрільця осетинця, темного, чорноволосого, літ коло сорок, що
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трохи говорив поXросійськи, а дуже мало поXукраїнськи, як команду та ще
дещо. Своїм начальником "Антипко" опікувався як улюбленою дитиною.
Пізніше літом мені сказали, що вони обидва загинули.
Якось я познайомився з одним ройовим із сотні. Він відкрив свої
карти, походив з Грубешівщини. Я з його рідним братом мешкав у гурX
тожитку цілий рік в одній кімнаті. Ройовий мені дещо розповів про життя
і службу в сотні. За кілька днів до нашого приходу підрозділ сотні
заарештував двох радянських радисток, що біля Сколього мали свій пункт
чи бункер. Іншого дня він мені сказав, що якраз відбувається покарання,
дають 25 буків одному стрільцеві за якусь провину. Тюрми X "гаупвахти" у
відділах УПА не було, тому часто за провини карали буками, за поважні
злочини розстілом. Деколи вирок був відкладений і потім замінений на
"регабілітацію".
На все життя запам'ятався мені СвятXвечір 6 січня 1945 р. Ми з
курсантками пішли запрошені на традиційну вечерю в сотню. Вечеряли в
одній землянці разом із командирами сотні. Після вечері вся сотня й ми
вишикувались квадратом на поляні та з годину недуже голосно колядували.
Зима на той час була досить лагідна, легкі або помірковані морози, але снігу
досить, як звичайно в Карпатах.
Курси добігали до кінця. Тут уже частіше приєднувались до зайнять
доктор "Юрко", лікар із практичним досвідом. Велику увагу ми звертали на
способи перев'язування, імобілізацію, транспортування хворих і поранених,
асептику і антисептику.
Курси закінчилися 25 або 16 січня 1945 року. Доктор "Юрко"
влаштував курсантам іспит на зразок радянських шкіл, з карточкамиX
білетами. Не знаю, чи сценарій іспиту прийшов з керівництва УЧХ, чи був
витвором самого доктора"Юрка". Дівчата дуже переживали, тягнули білети
з питаннями, підготовлялися, тоді відповідали усно і практично. Коли всі
курсантки закінчили екзамен, доктор "Юрко" довго говорив про самоосвіту,
як чесно жити, сумлінно працювати, самовдосконалюватися, а
найголовніше X читати, читати і ще раз читати. Всі розійшлися, я
попрощався з доктором"Юрком" і з деякими старшинами сотні та подався
через зв'язкових додому. Ще донині стає мені перед очима його постать:
трохи згорблений, часто задуманий, замріяний, гейби у трансі прижмурені
очі, націлені кудись у далечінь, на голові лещатарка з тризубцем, а в кишені
наган; казав, що то найпевніша зброя. Вже влітку 1945 року мені розказуваX
ли, що дXр "Юрко" попав у засідку і в оточенні застрілився своїм наганом.
Запам'яталося мені, що на початку, поворотної дороги з Труханова,
привели мене до хати, де лежав важко ранений стрілець. Він наступив на
міну, яка обірвала йому ногу на рівні 2/3 гомілки. Потрібна була ампутація,
яка й так не могла його спасти, бо він уже був у тяжкім септичнім стані.
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Через пару днів я вже був "вдома" X замаскований у землянці в лугах
над річкою біля мого села.
В половині лютого мене повідомили, що знову треба мені піти до
Труханова на другий цикл курсів. Уже без зв'язківців я добрався до
Бубнища, а там уже попросив знайому зв'язкову, яка повела мене лісовою
доріжкою до Труханова. Вже недалеко Труханова на зустріч нам жене якась
жінка корову і здалека кричить: "Вертайтеся! Москалі в селі!" Ми почекали,
а жінка надійшла, пропустили її вперед і в слід за нею повернулись назад
до Бубнища. Раптом котрась із супутниць півголосом сказала, що спереду
щось мигнуло. Я облишився і, коли супутниці з коровою віддалилися від
мене на 30X40 метрів, біля них виринули два солдати і зразу пустили по мені
чергу з автоматів. Але і я в одну мить кинувся в бік у ліс. Пізніше моя сестра
виявила, що мій одяг був продірявлений, тіла мого кулі якось не зачепили.
Тоді я зразу біг лісом, а "бойци" чомусь мене не переслідували; видно
пильнували моїх супутниць. В лісі я попав в зруйновану землянку й калюжі
крови біля неї. Обережно бродив я по лісі, а смерком спустився вниз до
Розгірча, трохи поспав в знайомій оборозі й опівночі сам без зв'язку подався
додому. Далі вже пішло життя не в екстазі, як у перші місяці, а в депресії,
резиґнації, очікування на смерть. Ніхто моєю особою більше не цікавився,
хібащо часом я контактувався з кущем, т. зв. відділом самооборони.
До кінця жовтня ночував я тільки на лоні природи, а тоді в тітки на
краю села. На початку грудня 1945 року я "леґалізувався", за мовчазною
згодою місцевих провідників. Як скоро показалося, життя "леґалізованого"
не менш тяжке і страшне, ніж у концтаборі, а душевна і політична боротьба
навіть тяжча.

Dr. Vasyl Hranas"Onyskiv:

COURSES NEAR TRUKHANIV
(SUMMARY)
In this memoir, the author describes how he helped give underground courses
to Ukrainian Red Cross nurses during the winter of 1944X45, while he was still a
student of the Medical Institute in Lviv. The training was given in the Carpathian
Mountains near Skole. The courses were organized by a woman whose code name
was "Tsiotka." Directing the training was Dr. "Yurko," a surgeon, who was from the
Poltava region.
The courses were given in a dugXout which served as living quarters and the
place of instruction for 15 students and their two instructors. The conditions of
training were extremely unfavourable, but thanks to the seriousness and diligence of
the students, the courses proceeded successfully. The author taught the fundamentals
of anatomy, physiology and treatment of wounds. Other subjects were taught by the
director, Dr. "Yurko". At the end of the course, Dr. "Yurko" gave exams using the
method used in Soviet schools, with each student selecting a sheet of questions which
she had to answer.
According to the author, Dr. "Yurko" was caught in an ambush in the summer
of 1945. Surrounded by the enemy, he shot himself with his Nagan revolver.

Д"р Дмитро Капітан

ҐЕСТАПІВСЬКІ ЗВІРСТВА В КАЛУЩИНІ*
Як колишній лікар Калуської округи, я мав нагоду особисто бачити і
від очевидців записати нелюдські звірства станиславського ґестапо, що
рекрутувало собі на службу фольксдойчерське шумовиння, яке вже при
винищуванні жидів викрикувало в сторону українців: "Ми вам єще тутай
дами Україне!"
Арешти та нищення українців почалися вже з приходом німців, але
вершок терору припадає на роки 1943X44, після їх поразки на сході. Щоб
контролювати населення, частину станиславівського Ґестапо перенесено до
Калуша, де розмістилося воно в домі Фелчинського.
У травні 1944 року ґестапівська експедиція із татарами та киргизами
напала на село Завадку, Калуського повіту. Село спалено, а 35 людей, в тому
числі абсольвента медицини П. Лесика, привезено до Калуша і приміщено
в ґестапівській пивниці, обведеній колючим дротом. Жертви роздягнено
догола, прив'язано до того дроту і пущено вівчура, який кидався на них,
вириваючи куснями тіло. Після того цих мучеників повели на цвинтар і
розстріляли.
Крім лікаря Лесика, згинули тоді мученичою смертю такі селяни: Іван
Білан, Антін Бігун, Степан Бігун, Юрко Кобрин, Олекса Сенюра, Юрко
Куцій, брати Гаврилюки, Антін та Василь Перейми, Михайло та Степан
Гурки, Максим та Гриць Когути. Прізвища інших устійнити мені не
вдалося.
Через кілька днів після цієї масакри приведено до ґестапа трьох
упівців, двох хлопців і дівчину, зловлених поза Калуським повітом.
Ланцюгами прив'язано їх до дерев і цьковано вівчуром. Дівчину перед тим
по черзі насилувано. Всіх їх розстріляно на цвинтарі. На жаль, прізвища цих
людей мені невідомі.
Наприкінці травня 1944 року ґестапівці разом з відділами узбеків та
киргизів напали на села Довга Вайнилівська, Сільце та Середнє. Протягом
двох днів вони грабували села та насилували жінок. Тиждень пізніше я, як
лікар, перевірив фізичні шкоди, заподіяні населенню. Коло 120 жінок,
дівчат і навіть малих дівчаток були знасилувані. Пізніше декотрі з них
лікувалися на венеричні недуги в калуському шпиталі. Ця банда злочинців,
як я довідався, була зліквідована відділом УПА.
*
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У Велику П'ятницю 1944 року ґестапівці з мадярами напали на село
Кропивник. Село спалили, а коло 30 людей забрали і в домі Фалчинського
після страшних тортурів розстріляли.
Крім згаданих уже сіл, ґестапівці спалили Кадобну, Копанки, Болохів
та інші села.
Під час німецької окупації в Калуші існувала українська торговельна
школа. Восени 1943 року кільканадцять учнів тієї школи арештовано під
замітом приналежности до підпільної організації. Арештованих дітей вивезX
ли до Станиславова, де всіх їх засуджено на розстріл. Після того їх привезли
назад до Калуша і розстріляли на ринку.
Мені випало бути свідком тієї трагедії. В той час я якраз вийшов із
своєї ординації, щоб оглянути деяких хворих. Раптом почув сальву з
машинового карабіна. На ринку біля аптеки я побачив багато селян, уставX
лених в квадрат, а всередині ґестапівця, який щось до них говорив поX
польськи. Наблизившись, я почув останні слова: "... ми вас вивішаємо,
здесяткуємо, якщо будете бунтуватися проти німецької влади!
Зрозумєлісьцє!" На хіднику, під муром, лежали розстріляні діти. Я
запам'ятав лише три прізвища: Мандрик, Келебай, Коломиєць. Мати одної
дитини збожеволіла.
Один з ґестапівців ходив по Калуші з великим вівчуром і цькував ним
людей. 70Xлітній інженер Михайло Чорпіта зголосився до мене, щоб я
перев'язав йому рани. Таких покусаних було декілька.
Заступник крайсгавптмана, дXр Вендт, переїжджаючи через село
Рип'янку, побачив гурт селян, які про щось розмовляли. Він запитав їх, про
що вони говорили. Один із села, жестикулюючи, почав пояснювати але
Вендт, не розбираючи, в чім справа, вистрілив і забив селянина.
У селі Небилові, зганяючи підводи на вивіз дров, німецький жандарм
застрілив селянина, щоб "підбадьорити" інших.
Подібних випадків було багато. Населення, боронячись, відповідало
протитерором.
Ми, лікарі Станиславівської округи, одержали від Ґестапа наказ
заявляти про кожний випадок лікування ран, спричинених пострілом або
ударом ножа чи баґнета. За незголошення X кара смерти. Лікарі були
тероризовані викликами до Ґестапо і арештами.
Мене арештовано в грудні 1943 p., коли Ґестапо виарештувало багато
інтеліґенції та селян в Калуші та в Надвірній.
Нас привезли до тюрми і уставили рядом лицем до стіни у великій
залі. Позаду стояв ґестапівець з вівчуром. Він попередив нас, щоб ми не
рухалися і не говорили. Так стояли ми яких три години. Хтось зліва від мене
щось шепнув до сусіда, ґестапівець підскочив і вдарив його по голові.
Нещасний упав, і його забрали.
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Нарешті нас завели до якоїсь кімнати, де забрали всі речі включно з
краватками та пасками.
Після того я і два калушани, п. К. та старший Долинка, опинилися в
підземній камері, де застали 15 українців та одного поляка.
З друзів недолі пригадую ще поліциста, вістуна Дунця з Надвірної,
поліциста Ж. з Калуша.
Від першої ж ночі нас обсіли воші і так докучали, що ми зовсім не
спали. Докучала й спрага. На додаток щокілька хвилин приходив
ґестапівець, і тоді ми мали схоплюватися і стояти на струнко. Він забирав
чергову жертву і відходив. На допитах звичайно тортурували. Допити
відбувалися переважно вночі. Неприємно робилося, коли скреготів у дверях
ключ і падало слово "Ахтунґ!"
На прохід нас не виводили, тож ми проходжувалися по кімнаті один
за одним X гусаком. Ми не могли обголитися і по бородах розпізнавали, хто
найдовше сидить у тюрмі. Основним нашим заняттям було биття вошей.
Деякі молилися. Пригадую, як старший Долинка клякав у кутку, склавши
руки до молитви. Він ніби передбачував свою долю: був розстріляний разом
із сином, що сидів у сусідній камері.
Та не зважаючи на всі ці переживання, ми не піддалися розпуці.
Кожний з нас по черзі мав розповідати якусь історійку. Крім того, ми
порозумівалися з в'язнями сусідніх камер вистукуванням в стіну. В такий
спосіб я довідався, що в одній із камер перебував дXр Ярослав Кучерський,
мій колеґа з студентських часів. На допиті його сильно побили, а потім
розстріляли.
Оглядаючи камеру, ми побачили надряпані на стінах прізвища тих,
які сиділи тут перед нами. Я зустрів прізвище В. Кіца, ветеринарного лікаря,
який був арештований кілька місяців раніше. По трьох тижнях ув'язнення
його розстріляли на ринку в Станиславові.
Раз на тиждень ми одержували "з волі" буханець хліба. Хліб ділено
на рівні частини, бо ніхто не знав, чий хліб кому належить. Тяжко було
курцям, яким не вільно було курити.
Третього дня мого перебування в тюрмі я набрався фурункульози. Я
чув, що маю гарячку. Дижурний камери попросив закликати лікаря.
Прийшов лікар жид, прізвища не пригадую. Він пошепки поскаржився
мені, що його рідню зліквідували. Жадних ліків він не сміє давати в'язням.
Порадив видерти кусок власної сорочки, намочити в воді і прикладати до
руки. Ще раз перепросив, що нічим не може допомогти.
Ніхто з нас на знав, за що властиво сидить. Ґестапівці ловили людей
як попало, часом як закладників і для постраху населення розстрілювали.
Допити йшли звичайно з биттям, часом вбиванням трісок поза нігті.
Оповідали, що ґестапівці послуговуються також електричним струмом.
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Найбільше ув'язнених було із Калущини та Надвірнянщини, де
протинімецький резистанс був досить сильний. Наші лікарі були втягнені
в резистанс, інакше воно й не могло бути. "Хлопці" приходили лікуватися
самі, а то приїздила підвода і забирала лікаря до тяжко хворих. Хоч все це
робилося таємно, Ґестапо часом довідувалось про нашу роботу. Ось так
розстріляно дXра Кучерського, якому доказали лікування хворого.
Чи знає Ґестапо про випадки, коли й мені приходилось лікувати
"хлопців"? Ця думка хвилювала мене. Потішав себе тим, що маю підвищену
температуру, і тому не буде так боляче відчувати всього того, що зі мною
робитимуть.
На п'яту ніч викликали мене на допит. Вели коридором, якимсь подX
вір'ям, знову коридором. Нарешті ґестапівець звелів обернутися до стіни і
стояти нерухомо. Нагло я почув страшні крики. З кімнати вилетів якийсь
опришок і крикнув: "ССXман, вассер!" Що там було далі не знаю, бо мене повели
до якоїсь кімнати, ґестапівець відчинив двері і штовхнув мене всередину.
Кімната була ясно освітлена і тепла в порівнянні з нашою камерою.
За столом сиділи два мужчини і жінка. Остання, власне сиділа на колінах
одного з тих ґестапівців. Списано мою біографію, а потім той, що
забавлявся жінкою, спитав мене, чи я знаю кравця Д. і чи бував у нього на
таємничих сходинах. Я відповів, що кравця Д. знаю і бував у нього, бо він
робить мені убрання, але на ніяких таємничих сходинах у нього не був. На
це ґестапівець скочив, підніс палицю і закричав поXнімецьки: "Ви,
українська інтеліґенція, бунтуєтеся проти німців, ми вас визволили, а ви
віддячуєтеся бунтами! Ти, як повітовий лікар, мусиш заспокоювати бунX
тарів!" Опришок накричався і замовк. Я також мовчав, бо не мав фізичної
сили доказувати йому, що в той час, як нас тортурують і розстрілюють, як
на глум за вікнами крамниць висить портрет Гітлера з написом "визX
волитель". На диво, про лікування упівців ґестапівець не сказав ані слова.
Нагло щось заговорила жінка до ґестапівця, і він на моє здивування
крикнув: "Марш, забирайся, я покличу тебе пізніше!"
Але не кликано мене протягом двох днів, а потім оголошено, що я,
кравець Д., інженер П. і директор К. "тимчасово звільнені". Звільнено тоді
коло десятьох хлопців з Надвірної та Станиславова. Перед звільненням
кожний з нас мусів підписати заяву, що не буде розказувати того, що бачив,
чув чи пережив у тюрмі. Тяжко було повірити, що ми вільні. Жаль було
друзів, що лишалися. З сльозами в очах ми прощались. Деякі з них, що
пізніше вийшли з тюрми, лишилися вдома, а деякі живуть тепер в Америці.
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Доповнення до спогаду*
Рочестер, дня 6 грудня 1975 р.
Високоповажаний Пане Докторе!
Сьогодня я одержав Вашого листа від п. І. Лика, в котрім Ви згадуєте,
що бажали би мати інформації відносно моїх зв'язків із Санітарною СлужX
бою УПА.
Посилаю Вам свою допись до "Свободи" за сьомий і восьмий червень
1960 р. "Ґестапівські звірства в Калуші". Я описав там рівнож деякі дії УПА
та мою причетність до цих подій.
В той час я був повітовим лікарем Калушського повіту. Розуміється в
тих роках (1942X44) УПА час до часу зверталася до мене, як заходила
потреба. Я перевіряв медичні пункти УПА, один з них був в селі Грабівка
Калушського повіту, другий в горах за Рожнітовом, Долинського повіту.
Медичні пункти були добре улаштовані. Із лікарів пригадую тепер тільки
фельдшера Олексу Зеленюка, інтеліґентну, розумну людину.
Часом друзі приходили до моєї ординації. Часто я був в небезпеці, як
це подаю в дописі. Не знаю, скільки це буде мати вартости для Вас, бо багато
деталів позабувалося. Якщо будете мати деякі питання, прошу написати,
як буду пам'ятати, то подам.
Як Літопис вже вийде, прошу прислати і для мене, кошти поверну.
Прошу відписати і подати Вашу думку на мою допись до "Свободи", можете
її використати як потрібно.
З пошаною Др Дмитро Капітан

Рочестер, 1.02.1976
Високоповажаний Пане Ріпецький,
Вашого листа з 12. 05. 1975 одержав і подаю ріжні дані, що можливо
будуть надаватися до Літопису УПА. Хочу тільки сказати, що мені сімдесять
шість років, хорую дещо на серце (інфаркт) і пам'ять моя є дуже слабонька.
Відносно моєї статті "Ґестапівські звірства в Калущині", подаю до
відома, що писав її на еміґрації в Німеччині, ще за доброї пам'яти, рік по
цих всіх подіях. Дуже шкода, що тоді рівнож не описав про санітарний стан
УПА, але уважав, що ті речі наш провід на еміґрації буде точно знати і то з
лучших джерел як мої, а про ґестапівські звірства, можливо, не буде знати.
*
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Листи дXра Дмитра Капітана доповнюючі спогад писані: 6 грудня 1975 p., 1 лютого
1976 p., 1 січня 1976 р. та 15 січня 1976 p., Архів Літопису УПА.

Може дещо ви одержите від дXра Михайла Данилюка (попросіть його).
Він здається мав добрі зв'язки з підпіллям. Хочу свої дані поділити на три
частини і кожну подавати осібно.
З пошаною
Щасливого Нового Року!
др Дмитро Капітан

Частина перша
Відносно моєї статті, що була поміщена в "Свободі" і хочете помістити
її в Літописі УПА, то прошу додати слідуюче: ґестапівці забрали тіла
помордованих дітей, коло аптеки Шустової, і вивезли їх автомашиною та
закопали нікому не відомо де, в якому місці чи околиці.
Відносно мойого колеґи.
ДXра Ярослава Кучерського повної біографії не можу подати, бо не
знаю. Ми студіювали медицину разом в Кракові. Він був веселої вдачі,
товариський, уділявся громадсько, помимо цего, що хорував на
туберкульозу і був під лікарською опікою. По скінченні медицини осів у
Надвірній. За німецької окупації і з ростом нашого підпілля, він лікував
упівців, як і кожний з нас. Як я згадував в своїй статті, ми лікарі одержали
спеціяльний документ від ґестапо доносити кожний випадок рани від
пострілу чи від удару ножем.
Хтось доніс до ґестапо, його арештували і доказали, що лікував
упівців. По сильнім побиттю, його розстріляли в Станиславові.
Його дружина живе в Америці та не знаю де. Може Головна Управа
Українського Лікарського Товариства буде знати її адресу.
Ветеринарійний лікар Володимир Кіца прибув до Калуша як вет. лікар
у 1937X38 роках. За большевицької, і рівнож за німецької окупації, він був
дуже товариський. Ми разом товаришували, часто бачилися, він був дуже
товариський, працював громадсько. Був жонатий і мав троє чи четверо
дітей. Як кожний з нас, працював секретно для нашого підпілля, але
безпосередньо не був у підпіллю. Була версія, що він мав переночовувати в
себе одного з визначних членів організації. Про це ґестапо довідалося,
арештували і на ринку в Станиславові розстріляли.
Я сидів в тій самій камері і бачив його ім'я та прізвище, якби нігтем
вирите на стіні. По розстрілі наше підпілля заопікувалося його родиною і
правдоподібно родина лишилася в Калуші. Більше даних не маю. Прошу
написати до Українського Лікарського Товариства, може вони мають
більше даних, як я подаю, але кілька літ тому вони зверталися до мене, чи
я щось знаю більше про сл. п. дXра В. Кіцу.
др Д. Капітан
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Частина 2
Відносно моєї співпраці з УПА то можу подати слідуюче: здасться, що
організатором підпілля, а відтак УПА в Калуші, був Ярослав Мельник,
псевдо Роберт. Походив зі села Бережниця, звідки походив с. п. Степан
Бандера та його брати. Калущина була дуже зорганізована, в кожному селі
була сітка підпілля.
Роберт просив мене, як повітового лікаря, оглянути їх медичні пункти.
Медичні пункти чи станиці дуже часто переходили із села до села з різних
причин. Кожний пункт мав лікаря, звичайно були лікарі жиди, але їх
прізвищ чи псевд абсолютно не можу тепер пригадати. З українців
пригадую лікаря Зеленюка і О. Сандуського, вони мали залишитися
(можливо, їх прізвищ не слід подавати, щоб їм не пошкодити, якщо живі і
цего не бажають). При кожнім пункті був малий шпиталик. Моїм завX
данням було забезпечити мед. станиці ліками і іншим санітарним вирядом,
що й по можности робив. Знаю, що УПА мала забрати весь виряд з аптеки
з міста Войнилова. Знаю, що кожна мед. станиця мала вистачаючо
медикаментів. Це все було в 1942X43 роках. Часом до моєї ординації
приходили упівці лікуватися. Мав один випадок тяжко раненого і недовго
по тім я був арештований ґестапом. Я був абсолютно певний, що хтось вже
доніс і це буде кінець. А ґестапо про це не знало. Випитували про зв'язки з
підпіллям, але жодних доказів не мали. Відпустили, як казали, "тимчасово",
мене і ще 3Xох калущан та 5X6 надвірнянців. Жаль, що прізвищаXпсевда,
місцевости (крім Грабівки), не можу подати, все позабувалося.
Д. Капітан

П.с. Прошу не подавати повного прізвища фельдшера, що працював в
УПА, Олекси Зеленюка. Це може йому дуже зашкодити, як він ще де живе
в Радянському Союзі. Прошу тільки подати як лікар О. З.
Рівнож прошу доповнити слідуюче:
ад 1) ґестапівці забрали тіла помордованих дітей і закопали невідомо
в якім місці чи місцевості.
ад 2) як згадано ґестапівці розстріляли:
1. дXр Ярослава Кучерського
2. Володимира Кіцу ветер. лікаря
3. обох Долинків, тата і сина, міщан з Калуша
4. поліциста, вістуна Дунця з Надвірної та інших з Калущини, прізвищ
яких не можу пригадати.
Звільнені були крім мене:
1. Директор школи, Коваль із Калуша (помер на еміґрації в Чікаґо)
2. Кравець Кокіндяк X лишився в Калуші.
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3. Інж. Петик. Є здається в Філядельфії, прошу не подавати його
повного прізвища тільки інж. П.
4. Поліцист Жовнір, рівнож на еміґрації, подати тільки п. Ж.
5. 5X6 осіб з Надвірної, прізвищ не пригадую.
Д.К.
Посилаю рівнож спеціяльний документXлист, який одержав 15X20 літ
тому від моєї дальшої родини (але кличемо себе шваґри), Федуня Семена.
Посилаю копію та рівнож і ориґінал, бо копія дуже не чітка. По прочитанні
дуже прошу листа повернути мені. Шваґер Федунь вже помер три роки
тому. Цей листXдокумент часу і крім мене ніхто про це не знає. Шваґра це
дуже боліло, він був учасником визвольних змагань села Пукова,
рогатинського повіту, де ця подія відбувалася, а я знова походив із суX
сіднього села Дібринева. Правда, про цю подію знає село Пуків, хтось там
в Польщі, можливо і може певні большевики. Хочу, щоби ви про це знали
і про інші події, які тут подаю. Із згаданих осіб в тім листі знаю особисто
тільки В. Сліпенького. Він був мій гімназійний товариш, а відтак побратим
по зброї, Український Січовий Стрілець. Разом ми були в битвах під
Львовом, тільки я був в групі отамана Микитки, то є група Старе СелоXСихів,
в першім Станиславівськім курені, не пригадую в котрій сотні. Ми довідаX
лися, що в наступі він був тяжко ранений в ногу. Він втратив ногу і як інвалід
УСС мав маленьку пенсійку. Він був відтак секретарем, а за большевиків
головою сільради (війтом). Я був далеко в Калуші і не мав зв'язків із ним.
Не думав, що усусус згине ніби від своїх. Думаю, що як УСС заслуговував на
суд і, як винен, покарання після суду. Думаю, що крайна жорстокість іде в
парі з крайним боягузтвом X це я мав нагоду досить часто переконатися в
сутичках та в битвах під Львовом.
Я був в Калуші в близьких зв'язках з підпіллям і не видав, і не чував
про якісь звірства підпільників. В Калущині я стрічав надзвичайно ідейних,
відданих нашій справі, розумних товариських (таких як X псевдо Доктор,
Роберт), одиниць. Знаю одного ройового (забув його псевдо), що хорував
на сильні болі хребта, якого я хотів віддати до шпиталя в Калуші, але він
не схотів, кажучи, що його є тяжко заступити і що він знає забагато і не
бажає дістатися в руки німців чи большевиків. Казав, що на випадок
небезпеки має дозу ціянкалію і в випадку наглого заскочення больX
шевиками буде битись, а як мав би дістатись в полон, зажиє ціянкалій.
Знаю, що деякі з них були дійсно як святі, гідні молитви, гідні пам'яти та
наслідування. Особисто я читав Данила ІІІумука "За східнім обрієм"
(здається такий заголовок), не годжуся з тим, як він неґативно представляє
по таборах в Сибірі наших підпільників. Я особисто стрічався з надзвичайно
ідейним елементом. Правда, була залізна дисципліна по селах. За непослух
карали по козацькому, звичайно буками. Але не було якогось тяжкого
побиття. Знаю (але прошу це не подавати), що одна їмость забагато
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говорила про УПА, одержала попередження, щоб здержатися. Це не помогX
ло. Одержала 5 буків і сказали "це, єґомосцюню, за язик". І було тихо. Бачу,
що по інших повітах було гірше.
Як буде уложений Літопис, це Ваша справа. Тільки як поставиться до
самоволі і незаконних дій. Замовчати X це буде наша слабість, яка в
будуччині знову може повторитися. А все ж таки наші ідейні борці, яких я
особисто знав і мій сестрінок, що загинув в УПА в боях з большевиками під
Тернополем, і моя родина, що 12 літ терпіла в різних нетрах Архипеляґу
Ґулаґ заслуговують на пошану і добру згадку для майбутніх поколінь.
З пошаною до Вас,
др Д. Капітан

П.с. Прошу не згадувати про мою родину. Вони вернулися, є в
Галичині, щоб їм не пошкодити.
Рочестер, дня 10 січня 1976 р.
Дорогий М. Ріпецький!
Хочу трошка доповнити 3Xтю частину, деякими рефлексіями та факX
тами. Деякі дії нашого підпілля могли бути, а часто і були, большевицькою
провокацією. Це обосновую слідуючими фактами. Часом до підпілля
зголошувалися різні люди, часом збігці із Східної України, що ніби втікали
із транспорту, як їх везли до Німеччини на роботу і т. п. Пригадую, що мені
особисто таких двох представили. Їх допитували (але не мучили) довший
час, не знаючи, чи можна буде їм вірити, не пригадую, що пізніше з ними
сталося. До УПА зголошувалися різні збігці як із допоміжних німецьких
частин, а часом із большевицьких партизан. Звичайно вони творили осібні
відділи.
А большевицькі партизани були і в Калущині, і частинно в РогатинX
щині. Ріжні злодіяння могли вони поповнювати, що могло іти на наш
рахунок. Це абсолютно треба брати під увагу.
Знаю тільки, що в Калущині, де підпілля було дуже зорганізоване і
сильно здисципліноване, не було нігде найменшого зловживання. Ці події
в Рогатинському повіті в с. Пукові могли бути, більше як певне, больX
шевицькою провокацією.
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Dr. Dmytro Kapitan:

GESTAPO BRUTALITY IN THE KALUSH REGION
(Summary)
During the German occupation, the author of this memoir was a physician in
Kalush county. He gives an eyewitness description of Gestapo brutality in the
Stanyslaviv region. The arrests and destruction of Ukrainians began when the
Germans arrived in 1941, but the terror reached its peak in 1943X44, after the
Germans' defeat in the east. In order to control the population more closely, the
Stanyslaviv Gestapo moved part of its detachment to Kalush. In the Kalush area, the
Gestapo acted with exceptional brutality.
"In May, 1941, a Gestapo expeditionary force attacked the village of Zavadka,
in Kalush county. The village was burned and 35 people, including medical school
graduate P. Lesyk, were brought to Kalush and held in the Gestapo dungeon,
surrounded by barbed wire. The victims were stripped naked and tied to the wire; a
German shepherd was set on them and tore out pieces of their flesh. After that, the
victims were taken to the cemetery and shot."
A few days later, the Gestapo caught three UPA soldiers, two men and one
woman, outside of Kalush county. First they took turns raping the woman, then they
tied all their captives with chains to trees and set the German shepherd on them. All
three were shot at the cemetery. The author did not know the names of these people.
"At the end of May, 1944, the Gestapo, along with Uzbek and Kirghiz units,
attacked the villages of Dovha Voinylivska, Siltse and Serednie. For two days, they
plundered the villages and raped the women. A week later, as a physician, I verified
the physical damage done to the population. About 120 women and even small girls
had been raped. Later some of them had to be treated for venereal diseases in the
Kalush hospital. This band of criminals, as I learned, was wiped out by UPA units."
"On Good Friday, 1944, the Gestapo, along with Hungarian troops, attacked the
village of Kropyvnyk. They burned the village and took about 30 people, whom they shot
after submitting them to terrible tortures in Falchynskyi's house. In addition to the village;
already mentioned, the Gestapo burned Kadobna, Kopanky, Bolekhiv and others."
"During the German occupation, there was a Ukrainian business school in Kalush.
In the fall of 1943, over a dozen students of that school were arrested on the charge of
belonging to an underground organization. The arrested students were taken to StanysX
laviv, where they were all sentenced to death. Then they were brought back to Kalush
and shot in the market square. It fell on me to be a witness to this tragedy."
There were, many similar cases. The population, in selfXdefense, replied by
counterattack.
The doctors of the Stanyslaviv region were, ordered by the Gestapo to report
all cases of wounds they treated. Failure to report such cases was punishable by death.
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The doctors were terrorized by being called frequently to report to the Gestapo and
by arrests.
Dr. Dmytro Kapitan was arrested by the Gestapo in December, 1943, along
with other members of the intelligentsia and peasants from Kalush and Nadvinia.
The author describes the Gestapo's brutal behaviour with the prisoners, whom they
tortured and executed. He names a number of people who were shot by the Gestapo
and whose names he managed to remember. Among them was a friend of his from
student times, Dr. Yaroslav Kucherskyi, who was executed for treating sick UPA
soldiers.
During their investigation, the Gestapo interrogated the author about his past,
about people in the underground and other matters. But they did nol have any
information or evidence that he had treated wounded UPA soldiers, and this saved
his life.

Д"р Роман Мороз

МОЯ ПОМІЧ ДЛЯ УПА
Інформативний лист
14 серпня 1989
Вп. Пан ДXр Модест Ріпецький,
Дорогий Пане Докторе!
Дякую за листа, в якім Ви
пропонуєте мені написати спогад з
часів німецької окупації. Тому, що я
ніколи не провадив денника, то по 45
літах я міг би помішати дати, місця і
імена людей, з чого могли б вийти
неприємності і для мене, але також і
для Вас. Тому обмежуся до
незаперечних фактів.
Під час німецької окупації в
роках 1941X1944 я був в Тернополі
"головним
повітовим
лікарем"
(гаупткрайсарцт) на терені, який обійX
мав колишніх 5 польських повітів. Але
важніше в тій справі те, що "ноленсX
воленс" я був рівночасно й директор "аптекоуправління" (фармацевтичної
гуртівні), яка постачала фармацевтичні препарати та деякі лікарські інX
струменти всім аптекам, всім шпиталям і всім лікарям колишнього
польського воєвідства. Тут мушу зазначити, що дві інші фармацевтичні
гуртівні в Галичині, як мене інформовано, а саме у Львові та Станиславові,
були дощентно пограбовані німецьким військом і лише мені одному
вдалося урятувати від грабежі тернопільську гуртівню завдяки моєму перX
фектному знанню німецької мови та моїм близьким особистим стосункам
з крайсгавптманом і німецьким військовим лікарем. (Я був родинним
лікарем усіх вищих урядників так цивільної, як і військової адміністрації).
Отже моя поміч для УПА була така:
Що деякий час з'являлись у моїм бюрі двох молодих людей,
представлялися "ми від імени УПА" і просили про доставу ліків, стрикавок,
застриків і бандажів для їхньої організації, подаючи відповідний список. Я
викликав головного книговода гуртівні п. Голейка (помер кілька літ тому)
і велів приготовити бажані ліки, відповідно опакувати й поставити на
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умовлене місце на подвір'ї Аптекоуправління, куди щоденно заїздили ванX
тажні авта, вози та так, що їхній віз нікому не впадав увічі. Ми, очевидно,
мусіли приймати всі можливі заходи осторожности, щоб нас не викрили
німці, бо за допомогу для УПА грозила майже неминуча смерть. Щасливим
збігом обставин, ґестапо нас ніколи не викрило.
Одного разу був бій, здається, в селі Должанка біля Тернополя (село,
звідки походила пXі Стецько) між УПА і німцями. Німці привезли до
тернопільського шпиталя двох тяжко поранених упівців, яких ми мали за
всяку ціну врятувати від смерти, а я мав би бути особисто відповідальний
за їх безпеку (?) і спробу втечі. Важко було вияснити ґештапівцям, що їхній
"бефель" був зовсім абсурдний і неможливий до виконання. На тім ми
розійшлись.
Пощо було їм рятувати тих двох хлопців X не трудно додуматися. Два
дні пізніше, серед ночі, заїхало два вози і п'ятьох хлопців: порвали телефон,
замкнули воротаря на ключ у дижурці, пішли впрост до кімнати поранених
і, забравши їх зі шпиталю, зникли в нічній пітьмі. Наступного дня я й
дижурний лікар шпиталю мали пекло у ґештапо й малощо нас не
арештували. Завдяки інтервенції самого "крайсгавптмана" та військового
лікаря, ми вилізли з халепи.
Іншої зустрічі з УПА я не мав, хіба що дівчата з УПА (Крохмалюківна)
приходили до мене щомісяця збирати "податок", що його наложила на мене
УПА. Вони також казали, що у випадку відступу німців перед наступом
більшовиків, я буду "призваний" до УПА як лікар. У критичній хвилі я мав
би зголоситися на умовлене місце. Як прийшов критичний момент, я цього
не зробив, але автом утік на захід.
Може цікавитиме таке: в червні 1941 року, як бандерівці проголосили
самостійність України, до Тернополя прибув від імени Стецькового уряду
молодий чоловік, прізвища якого собі не пригадую, на пост старости, чи
може Губернатора. Для організації зв'язків йому був потрібний транспорт.
Тож я подарував йому з ґаражу тернопільського шпиталя одно особове авто
й багато бензини. На його просьбу я постарався для него кількадесять
шпитальних ліжок, матраців, коців і радянських мундирів. Додумуюсь, що
це було для організації майбутньої української поліції.
Іще таке: Кільком молодим людям, які сиділи в нім. концентраках
(пр. Вітошинський з Парижу) я давав лікарські посвідки занепаду здоров'я,
на підставі яких вони діставали відшкодовання від нім. уряду.
В кінці мушу ствердити, що я ніколи в жиггі не належав до жодної
політичної партії чи організації. В надії, що мій „репорт" Вам придасться у
Ваших замірах, сердечно здоровлю.
Роман Мороз.
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ДXр Роман Мороз народився 29 травня 1904 року в Тернополі, медичні студії
покінчив у Відні 1930 року.
По закінченні студій практикував у клініках і шпиталях внутрішніх хворіб,
хірургії та ґінекології у Відні. Повернувшись в Україну коротко практикував у
загальному шпиталі в Тернополі. ДXр Р. Мороз нострифікунав лікарський диплом у
Познані й там працював лікарем до 1939 року. В роках 1939X41 був обласним лікарем
у Тернополі. Під час німецької окупації мав пост головного повітового лікаря у
своєму родинному місті й тоді помагав доставою ліків та медичних інструментів для
відділів Української Повстанської Армії. В 1944 році дXр Р. Мороз подався на
еміґрацію, задержуючись коротше в Австрії та Швейцарії, а на довший час
залишився працювати лікарем в Арґентині. До США переїхав у 1956 році, де
працював директором шпиталю в Лонґ Айленд Ситі до 1984 р. Під сучасну пору на
пенсії, але далі активний у медичних і громадських організаціях. Замість спогаду,
долучено лист дXра Р. Мороза, в якому він подає інформації про свою співпрацю з
УПА.

Ганна Мартинюк ("Ганя")

СПОГАДИ САНІТАРКИ УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО
ХРЕСТА
Моя наука
Я народилася 19 25 р. в
селянській родині Олександра й
Катерини Милик у с. Мицові,
Сокальського повіту. Від часу
німецької окупації 1939 р. це був
Грубешівський повіт. Тепер село
Миців далі в Польщі, на самому корX
доні з Україною. Нас було дві сестри.
Я – старша, й Оля X молодша. По
закінченні сільської школи 1940 р.
м і й батько записав мене до
трилітньої торговельної школи в
Белзі. З нашого села до цієї школи
записалися ще одна дівчина і шість
хлопців. Спочатку ми всі ходили до
школи пішки, хоч до Белза було 7 км.
Треба було вставати раненько, щоб
зайти до школи на 8 год рано. Від
пізньої осени й цілу зиму я мешкала
у свого дядька в Белзі, тож тоді було легше.
Так проминуло три роки. Моя наука добігла кінця. Був це тривожний
1943 рік. З недалекої Польщі накотилася на нашу Холмщину гроза.
Польські партизани палили наші села й мордували людей. Вже від ранньої
весни були на північному заході заграви, появилося багато втікачів і ранених
та покалічених селян. Від весни 1943 одинока белзька лікарня в цих
околицях була вщерть заповнена раненими та хворими, передусім з
Холмщини. Лікарі звернулися до нашої школи, щоб курсантки допомогли
обслуговувати ранених, бо бракувало санітарок й іншої обслуги.
Зголосилося до помочі багато дівчат, а між ними і я.
Коли я прийшла до праці, лікар відразу взяв мене за помічницю при
перев'язуванні свіжо привезених ранених. І досі пам'ятаю це моє
"хрищення". Лікар зняв з голови хлопця просяклу кров'ю перев'язку.
Вдарив гострий, неприємний запах і відкрилася страшна рана від вибуху
ґранати. Я чуть не зомліла, бо навіть не чула, що казав лікар, поки він не
скрикнув: "Давай пенсетку!" Щойно тоді я схаменулася й подала йому
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пенсетку, а потім інші інструменти. Лікар працював швидко як машина, бо
було тоді дуже багато ранених. В дальшому він до мене багато не говорив,
лише спокійним голосом сказав, що я маю зробити. Щойно після
закінчення перев'язок і обходу хворих він мене запитав, чи я дійсно перший
раз помагаю в шпиталі. Я відповіла, що так. Тоді він сказав: "Ґратулюю! З
вас буде добра санітарка! І вибачте, що до вас крикнув!" Пізніше я
довідалася, що тільки деякі з нас "склали іспит" на санітарку. Інші на вид
рани мліли, або взагалі не витримували, щоб зробити що небудь з раненими.
Цієї весни я залишилася в Белзі. Вдень я була на лекціях, а на другу
зміну працювала в шпиталі. Спочатку я тільки допомагала лікарям чи
медсестрам. Згодом, я вже самостійно робила перев'язки чи інші послуги
хворим, бо хворих було багато, а професійних сил мало. Звичайно, спочатку
я це робила під наглядом санітарок чи лікаря, що все мені пояснювали й
показували. Та по кількох тижнях такого надзору я вже працювала самосX
тійно. Так я "здобула" професію санітарки.
Наприкінці червня наша школа закінчилася. Десь восени наші лікарі
зорганізували для нас, і ще для інших дівчат, тримісячні санітарні курси.
Рівночасно ми працювали в шпиталі. Управителем шпиталю був дXр
Воробець. Рік пізніже він виїхав з німцями, що відступали на Захід, бо вже
знав більшовиків і не хотів чекати на нове "визволення". Його помічником
був дXр Медицький. Він залишився в Белзі, але не надовго, бо його заслали
на Сибір за лікування повстанців. Заслання він пережив. Проте пізніше
прийшли вісті, що каґебісти потім його отруїли. На курсах учили нас обидва
ці лікарі й також медсестри. Після закінчення курсу я працювала в шпиталі.
1944 рік був ще більше напружений. Вже недалеко від нас на
Холмщині горіли пожежі, приходили вістки про різню цілих сіл. Щоб
боронитися від наступу польських партизан, весною повстали місцеві відділи
УПА, які почали оборону українських сіл. Бої проходили вже яких 10X15 км
від Белза, до міста привозили багато ранених. Відділи УПА однак скоро
відкинули польських партизан кудись далі на захід, за р. Гучву. Тоді привозиX
ли до Белза тільки тяжко ранених, а легше ранених лікували десь по селах.
Якось влітку поширилася паніка, що зближається фронт. Багато
людей покидали рідні землі й утікали у світ за очі, бо боялися більшовиків.
Фронт ще трохи затримався перед р. Бугом, але вже в липні перекотився
аж за Вислу.
Я санітарка Українського Червоного Хреста (УЧХ)
Під час цієї паніки я вернулась до свого села. Тут люди знали, що я
працювала в шпиталі, тож до мене приходили і хворі за порадами і
допомогою, бо лікарі повиїздили, або до них було важко добитися. Як уміла,
так їм допомагала. Також по інших селах були ранені вояки УПА чи цивілі,
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яким треба було перев'язувати рани, чи щось порадити. За якийсь час я
вже була така зайнята лікуванням, що нічого не робила вдома, бо все
мандрувала з моєю санітарною сумкою по довколішніх селах і допомагала
раненим та хворим. Деколи доводилося мандрувати і дальше. Ще на
початку цієї моєї праці як медсестри прийшли до мене працівниці підX
пільного Українського Червоного Хреста (УЧХ). Вони розпитали мене про
мій санітарний вишкіл і працю санітарки, висловили свою подяку за
дотеперішню працю й запропонували стати медсестрою підпільного УЧХ.
З того часу я стала працівницею УЧХ для Української Повстанської Армії.
Восени 1944 я дістала доручення дістатися аж у жовківські ліси й
звідти доставити потрібні в нас ліки. Мене повчили, як давати собі раду на
підпільних зв'язках, порадили, який вибрати маршрут, і дали підпільні
листи ("ґрипси") для нашого підпільного УЧХ в Жовківщині. До Угнова я
ще йшла сама, бо знала тут людей і дороги, а в терені було спокійно. З
Угнова зв'язкові дівчата перевели мене через новостворену границю й далі
вели мене від села до села все нові дівчатаXзв'язкові. Ця подорож тривала
щось два тижні. Мала я в ній різні пригоди й не раз наїлася страху, але
завдання X принести дуже потрібні в нас лікарства X виконала. Коли я
вернулася до Угнова, не чекала на допомогу зв'язкових, а рушила просто доX
дому. Ішла цілу ніч і над ранком дійшла додому, до нашої стодоли; присіла
відпочити, й щойно тоді відчула тяжку втому. Я рішила не будити батьків,
а заховала ліки й пішла в сіно спати. В стодолі ми мали сховок і в ньому
постіль X подушку й накривала.
Коли я пробудилася й виглянула зі стодоли, я побачила, що з моїм
батьком розмовляє якийсь наш партизан. Впевнившись, що це свій, я
вийшла з укриття і привіталася. Сказав, що він "Граб". Це був псевдонім
Сергія Мартинюка, що пізніше став моїм нареченим і чоловіком. Аж
пізніше я довідалася, що він з Кременецького повіту, з Волині. Тепер це
Ланівецький район Тернопільської области. Він був студент електричного
відділу львівської Політехніки, а взимку 1944 переїхав на Холмщину і тут
вступив до УПА. Працював в окружній пропаґанді, в редакції Інформатив
них вістей. Для редакції він змонтував такий радіоприймач, що ловив
закордонні радіопередачі.
Казала мені моя бабуня, що я народилася відразу в чіпку й сорочці.
Тому завжди буду мати щастя. І дійсно щастя ніколи мене не лишало, хоч
нераз переживала тяжкі часи. Нераз треба було намерзнутися,
намокнутися, наїстися страху, бути голодною й змученою докраю.
Здавалося, що я боюся й не готова на такі труднощі. Але вони приходили
й я їх переносила. Мабуть я таки не була боягузом, бо була б сиділа вдома.
Доводилося не раз давати діягнозу наче справжній лікар. От у Хохлові
був хворий і наші санітарки не знали, що йому бракує. Лікаря тоді десь не
було. Коли він розповів про свою недугу, я догадалася, що це сечові
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каміння. Я не мала відповідних ліків й не дістала їх з підручної підпільної
аптечки. Тоді я пригадала, що в сусідньому селі був селянин, що мав книжку
про лікування зелами. Він також збирав зела. Я пішла до цього селянина.
В книжці була порада, щоб каміння лікувати соком з "чорної ріпи". В цього
селянина я дістала цю "ріпу", соком якої помогла молодому повстанцеві.
Найбільше моє горе було тоді, коли я була безрадна й не могла
помогти хворому. Мала я й таких, що були смертельно ранені. Пам'ятаю
такого Славка з Сулимова. Він був ранений у рам'я і кинулася ґанґрена. Він
був одинокий син своїх батьків. Коли я прибула до нього, вже було пізно
його рятувати. Він умирав, а мені краялося серце, що я така безсила й не
могла нічого порадити. Подібний випадок мала я також у Переводові. Серед
ночі мене покликали до тяжко раненого в живіт повстанця. На таку рану
потрібно було негайної операції й то, хто зна, чи це його врятувало б. Багато
я йому помогти не могла. Дала я йому укол на притишення болів, прочисX
тила й зав'язала рани. Тоді я накрила його коцом і сіла біля нього, щоб його
трохи підбадьорити. Він гарячкував, але був спокійний. Почав він мені
оповідати про себе, про своє село, про гори, бо був він з Лемківщини. Він
казав, що як я його перев'язувала, йому здавалося, що він ще маленький, а
я його мама, й розказав мені про свою родину. Потім він сказав, що йому
холодно. Я накрила його ще військовим плащем і знову сіла біля нього. Тоді
я завважила, що нігті його рук посиніли. Я взяла його руку. Рука була
холодна, але він далі дивився на мене, усміхався й шепотом оповідав: "Я б
дуже хотів тепер стати орлом і полетіти додому, понад наші гори, побачити
наше село, мою маму..." Він шепотів щось далі, але я вже його не розуміла...
Врешті його уста застигли в щасливій усмішці. Я ще хвилину посиділа, тоді
змірила пульс і закрила йому очі. Його вже між нами не було. Він ширяв
орлом над лемківськими Бескидами, там де він родився і провів молоді літа.
Майже ввесь час я була санітаркою у третьому районі нашого підX
пільного Грубешівського надрайону, що мав криптонім "Лиман". До цього
району належали села, положені на захід від шосе БелзXВаряж, Долобичів,
що далі йшов до Грубешева. До мене належало кілька сіл, в яких були
криївки для ранених чи хворих повстанців та невеликий запас потрібних
ліків. Це був мій санітарний пункт, або шпиталик УЧХ. Звичайно двіXтри
санітарки творили неформальну "спілку" й разом обслуговували хворих у
призначених їм селах. Села могли мінятися передусім у висліді діяльности
ворога. Коли десь заквартирувало ВП чи більшовики, або були загрожені
криївки, переміщувано санітарний пункт у безпечніші села. Я найбільше
перебувала у своїх сторонах, в таких селах як Будинин, Василів, Гільче,
Городиловичі, Довжнів, Жнятин, Костяшин, Ліски, Миців, Осердів,
Переводів, Хлоп'ятин.
Не можу з певністю сказати, хто очолював наше районне УЧХ, бо
більше дівчат забезпечували нас ліками чи передавали доручення від
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надрайону. Знаю лиш, що на початках до надрайонового керівництва
належали "Уляна" й "Зірка", які загинули на Корчунку напровесні 1945 р.
Пізніше надрайонове УЧХ очолювала Марія Кухарчук ("Світлана",
"Тирса") з с. Бересть Грубешівського повіту. На початку 1944 р. її родину
замордували польські партизани. 1947 р. вона виїхала в Польщу і, подібно
як я, була згодом заарештована та сиділа в польській тюрмі. Ліками
завідувала Марійка Довган ("Орися") із села Ґдешина грубешівського
повіту. На початку бльокади наших сіл польськими військами навесні 1947
р. вона, разом з іншими повстанцями, пробилася з підземного бункера в с.
Осердові. Проте в бою з ВП була тяжко ранена й попала в неволю. В
наслідок поранення вона стала інвалідом. При надрайоновому УЧХ був ще
лікар, ши фельдшер, який звичайно перебував у Гільчі. Псевдоніму його не
пригадую. Тому тяжче ранені чи хворі лікувались у Гільчі чи в найближчих
селах, щоб він міг їх реґулярно відвідувати. 1947 р. він попав в польські
руки, був засуджений на кару смерти і страчений у Люблині.
Ворожі облави
Десь напровесні 1945 р. вислали мене на Холмщину. Прийшла відлига
й мої поганенькі чобітки розмокли й розлазилися, з підметка виліз якийсь
цвях і дуже наколов мені ногу. Нога боліла, але я на це не зважала. Коли я
вернулася до Сулимова, то побачила, що нога спухла й почервоніла.
Почалась інфекція. Треба було дати ін’єкцію проти зараження, а я не мала
при собі того типу інɽєкцій. Тоді я взулась і з одним повстанцем
зашкутильгала до сусіднього села Гільча, де перебував наш підпільний
лікар. Це був волиняк, студент медицини, що був санітарем у курені УПА
під командою "Острівського", та лишився в нашому терені. Тому що у нас
не було лікарів, він лікував всі недуги. Мій супутник лишив мене в школі,
а сам пішов шукати лікаря. Учителька нагріла води й я добре вимочила
ноги. Тоді прийшов лікар, дав мені ін’єкцію сирівця і це, можливо,
врятувало мені життя.
Тоді почалися в наших сторонах дуже тяжкі часи. Дуже гуляли по
наших селах радянські пограничники, що шукали повстанців і підX
пільників, що на зиму розмістилися по селах. У нас великих лісів не було,
так що повстанці мусили ховатися по селах в підземних бункрах. Під час
облав більшовики грабили в селян усе, що їм подобалось. В Гільчі я не мала
"своєї" квартири з добрим бункром і тоді мене охопило лихе передчуття,
що там чекає на мене небезпека. Не зважаючи на біль ноги, я помандрувала
до сусіднього села й там застукала до вікна знайомої родини. Тітка впустила
мене в хату, дала перекусити й заховала мене в свою криївку. Вже світало.
Знеможена й у гарячці, я впала на лежанку й гаряче просила Бога, щоб не
розхворітися в ці небезпечні дні. На другий день господиня мені сказала,
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що в Гільчі була облава й енкаведисти дуже шукали в цій школі, де я ще
була над ранком.
Восени 1944 зорганізувався курінь УПА під командою "Юрченка".
Цей курінь мав перейти у волинські ліси, там пройти вишкіл і після того
вернутися на Холмщину. Зверхники УЧХ приділили мене до цього куреня
на санітарку. В останній день, коли ми квартирували в лісі над Бугом і мали
відходити на Волинь, УЧХ мене з куреня відкликало. На другий день курінь
перейшов р. Буг, тобто границю між УРСР і ПНР. Ще при переході Бугу
курінь мав бій з пограничними військами НКВД. У Волинських лісах курінь
мав кількаденні бої й був розбитий, бо вояки ще не мали вишколу. Тільки
одна бойова сотня пробилася з оточення. Решта вертались у свої сторони
меншими й більшими групами кілька тижнів. Багато наших новобранців
тоді загинули, або попали в полон. Згодом схопили також "Юрченка". Він
видко злякався тортур і пішов на співпрацю з більшовиками. Тоді
сокальські пограничники зорганізували провокативний відділ, в якому був
"Юрченко" і ще кілька колишніх підпільників з Холмщини, що почали
облави на наші села. Це була велика трагедія, бо "юрченки" знали багато
підпільних квартир і людей, яких продали більшовикам.
Другу трагедію я пережила напровесні 1945 р. Була я тоді в Гонятині
ще з іншими дівчатами з надрайонового УЧХ. На другу ніч ми мали йти на
нараду надрайонового проводу. Одначе мене ще вислали до Павлович до
хворого повстанця. Наступної ночі я верталася полями до Гонятина, падав
сильний дощ і я збилася з дороги та спізнилася, так що мої подруги вже
відійшли на нараду. Я залишалася в селі, бо не знала куди йти. Рано
розбудив мене далекий бій. Я скоро вбралася й вибігла в сад. О, Господи!
Бій йшов в Долобичівському лісі, десь там, де мала бути нарада. Бій тривав
майже до обіду. Мені краялося серце від болю. Нарешті все затихло. Згодом
прийшла вістка, що більшовики оточили наших на хуторі Корчунок, де
мала бути нарада під охороною вояків чот. "Дуба". Наші всі загинули, разом
біля 20 осіб. Були між ними мої подруги з УЧХ X "Уляна" і "Зірка", ще дві
дівчини з осередку пропаґанди, надр. "Святослав", керівник пропаґанди
"Ярополк" й ще інші провідні люди та вояки, яких псевдонімів не пригадую.
Під вечір люди привезли всіх полеглих до Павлович, де мали їх
хоронити. Чоловіки приготовляли трумни й копали могили, а жінки й
дівчата приготовляли тіла полеглих. Я мила й убирала своїх подруг і з очей
котилися сльози. Ще вчора ми сміялися й жартували. Рівночасно я дякувала
Божій Матері за те, що ще живу. Уночі зібралося багато селян із Павлович
і з сусідніх сіл. Місцевий священик похоронив полеглих на павлівському
цвинтарі.
Енкаведисти з "Юрченком" бушували далі по селах. Вони полювали
також за мною, бо "Юрченко" знав мене особисто, а може й дехто з його
посіпак. Тому ми мусіли змінити квартири для наших пацієнтів і я мусіла
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ховатися, бо деякі мене знали і я не могла вдавати селянську дівчину. Саме
тоді я простудилася й лежала в ліжку в с. Хохлові, друга хата від краю села.
Надвечір я почула гуркіт самоходів. Я глянула через вікно й побачила, що
на вулиці перед хатою задержалися два ваговики, з яких почали висX
какувати енкаведисти. Я швидко взула чоботи, наділа спідницю, кинула на
плечі хустку й вибігла в сіни. Задніми дверима я вискочила на обійстя. З
тупоту чобіт й вигуків енкаведістів я зорієнтувалася, що вони оточують
господарство. Від них я заховалася за плетений з лози невеликий курник
біля хати, бо вже було пізно бігти до інших будинків, де була криївка,
Малими дверцятами я влізла в середину курника між кури. Кури
заворушились, але я положилася й лежала тихо. Кури успокоїлися та
розмістилися так, що мене закривали від дверцят.
Я чула, як енкаведисти влетіли до хати, все перевертали, питали за
"Ганею", тобто за мною. Інші обшукували обійстя й господарські будинки.
Один підійшов до курника й заглядав у середину. Мені пішла душа в п'яти,
бо ануж більшовик пічне ловити кури й мене завважить. Але він не мав
таких намірів. Його обличчя зникло з дверцят, як тільки кури заворушилися
і підняли крик. Добре, що вже смеркалося й було майже темно, бо цей
енкаведист міг мене завважити. Довго вони не шукали, бо робилася ніч,
Вони воліли втекти до міста.
Довго "юрченки" не гуляли, бо на них полював командир куреня УПА
на Холмщині "Ягода", або "Черник". Він розставив свої чоти по всіх
головніших дорогах, щоб робити засідки спеціяльно на "юрченків". Довго
нічого не виходило, бо "юрченки" їздили кожний раз іншою дорогою.
Нарешті вони таки попали на засідку "Черника" на шосі біля Варяжа, серед
білого дня. Згинули тоді всі зрадники та їхні начальники з НКВД, щось 22.
Втік тільки один.
Кілька разів я чуть не попала в польські руки. Було це в час виселенчої
акції, влітку 1946 р. Було щось пильне і я мусіла серед дня занести ґрипси
до Хлоп'ятина. Коли я зближалася до села, я побачила, що село обставлене
польським військом X облава. Вертатися вже було пізно, бо зXза кущів
вийшли вояки та кликали мене до себе. Мені треба було перескочити рів з
водою. Я скочила так, щоб упасти у воду й поки вилізла, заховала записки
й ліки в болото. Вояки сміялися й навіть мене не обшукували, а завели до
села до школи, куди вони зігнали багато людей. Я сказала, що з сусіднього
села й іду до бабці попрощатися перед виїздом. Люди потвердили, що я
дійсно з сусіднього села. Іншим разом, я попала в подібний спосіб у
польські руки під с. Нисмичі. Я сказала, що йду прощатися з тіткою. Вояки
повели мене на провірку до хати, яку я показала (там я заходила й господиня
мене знала). Як я увійшла в хату з польськими вояками, господиня так
настрашилася, що сливе не випустила горщика з рук. Думала, що я її
зрадила. Та я підбігла до неї, обняла її, поцілувала й почала говорити до неї
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як до своєї тети. Щойно тоді вона опритомніла й почала грати також свою
ролю. Це польських вояків переконало, що я її родичка. Трохи згодом тітка
дала мені хліба, меду й води, а польські вояки навіть провели мене за
стодоли, щоб хтось інший мене не зупинив. Це я несла для "Граба" й інших
партизанів, що були на сіножатях.
Ще один трагічний бій пережила я в лютому 1946 року. Війська НКВД
робили тоді велику облаву, шукаючи по селах відділів УПА. Зима тоді була
гостра. В нас великих лісів не було, а ті, що були, були листяні й на зиму
оголювалися. Тому наші відділи УПА зиму перебували малими групами по
селах, у яких мали криївки. Збиралися докупи лише для проведення
бойових операцій. Енкаведівська облава попала тоді, в спаленому селі
Ліски, на чоту "Зірки" (Володимира Сивака). Чотою тоді командував
"Галайда" (Євген Сивак), брат "Зірки", який тоді попав у польську неволю.
Чота ця діяла під Грубешевом, а тут лише була переходово, тож не мала в
селі Ліски криївок. Тому вона відступила від облави до невеликого лісу біля
села. З ним відступили також кільканадцять вояків з відділу "Вовки" та
"Галайда" 2, що мали криївки в Лісках. Разом з ними був кXр сотні "Вовки"
і "Крапка" (Михайло Курас з с. Молодятичі Грубешівського пов.).
Енкаведисти оточили наших в ліску і почався бій. Я була тоді з санітаркою
"Олею" (Галиною Марчук) і нашими пацієнтамиXпартизанами в сусідньому
селі Жнятині. Вже від самого ранку ми почули стрілянину з напрямку
Лісок. Ми дуже це переживали. Завзятий бій тривав майже цілий день.
Коли смеркало, прийшли сумні вістки, що загинуло багато повстанців
і що енкаведисти вже забрали своїх вбитих і від'їхали. Ми негайно поїхали
до лісоцького ліска. Ніколи не забуду того, що я побачила. Побиті повстанці
були розібрані до гола. Між ними теж були тяжко ранені, яких енкаведисти
подобивали прикладами рушниць, або попроколювали штиками. Тіла їхні
вже замерзли, бо був сильний мороз. Поховали ми їх у збірній могилі на
святому місці біля церкви в Білостоці. Ця церква стояла під лісом на луці,
недалеко с. Ліски. Там було чудотворне джерело, що ніколи не замерзало,
біля якого появлялася Божа Мати з малим Ісусом. Парох Лісок, о. МиросX
лав Ріпецький, розбудував там відпустовий осередок X церкву, капличку,
хресну дорогу та ще якісь споруди. Під час відпусту були там відправи.
Власне на площі біля церкви повстанці й чоловіки з сіл викопали широку
спільну могилу. Інші привозили з лісу тіла полеглих. Я з "Олею" поклали
ці тіла на дні спільної могили. Щойно десь над ранком ми закінчили цю
підготовку й тоді о. М. Ріпецький з Лісок відправив похоронні богослуження
й запечатав спільну могилу. Поховані в цій могилі сотен. "Крапка", чот.
"Гайда", писар холмської команди відтинку УПА "Босфор" (Іван Сивак з
Черничина), поет і писар сотні "Вовки" і "Тарас" (І. Сторож, учитель, з
Вінницької обл.) і багато інших, разом близько 40 вояків УПА. Між ними
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було також двох Гімназистів з мого села Мицова X Івась Думка й Андрій
Назар.
Сорок шість років пізніше я вибралася з сестрою Олею й сином
Олесем на це святе місце в Білостоці, щоб помолитися на могилі цих
лицарів УПА. Спочатку ми навіть не могли знайти цього святого місця.
Церква, каплиця та інші будови були давно розібрані. Висока могила й уся
площа була зрівняна бульдозерами з землею й усе поросло бур'янами.
Спочатку ми знайшли джерело, а звідти невтоптана стежка завела нас на
могилу. На могилі стояли березові хрести, а біля них недопалені свічки й
сухі квіти. Нам стало відрадніше, бо ми побачили, що кілька українських
родин, що живуть у цих околицях, не забули полеглих героїв, поставили на
їхній могилі хрести й помолилися за їх душі.
Мій найдорожчий "Граб"
Мій наречений "Граб" працював у пропаґанді, але помагав також
команді холмського ТВ УПА. Десь навесні 1946 р. він переробив на
електрику щось 50 детонаторів, що їх відділи УПА мали вживати для
мінування та для вистрілювання ракет. Він був тоді на квартирі в Гільчі,
разом із "Борсуком" (Олександром Білевичем з Томашівського пов.), що
приходив до себе після важких поранень. Вони поскладали детонатори до
течки, а біля них дали також батареї. "Борсук" шукав щось у течці й через
необережність получив полюси батерії з котримсь детонатором. Течка
вибухла. Вибух був такий сильний, що в хаті піднесло стелю й повилітали
вікна та двері. Наших героїв, "Граба" й "Борсука", кинуло об підлогу,
приголомшило, й покалічили осколки, а "Борсук" на якийсь час оглух. Не
пошкодило тільки сильного дубового стола, на якому вибухла течка, і
малого хлопчика, що бавився під столом. Найбільше потерпів "Граб", якому
відламки детонаторів поранили лице, а один загнався глибоко в ліве око.
Лише кінчик осколка виставав на поверхню ока.
Про цей випадок я не знала. Лише припадково я зустрілася в дорозі
зі "Слітою", редактором нашого підпільного журналу "Інформативні вісті",
і "Федьом", теж з цього видавництва. Вони мене взяли до Лісок, до "Граба".
Він сидів з зав'язаними очима, а біля нього "Борсук". Побачивши нас.
Борсук закричав на ввесь голос: "Ганя приїхала". Два дні я витягала з них
маленькі осколки детонаторів, найбільше з лиця "Граба", та робила
компреси. Осколки сиділи неглибоко й рани почали гоїтися. Побіліло теж
праве око "Граба", з білка якого я витягнула осколок. Лише його ліве око
було червоне, стан у нього був підгарячковий, бо з чоловічка сторчав
заякорений глибоко в око осколок. Як глибоко осколок сидів, ми не знали,
бо рентґену в нас не було. Проте ми дійшли до висновку, що "Граб" мусить
їхати до більшого міста, до спеціяліста очей на операцію.
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Командування УПА на Холмщині в цей час уже співпрацювало з
польською підпільною "Армією крайовою", що тоді прийняла назву ВІН
(Вольносць і Нєзавіслосьць). Саме тоді був спільний наскок на комуністичні
сили у Вербковичах і в Грубешові. Ми повідомили наших, що "Граб" мусить
їхати в Польщу на операцію. На другий день "Граб" отримав потрібні
документи й вибрався в дорогу.
В польських теренах він зупинився на санітарному пункті, де лікувався
командир холмського ТВ УПА "Прірва" (Євген Штендера з с. Волиця
Барилова Радехівського пов.) Звідти "Граб" поїхав уже польськими
зв'язками ВІН до Люблина, до відомого спеціяліста очей зі Львова дXра
Тадеуша Крвавіча.*
Коли лікар побачив рентґенову світлину, то аж ахнув. Осколок в оці
був яких 15 мм довгий і 2X3 мм широкий та був зігнутий у формі польської
літери 'S' від верху й майже до дна ока. Для консультації дXр Т. Крвавіч
покликав кількох кращих спеціялістів, бо уважав цей випадок за рідкісний.
Після операції дXр Крвавіч наказав цілий рік уважати на око, не
виставляти його на вітер, на холод, на яскраве світло і тримати в чистоті.
"Граб" мав бути тиждень у лікарні. Два місяці пізніше він мав приїхати на
консультацію та малу операцію для урегулювання сочки потерпілого ока.
Проте "Грабом" "зацікавилася" польська політична поліція УБП й він мусів
утікати два дні по операції. УБП мабуть вже повірило, що "Граб" не та особа,
на яку був виставлений паспорт, й потелефонувало, чи він ще лежить у
шпиталі. Медсестра, що співпрацювала з ВІНXом, прибігла серед ночі до
"Граба" з його одягом, наказала вбиратися і тікати. "Граб" подався на
станцію й на другий день вранці доїхав у сусідні польські терени, звідки вже
зв'язком прибув у наші сторони.
Око гоїлося добре. "Граб" ще їздив до дXра Т. Крвавіча на лікарську
перевірку та якісь "поправки". Після цієї візити "Граб" чувся зовсім добре,
добре бачив також лівим оком і перестав на нього уважати. Восени він був
покликаний крайовим проводом монтувати підпільну радіостанцію. Для
цієї справи він ходив підпільними зв'язками аж у Карпати. Коли вернувся
з Карпат, був у такій гарячці, що ледве стояв на ногах. Ліве його око було
червоне. Я зорієнтувалася, що його хвороба походить від ока. "Граб" знову
поїхав до Люблина. ДXр Крвавіч відразу взяв "Граба" на операційний стіл.
*

Тадеуш Крвавіч народився 15 січня 1910 р. у Львові, за національністю поляк.
Медичні студії покінчив у Львівському університеті, від 1938X1944 був асистентом
Окулістичної клініки цього університету. 1945X1948 був адьюнктом Окулістичної
клініки Медичної Академії в Люблині, а від 1948 керівником цієї клініки. В 1949 р.
він габілітувався в Медичній академії в Ґданську і від 1951 р. став професором
офтальмології.
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Інфекція ока вже була задавнена й була загроза, що перекинеться на друге
око. Крвавіч усунув хворе око й дав протезу.
Вернув мій "Граб" з лічниці дуже прибитий, у повній депресії. До
всього втратив охоту й ще побоювався, що може втратити друге око. Не
хотів зустрічатися навіть зі мною. Я мабуть небагато помогла йому вийти з
депресії. Цю невидиму рану загоїв час і тяжкі часи, в яких ми всі боролися
проти заглади. Тоді не було часу думати про особисте горе. Вилікувало це
і мого "Граба", що тим часом переконався, що праве око "працює" за два.
Останні дні на Холмщині
Найгірше почалося на весну 1947 p., коли Варшава кинула в
Грубешівщину цілу дивізію війська разом із різними поліційними додатX
ками. Це була т. зв. Акція "Вісла". Військо забльокувало всі села й холмські
пустарі. Почалися безперервні облави, арешти, побої та грабежі селян.
Відділи УПА й підпілля мали болючі втрати. Почалося виселення всього
населення, яке не мало де сховатися чи куди втікати, бо всюди було військо.
На пакування речей звичайно давали не більше двох годин. Багато людей
не мали коней. Такі вантажили речі на польські авта й фірманки, якщо такі
були, а самі йшли пішки на виселенні пункти. Дуже часто вартісніші речі
пропадали. На станціях військо провіряло всіх людей і підозрілих висилали
до тюрми, або до концтабору Явожно (частина німецького концтабору
Освенцім), де багато з них були закатовані, чи померли від побоїв, голоду
й холоду.
Коли зближалося висилення до мого села, "Граб" дав мені й "Олі" дві
адреси в Польщі та трохи грошей і сказав, що ми звільнені з УЧХ, маємо
їхати в Польщу й там залеґалізуватися. Обіцяв, що він до нас доб'ється.
Якраз тоді в моєму селі не було війська. Батько мав ще коня. Він узяв на
воза мішок збіжжя та ще дещо, для маскування, що їде на ярмарок і ще за
ночі ми вирушили ніби на ярмарок до Лащева за Гучвою. Я попрощалася
з бабунею та сестрою й сіла з "Олею" на підводу, плечима до тата й мами,
що сиділи спереду. Ще за ночі ми проїхали галицькі села й виїхали на
холмські пустарі. І там зустріли ми валку польських підвод, що разом з
військом їхали виселяти українців. Вояки нас провірили, але не чіплялись
і пустили їхати далі. Провіряли ще пізніше, але знов перепустили. Тато
навіть жартував: "Вйозем дзєвухі на спшедаж!" Поляки нe сподівалися, що
партизанки так сміло їдуть на ярмарок. Так ми доїхали до Лащева. Там ми
попрощалися з батьками й поїхали автобусом до Грубешева, а вони поїхали
додому.
В Грубешеві ми пішли на залізничну станцію. Там ми побачили
кількох наших хлопців, підпільників і цивілів, що теж втікали в світ за очі.
Були вони перелякані аж зелені. Пізнали ми теж інваліда X каліку Петра.
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Поїзд мав від'їздити аж на другий день вранці. Сидіти на станції було
небезпечно. Ми купили квитки й коли смеркало, пішли до знайомої "Олі"
й там переночували. Коли ми вранці прийшли на станцію, наших хлопців
уже не було, лише інвалід Петро. Він сказав, що вночі прийшла поліція та
їх арештувала.
Петро оповів нам, що він їде до Варшави, до своєї сестри. Ми його
родину добре знали, тож рішили до них вступити, щоб довідатися про
обставини життя в польському місті. Також ми сподівалися, що
довідаємося, куди виселяють наших людей і що дістанемо якісь додаткові
адреси. (Подані "Грабом" адреси могли бути лиш зачіпними пунктами).
Петрова родина дуже настрашилася нашим приїздом, бо за ними
слідили. Проте нас нагодували й переночували. На другий день "Оля"
поїхала на першу адресу до Лодзі, а я ще впросилася перебути в них кілька
днів. Нових адрес ми не дістали, але довідалися, в які околиці вивозять
наших людей і дещо про умови життя в місті. Тоді я поїхала за "Олею".
Проте в Лодзі ми також не могли затриматися. Ми рішили поїхати в ті
повіти, в які вивозили наші родини. Ми думали, що може попадемо на
когось знайомого, або й на мою родину. "Оля" родини не мала. Вона
походила з Холмщини. Вся її родина загинула напровесні 1944 p., коли її
село спалили польські партизани. Ми рушили поїздом у рейд. Проте моєї
родини ми не знайшли й нікого певного, де б ми притулились. З цих повітів
було краще втікати, бо поліція всюди провіряла підозрілих. До того нам
кінчалися гроші.
Тоді ми рішилися поїхати на другу нашу адресу, до Станіслава Внука
біля Ополя. Була це мішана родина, що переселилась з Поділля, з с. Папірня
Теребовельського повіту. КXр "Прірва" був двоюрідним братом. Дружина
Внука була тіткою кXра "Прірви". Він сказав "Грабові", що можемо заїхати
до Внука тільки тоді, коли не буде куди дітися. Від "Прірви" ми мали до
Внуків листа. Внук втішився листом і радо нас прийняв. Саме були жнива
й ми радо працювали на його великій господарці. Ми були селянські діти,
тож усе вміли й не боялися жодної роботи. Він нас трактував як членів
родини, харчі мав добрі, і навіть дещо заплатив за нашу працю. Ми були
вдоволені й навіть віддихнули після всіх тяжких переживань. Звідти я
почала писати листи до Лодзі, шукаючи свою родину. Вже минуло кілька
місяців, прийшла осінь, а відповіді не було. Аж одного дня, коли я йшла до
крамниці, зустріла листоноша, який дав мені листа для Внука. Я глянула на
листа й пізнала почерк своєї сестри. Я не втерпіла X відчинила й прочитала.
Ми з "Олею" вже давно підозрівали Внука, що він ховав нашу пошту, щоб
ми не від'їхали від нього. Він мав двох дешевих робітників. Так і було. Це
вже був п'ятий лист від моєї сестри. Я порадилася з "Олею", договорилася,
як з нею комунікуватися й уже на другий день поїхала до своєї родини.
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За цей час моя родина пережила багато горя. Ще перед вивозом їх
ґрунтовно ограбили, а решту вже в час вивозу. Привезли їх на колишній
фільварок і примістили у знищених чвораках* , у дуже тісному помешкані.
Вони працювали в "пеґеері" (державному фільварку), де заробітки були
мізерні. Коня продали й купили корову, що рятувала їх від голоду. Дуже
бідували. Про це все ми говорили цілу ніч. Уже був лист від "Граба" й адреса,
де він перебуває. Вдома я не могла лишатися, бо мене шукала поліція.
Зрештою я мала документи на інше прізвище, а місце замешкання X Миців.
На другий день я пішла на станцію, щоб розпитати про поїзди, бо хотіла
їхати до "Граба". Там чекав, здається на мене, поліцай. Він провірив мої
документи, розпитав дещо й тоді завіз мене до Битова на повітове УБП.
Офіцер УБП мав список усіх партизанів з нашого села, в тому і
санітарку "Ганю", тобто мене. Він про всіх розпитував. Щастя, що вони не
мали моєї фотографії й узяли мене за дівчину, на ім'я якої я мала документи.
По двох годинах допитів мене звільнили. Ще того дня я від'їхала поїздом
до Ґданська, а звідти до Жулави та до с. Дворково, де в наших людей
перебував "Граб" і "Федьо".
У "Граба" перебула я тільки пару днів, бо він сам був на людській ласці.
Звідти я поїхала знову до С. Внука, до "Олі". Там ситуація змінилася.
Стосунки між господарем і "Олею" попсувалися, не був він захоплений і
моїм приїздом на зиму. Ми вирішили їхати до моїх батьків, бо іншого місця
не мали. Там ми урядово вимельдувалися, щоб потім замельдуватися в селі
моїх батьків. Оселилися ми в тісному мешканні батьків і працювали в
державному господарстві. Заробітки були мізерні, але всі разом ми на
прожиток заробляли. Так пройшло кілька місяців.
Однієї зимової ночі хтось застукав у наше вікно. Був це "Хмелик" з
сусіднього села. Він через плач до мене сказав: "Втікайте куди можете, бо
я всіх вас видав!" "Хмелик" X це підпільник з України, десь з околиць Львова,
здається студент університету, що був хворий на туберкульозу й у
Грубешівщині лікувався. Пізніше він одружився з нашою санітаркою. Під
час виселення українців Акцією "Вісла" в 1947 вони приписалися до якоїсь
української родини й їх леґально вивезли на понімецькі землі. Пару днів
перед цією нічною візитою його арештувало УБП, дуже били й він почав
"сипати", що знав. Його відпустили на добу до його дружини під умовою,
що він "пригадає" ще інших підозрілих. "Хмелик" нам сказав, що він за
себе не ручає і просив нас утікати і попередити інших.
* Чворак X барак чи мешканевий будинок (бідних селянXнаймитів) на фільварках у
давній Польщі.
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Подружнє щастя
Я ще цієї ночі вирушила до Битова, вранці сіла на поїзд і поїхала до
"Граба". "Оля" не хотіла нікуди їхати, здалася на свою долю. "Граб" і "Федя"
вже перебралися в інше місце, де мешкали у віддаленому від села великому
домі, разом із чотирма українськими родинами. Одна з цих родин прийняла
мене до себе. Праці ми не мали, лише трохи помагали господарям, а вони
нас бідненько харчували, бо й самі не мали що їсти. В цей час "Граб" і "Федя"
отримали якісь документи й поїхали до Дзєржаньова на Шлеську, де дістали
мешкання й працю у фабриці радіоапаратів. "Граб" написав і я поїхала до
нього. Після цього прийшли сумні вістки про арешт моєї родини. Я поїхала
до Битова й там довідалася, що були арештовані моя мама, тато, сестра й
Галя Марчук ("Оля").
Маму по тижневі випустили, а тата, сестру й Галю Марчук засудили
на 10 років в'язниці. Я не могла там показуватися, бо були б засудили й
мене. Галя мала тоді нареченого, Стефана Задорожного з Довжкова. Його
тоді також арештували й засудили на 10 років. Галя була тоді вагітна й у
тюрмі народила сина Петруся. Тому що Галя ані Степан не мали на волі
родини, моя мама взяла Петруся на прохарчування й виховання. В цей час,
коли ми всі сиділи в тюрмі, моя мама ходила по польських селянах на
мізерні заробітки, а бабуня опікувалася Петрусем і коровою. Вона брала
Петруся в ряднину на плечі та й гнала на пашу корову, а пізніше клала його
спати і працювала в хаті або городі. Як мама потім оповідала про свої
пережиття в той час, то ми плакали, бо довелось їй пережити більше горя й
образ від цивільних поляків цього села Домбрувки, як нам у тюремних
казематах.
В Держанові "Граб" вже мав документи на прізвище Сергій МарX
тинюк. Це було його власне прізвище. З його давніх знайомих майже ніхто
не знав, що він пішов до УПА, а в підпіллі лиш пару людей знали його
справжнє прізвище. Так що сміло можна його було вживати. На Шлеську
наше життя почало плисти неначе спокійним річищем. Ми мали докуменX
ти, працю, виглядало, що ніхто за нами не слідкує. Тож ми рішили
одружитись і взяли цивільний шлюб. Помало ми почали купувати найX
конечніші речі. Здавалось, що наше життя стабілізується. Та так не сталося.
Одного вечора Сергій сказав, що він має намір кінчити політехніку. На праці
він вже запізнався з варшавянином Генриком Мочедловським, також
колишнім студентом політехніки електричного відділу. Вони розвідали про
умови вступу і спільно почали готуватися до іспиту. За роки війни багато
наук вивітрило їм з голови. Восени вони поїхали до Варшави, склали іспити
й стали студентами політехніки. Трохи згодом я й Генрикова дружина
спакували наші "манатки" й поїхали до чоловіків.
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Ми замешкали недалеко Варшави в літньому домі знайомих Гснрика.
Вони обидва працювали днем у фабриці радіолямп, а ввечері ходили на
виклади. Сергій був дуже щасливий, що мав можливість закінчити студії.
1950 р. фабрика приділила нам власне мешкання X маленьку кімнату в бараці
на території фабрики. Не було там жодних вигод, але це було власне
мешкання. Так пройшов ще один рік. Весною 1951 р. Сергій готувався до
іспитів, і ми обоє раділи, що скоро він стане "дипломованим інженером".
Однак лихо не спало. Коли я була на вулиці, до мене підійшов "Зенон".
Я стрепенулася наче від жаху, бо серце відчуло, що це ворог гірший
енкаведиста. Він це помітив і щось сказав на цю тему, а я почала оправX
дуватися. Мені було ніяково. Але серце моє було праве. "Зенон", справжнє
прізвище Леонід Лапінський з Кадлубиськ Томашівського пов., був окX
ружним шефом СБ на Холмщині й мав у народі недобру славу. Я знала його
з видження і в його товаристві чулася погано. Від 1947 р. про нього я не
чула. Щойно пізніше ми були певні, що він пішов на шлях зради. Проте вже
тоді він діяв як провокатор МҐБ і УБП. З їхного доручення він пов'язався з
проводом ЗЧ ОУН на Польщу. На цьому пості він "діяв" до 1954 р. Тоді всі
його підлеглі були заарештовані й засуджені. На сумлінні "Зенона" X чисX
ленні морди, тюремні присуди, сибірські заслання і страждання сотень
українських патріотичних родин.
"Зенон" сказав мені, що він десь там довідався, що я з Сергієм
одружена, що ми у Варшаві і що Сергій студіює. Він просив, щоб увечері
Сергій прийшов до нього на зустріч на залізничну станцію. ПоінформоваX
ність "Зенона" про наші справи була для Сергія дуже підозріла, бо від часу
нашого виїзду на Шлеськ ми дуже конспірувалися. Наш маршрут могла
прослідити тільки поліція. Тож Сергій відразу підозрівав, що "Зенон" може
бути на ворожій службі. Проте він пішов на зустріч, бо в такій ситуації
краще дивитися небезпеці в очі. "Зенон" повідомив Сергія, що він організує
діяльність ОУН в Польщі і просить його про співпрацю й допомогу. Сергій
відмовився від співпраці та сказав, що під сучасну пору така діяльність не
потрібна й шкідлива. На цю тему навіть була між ними суперечка. "Зенон"
відійшов, але знову зустрів Сергія ніби припадково на вулиці, а іншим разом
X зайшов до нашого мешкання. Тим разом він рішуче вимагав співпраці.
Мовляв, він має радіонадавчу станцію, мусить зв'язатися із закордоном, а
не має фахівця. Сергій мусить йому помогти. Сергій рішуче відмовився і
попросив його більше не приходити, мовляв, я вагітна й не можу тепер
нервуватися.
Слідчі тюрми
Пару днів пізніше, 4 травня 1951 p., Сергія арештували на ɩолітехніці
й цієї ж ночі забрали мене. Арештувало нас радянське емведе в уніформах
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УБП. У Варшаві тримали нас тиждень. Справжнього слідства властиво не
було. Мене слідчий викликав кілька разів, списував і порівнював мої перX
сональні дані та біографію, ставив ще якісь неважливі запити й відсилав на
келію. Вони знали, що я була санітаркою УПА й я це підтвердила, а про
"деталі" вони й не питали. Пізніше ми наш арешт пояснювали тим, що
"Зенон" уважав, що ми здогадуємося, що він провокатор. Тому він рішив
нас "ізолювати", щоб ми не поширили про це вісток і щоб це не дійшло
закордон. За подібні провини були засуджені також інші українці, виною
яких було підозріння, що "Зенон" робить юдину роботу. По тижневі нас
відіслали до Києва і примістили у слідчій тюрмі на вул. Короленка.
Мене замкнули саму в маленькій камері. В ній було залізне ліжко,
столик, табуретка й параша, а під стелею маленьке віконце. Видали мені
бляшану миску, "котьолок"*, ложку й якусь ганчірку, що вважалася
рушником. На снідання давали "каву" (пофарбовану спаленим збіжжям
теплу воду), денний пайок хліба (300 грам цегли) і ложку тюльки. На обід
давали "щі" (рідкий і квасний капусняк) і ріденьку вівсянку. На вечерю
давали саму "каву". До туалети водили рано й увечері. Там можна було
помитись. Раз на тиждень водили нас до лазні. Вдень не можна було ні
лежати, ні сидіти; лише у визначений час можна було сидіти на табуретці,
лицем до дверей. На допити водили так удень, як і вночі.
Від приїзду до Києва я нічого не знала про мого чоловіка. Тоді я була
вагітна й журилася вже не за себе, а за свою ненароджену дитину. Я
старалася нічим не перейматися й не плакати, щоб це не зашкодило дитині.
Я намагалася не думати про моє доросле життя, що було густо перетикане
трагедіями, а думала про моє дитинство, повне райдужних сонячних днів.
Цілими днями я молилася до Матері Божої, щоб дитина виростала здорова
і щоб нам вдалося це все пережити. Так минали мої дні. Десь уже влітку
прийшла до мене лікарка й запитала мене, як чуюся я й коли буду родити.
Пару днів перед пологами перевели мене до побутової тюрми. Там 22
серпня народився мій син Олесь. Ніхто мені нічого не помагав і мною не
опікувався. Відразу я сама ним опікувалася, годувала грудьми, купала і
прала пеленки. Незабаром мене перевели до великої камери, де було багато
жінок з дітьми. На моє прохання мені видали частину з моїх речей X матерію,
нитки, голку, ґудзики та інше. Ножиці видавали тільки на короткий час. Я
пошила своєму Олесеві кілька сорочин, штанята, блюзчину, ватовану
подушечку й ковдерку. З простирала я наробила пеленок. Я спішилася, бо
побоювалася, що на новому місці мені не дозволять шити, або що пропадуть
* Казанок
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мої речі. Втіхою моєю було те, що Олесь не звертав уваги на тюремну
обстанову, ріс на моїх очах, був жвавий і здоровий.
Десь по Різдві 1952 р. прибув на нашу келію якийсь судовий чиновник
і прочитав мій вирок. Якесь "особоє совєщаніє"* присудило мені 10 років
тюрми. Про Олеся згадки не було. 21 січня забрали нас на "етап". ЗаванX
тажили нас у задротований телятник, в якому було повно в'язнів, передовсім
молодих хлопців і дівчат. Не менше було конвоїрів. Поїзд рушив на схід
замерзлими просторами "нєабнятной " російської імперії. Як харч нам
давали пайок хліба, сушену рибу й кип'яток. Пеленок не було де випрати,
а як я випрала, то сушила на власному тілі. Надворі був страшний мороз,
що вдирався всіма щілинами до вагону. Я обтулювала Олеся з усіх боків
чим могла, щоб не простудився й не замерз. То була страшна дорога. Через
невигоди й турботи я втратила молоко й не мала чим Олеся годувати.
За чотири доби ми доїхали до Маґнітогорська на Уралі. Надворі
тріскотів сильний мороз і завивала завірюха. На мене вже чекав чорний
ворон. Посадили мене в нього разом з чотирма молодими в'язнями X
українцями. Мала я людяного начальника конвою. Він дав мені великого
кожуха, в який я завинулася разом з дитиною. Інші в'язні їхали в тому, в
чому були в неогрітому вороні. Страшна це була дорога. 60 км ми їхали
майже цілу ніч. Що пару хвилин авто заривалося у глибокий сніг і ставало.
Тоді конвоїри і в'язні відкопували авто й витягали зі снігу. Мій Олесь трохи
спав, а решту часу плакав під кожухом, бо був голодний і відчував
напруження дорослих. Старший конвоїр запитав мене, чому Олесь плаче.
Я пояснила, що я втратила молоко й що він голодний. Конвоїр понишпорив
щось в авті, витягнув пляшку замерзлого молока, відбив ножем шийку й
подав мені. Я ложечкою шкрябала замерзле молоко, розгрівала в моїх устах
і тоді його давала Олесеві. Він помалу успокоївся.
Верхньоуральська тюрма
Над ранком ми заїхали до Верхньоуральської тюрми. Вона була
збудована на взір підкови ще за царів і вже, мабуть, ціле століття вірно
служила імперії. Мене завели до зимної лазні й дижурна казала купатись
мені й дитині. Я рішуче заборонила рухати дитину, а сама скоро обмилась
і наділа тюремний одяг X в чорні, сірі й білі смуги. Нас завели до камери.
Така сама одиночка, як у Києві, але віконце не домикалося й було дуже
зимно. Було щоправда два коци, але це було замало. Я обтулила Олеся
коцом і він заснув. Я скоро помітила, що він нерівно дихав й мав розчерX
*
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Особлива нарада.

воніле лице. Я помацала його обличчя, провірила пульс і жахнулася. Дитина
мала дуже високу гарячку. Я скочила до дверей і почала стукати. Прийшов
дижурний. Я попросила лікаря. Десь за годину прийшов лікар, провірив
дитину і сказав, що дитина має запалення легенів. Він ще сказав, що він
безсилий, бо не має пеніціліни, ні інших ліків. Я попала в розпуку й вибухла
нестримним плачем. Лікар збентежився, хвилину дивився на мене й тоді
сказав: "Мать, нє плач! Я всьо сделаю, чтоб рятовать ребйонка!"* Він
відійшов. І дійсно він незабаром вернувся й дав дитині застрик. Після цього
приходив що три години давати додаткові уколи. Приходив також у наступні
дні. Олесь був такий хворий, що я боялася, що він не витримає. Я
безперестанку молилася за його здоров'я. Увесь час хвороби я носила його
на руках і гріла своїм тілом. Як він добре спав, я просилася до туалету, щоб
випрати пеленки.
Нерви мої тоді були натягнені мов струни. Одного разу, коли я ходила
по келії, прийшла дижурна й щось від мене вимагала. Ця чекістка була дуже
прискіплива і сварлива. Я її не розуміла, лише почула фразу: "Пусть
падохнет насєнє бандєровскоє!"** Ця її злоба кинула мене в якийсь шал. Я
положила дитину, скочила до неї, вхопила за волосся й трясла з усієї сили.
Вона зчинила несамовитий вереск. Збіглися вартові, відірвали її від мене й
замкнули двері. Щойно тоді я схаменулася, впала на ліжко й почала
плакати. Мене охопив страх. За кару можуть забрати в мене дитину, а мене
замкнути до карцеру. Проте сталось навпаки. Мене навіть ніхто не викX
ликав, а покарали мабуть дижурну, бо ми її більше не бачили. Начальство
теж знало, що вона дуже брутальна.
Олесь помало приходив до здоров'я. Я прийшла до себе, вернулося
моє молоко й я далі годувала Олеся грудьми. Наш лікар приніс Льоні, так
він звав Олеся, фляшечку соку з чорних порічок і радив додавати по ложці
до їжі. Це дуже скріплювало організм дитини. Цей лікар був дуже гуманна
й добра людина. Йому я буду вдячна до самої смерти, бо він не тільки
врятував мою дитину, але підтримав мене на дусі своєю щирою й безкорисX
ною прихильністю в найтяжчий для мене час. Він мені сказав, що він жид
і що попав на заслання за те, що був приятелем "ворога народу". Були
випадки прихильного ставленіня і від чекістів. От один уже старший
наглядач, дуже строгий, зайшов раз у мою келію, витягнув з пазухи пляшку
молока й дав його для Олеся. Також одна наглядачка деколи приносила
бублика або цукерка. Мені ставало відрадніше, бо я побачила, що навіть у
*
**

Мамо, не плач! Я все зроблю, щоб урятувати дитину.
Хай здохне бандерівське насіння.
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цій сибірсьхій глуші в грудях цих уніформованих звірів трапляється щось
таке, що нагадує людське серце.
Коли Олесь прийшов до здоров'я, дні стали одноманітні, один подібX
ний до одного. Я старалася не думати про те, що я є в тюрмі й не відчувала
самоти, бо нас було двоє. Занять у мене не бракувало. Коли Олесь не спав,
я його забавляла, щось йому оповідала і співала пісні. Здавалося, він все
розумів. Коли був голодний, я його годувала, заколисувала до сну й тоді
робила щось для себе. Двічі на день ми ходили до лазнички, раз на день на
20Xхвилинний прохід по тюремній боксі*, раз на тиждень X до лазні. На
прохід я завивала Олеся в коц і приміщувала на плечах так, щоб він міг
бачити все довкруги. Тоді він мав змогу оглядати щось нове, що існувало
поза нашою камерою. Олесь ріс на очах. Скоро почав спинатися на ноги,
робити перші кроки та вимовляти перші слова, починаючи від слова
"мама"! Це все виповнювало моє серце радістю й тихим вдоволенням.
Влітку дали до нашої келії стареньку жінку Аґрипіну. Спочатку вона
нічого не говорила, тільки сиділа в куточку із заплющеними очима, або
вдивляючись в одну точку, й тихо молилася. Коли приходили сторожі, вона
хрестилася, наче відганяючи диявола. Вставала лише забрати їжу, але їла
якось неохоче, хоч напевно була голодна, бо пайки наші були мізерні. Я
пробувала до неї говорити, але вона не реагувала. Проте мій Олесь не зважав
на її психічний стан, час від часу підходив до неї, вдивлявся в її обличчя,
щось говорив і усміхався. Спочатку Аґрипіна не реагувала. Але пару днів
пізніше я помітила, що вона водить за Олесем очима. Цього самого дня,
коли він підійшов до неї, вона несподівано зігнулася до нього й почала
говорити. Від цієї хвилини вона наче ожила з летарґічного сну. Поведінка
її зовсім змінилася. Олеся вона полюбила наче рідну внучку, все до нього
щось говорила й видумувала якісь забави. Я навіть мусіла її стримувати, бо
мені здавалося, що вона занадто розніжнює мою дитину.
Доля Аґрипини подібна до долі тисяч інших радянських в'язнів. Сиділа
вона в цій тюрмі за "особливо небезпечний тероризм". Була це російська
селянка з Саратовської области. В 1930 роках чекісти вивезли її родину в
казахські степи як куркулів. Там вони зліпили собі з кізяків землянку й у
ній жили, але дуже бідували та голодували. З цієї нужди її чоловік
розхворівся і помер, а після нього помер і син. Аґрипіна залишилася сама.
Після якогось часу вона добилася до свого села. В її хаті була сільрада. З
хати її вигнали, ще й набили. За останні копійки вона купила нафти, вночі
облила нею сільраду й запалила. За це визнали її особливо небезпечним
терористом і засудили на 25 років особливої тюрми. Вона сиділа разом із
* ȼɿɞɞɿɥɶɧɿ ɯɿɞɧɢɤɢ.
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чужоземними шпигунами, терористами й революційними діячами,
справжніми та створеними кухнею МҐБ.
Листи від Сергія
Наша тюрма мала особливо суворий режим, бо була призначена для
великих "злочинців" і закордонних шпигунів та диверсантів. Ми були
ізольовані від світу, а також одні від одних у тюрмі. Я знала, що мій чоловік
їхав до Маґнітогорська, але куди поїхав далі X не знала. Коли я про нього
питала, діставала одну відповідь: "Такова здєсь нєт"* Або: "Мєсто
прєбиванія нєізвєсно!"* Аж одного разу я побачила в лазні на стіні маленьке
позначення "12", зі стрілкою доліва вділ. Серце моє забилося жваво, бо це
був з Сергієм умовлений знак. Я глянула в напрямі стрілки й побачила за
рурою ґрипса. Тоді я оглянулася на дижурну й у безпечному моменті
витягнула цю записку й заховала за пояс. це був лист від Сергія.
Моїй радості не було кінця. Я довідалася, що Сергій перебуває
недалеко від нас. Йому також не давали про нас жодних відомостей. Він
чув плач Олеся і хтось йому описував мене, жінку з дитиною, але Сергій не
мав певности, чи це ми. Я написала відповідь й положила в це саме місце.
Так ми стали листуватися. Я описувала йому всі мої переживання і клопоти,
а він мені свої. І тим ми були вдоволені. Олесеві саме доходив рочок. Дітей
після року життя брали до "дітдому" (тюрми для безпритульних). Вістка
про це нагнала мені страху. Але я теж довідалася, що дитину можна віддати
родині на волі. Сергій написав, що Олеся може прийняти його мама або
тітка, бо мама вже не здужала опікуватися дитиною. В цій справі я
зголосилася на розмову з начальником тюрми. З собою я взяла Олеся і
вузлик заощаджених нами сухарів для Сергія, бо він нарікав, що все
голодний. Начальник приняв мене офіційно, був шорсткий, але стриманий.
Я йому сказала, що я хочу передати Олеся до родини чоловіка й тому прошу
зустрічі з Сергієм, щоб обговорити цю справу й написати до родини.
Начальник "здивувався", звідки я знаю, що мій чоловік тут. Я відповіла, що
припадково його побачила, коли верталася з проходу. Начальник обіцяв
мені зустріч з Сергієм і поінформував, що про дозвіл на передачу Олеся до
родини треба писати до Москви. Він також дозволив передати для Сергія
сухарі.
Скоро після цього відбулася наша перша зустріч з Сергієм у присутX
ності начальника. Сергій хотів взяти Олеся на руки, але Олесь втік за мене,
а потім за наглядачку, що була з нами. Коли я взяла його на руки, він
* Такого тут нема. Місце перебування невідоме.
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судорожно тримався мене й ніяк не хотів іти до батька. Олесь до того часу
бачив чоловіків тільки в уніформах. Натомість Сергій виглядай йому
страшно. Був у страшному пасмистому одягу, дуже худий, шкіра блідаXбіла,
на голові й обличчі півцентиметрова щетина. Зустріч мала тривати 20
хвилин і лише "офіційна". Так і було, бо ми дрижали за долю дитини. Сергій
дістав дозвіл написати листа додому й начальник обіцяв, що вишле також
наше прохання про дозвіл у Москву.
Десь по двох місяцях Сергій написав мені в записці, що по Олеся
приїде його тітка, бо його мама вже заслаба до таких подорожей. Коротко
після того мене повідомили, що я маю дозвіл віддати сина до родини
чоловіка. Тепер я журилася тим, що мушу розставатися з Олесем. Я дуже
добре розуміла, що він не повинен виростати в тюрмі й все одно його
забрали б від мене. Але моє серце стискалося від болю, я прямо попадала
в розпуку. На щастя це не тривало довго. Мене й Олеся викликали до
начальника "с вєщамі".*
В кабінеті вже був Сергій і його тітка. Олесь нікого не знав. Тож між
чужими він тулився до мене. Мені було приємно, бо я знала, що це останні
наші хвилини. Начальник наглив, що не було часу навіть про дещо спитати:
"Бистрєй, машіна ждьот!"** Сергій взяв Олеся під пахи, поцілував у головку
й майже насилу відірвав від мене й передав тітці. Олесь запручався й почав
кричати: "Мамо! Мамо!" Однак тітка притиснула його до себе і скоро
вийшла з кімнати. Я вибухла плачем і кинулася до Сергія. Він обняв мене
за стан і ми обоє плакали. Начальник відвернувся до вікна й добру хвилину
дивився десь на вулицю. Тоді обернувся й дав знак конвоїрам, щоб нас
розлучили й відвели до наших камер. Це була моя остання зустріч з Сергієм
у неволі.
Українські жінки за ґратами
Скоро після цього мене перевели до великої кімнати, де було 13 жінок,
а я чотирнадцята. Коли закрились двері, жінки обступили мене й почали
питати: хто я, звідки, за що сиджу, коли арештована і т. д. Я почала
відповідати поXукраїнському. Тоді посипалися питання українською мовою.
Я побачила, що я між своїми. Це мене зворушило й я несподівано
розплакалася, особливо тому, що я дуже переживала розлуку з сином. Тоді
до мене підійшла старша жінка, взяла мене за стан, підвела до ліжка,
посадила й сіла біля мене: "Успокійся, дівчино! Ти мусіла пережити велике
*
**
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З речами.
Швидко, машина (авто) жде!

горе!" Я схилила голову на її груди й дала волю своїм сльозам. Після того
мені стало легко на серці, бо я відчула, що я знайшла друзів.
Ця жінка називалася Катерина Зарицька. Пізніше я довідалася, що
перед арештом вона була керівником нашого підпільного Українського
Червоного Хреста (УЧХ). В нашій келії були ще Галина Дідик, Дарка Гусяк,
бойкиня Оля (прізвища не пам'ятаю), одна росіянка, одна полька, дві
білоруски, німкині й австріячки. Всі жили як одна родина, називали себе
"дівчатами", дружньо ділилися додатковими харчами. Ці в'язні мали право
раз у місяць писати й одержувати листа. Цей "привілей" могли відібрати
наглядачі на три місяці за найменшу провину. Я також дістала "привілей"
писати листи. Тож відразу вислала листа до тітки та з нетерпінням чекала
вісток про сина й моїх батьків. Катерина повідомила мене, що в келії є
стукачі й ми не говорили про речі, які треба було зберегти в таємниці.
Катерина Зарицька тішилася між усіми великим авторитетом. Вона
до всіх ставилася поXдружньому: вміла розрадити, порадити й потішити,
коли хтось був у біді. Пізніше вона мені не раз оповідала про своє тяжке
життя. Вона була одружена, але рідко бачила свого чоловіка, бо він також
був у підпіллі в інших теренах. Пізніше чоловіка арештували й після того
нічого про нього не чула. Вона також народила в тюрмі сина Богдана.
Пізніше вона вийшла з тюрми й далі працювала в підпіллі. За нової
радянської окупації вона мусіла залишити сина в родини, бо не могла з
дитиною перебувати в підпіллі. Додому не могла заходити, бо за домом
слідили, тож рідко бачилася з сином. Оповідала про різні пригоди в підпіллі.
Нераз смерть зазирала їй увічі. Арештували її на залізничній станції. Коли
вона зорієнтувалася, що енкаведисти біжать за нею, хотіла скочити під
поїзд. Але перед її очима став син Богдан, для якого варто було жити, й вона
зупинилася та попала в руки чекістів. Вона пройшла страшне слідство. Дуже
з неї знущалися, били й видумувалу різнородні тортури. Коли мали давати
застрик, вона починала думати про сина й інші невинні справи, щоб не
виговоритися під час галюцинацій. Замикали її надовго до холодного тісного
карцеру. Тоді вона розпускала спої довгі коси, щоб хоч трохи гріли її тіло.
Завжди говорила поXукраїнськи й нічого катам не сказала. Засудили її на 25
років тюрми. Після вироку довго сиділа в одиночці. Вона показувала мені
фото свого сина Богдана. Був подібний до мами. В той час вона ще мала
гарні коси, але вже сиві.
Пару тижнів пізніше мене викликали до начальника. Він повідомив
мене, що я отримала листа й підсунув мені якийсь папірець, щоб я підX
писала. Я зраділа листом, підписала записку, подякувала й пішла, навіть не
думаючи, що перед підписом треба було записку прочитати. Я отримала
листа від тітки. Вона написала, що заїхали щасливо, що Олесь здоровий,
вже підріс, бігає по городі й гарно бавиться. На листі відрисували Олесеву
ручку. Цей лист приніс мені багато радости. Я прочитала листа вголос для
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цілої камери. Всі раділи зі мною й оглядали Олесеву ручку. Я зараз
повідомила про це Сергія. З ним я далі вела листування й це найбільше
підтримувало мене на дусі. Десь по трьох тижнях мене знову викликали до
начальника. Він передав мені листа й почав випитувати про моїх товаришок,
що вони роблять і про що говорять. Я відмовилася про це говорити. Тоді
він показав свої роги. Виявилося, що підписана мною записка X це була заява
співпраці з тими катюгами. Начальник почав мене страшити й
шантажувати, що відбере право листування й замкне до карцеру та
знищить. Я нічого не відповідала й він, накричавшись, мене відпустив. Коли
я вернулася до келії, Катруся відразу помітила моє роздратування. Пізніше
я їй про все розказала. Вона порадила якось виманити в начальника цю
підписану записку й подерти. Так я і зробила. Обійшлося це дуже дорого.
Мені відібрали право листування на три місяці. Тоді також зробили ґрунX
товний обшук у Сергія, знайшли в нього мої записки й замкнули його на
тиждень до карцеру.
Все це я дуже переживала. Мої подругиXукраїнки старалися мене
розважити. Власне тоді багато мені оповідала про себе Катруся Зарицька.
Я її слухала й відразу заспокоювалася. Бо як рівняти моє горе з тим, що
вона пережила. Оповідала про себе також Галина Дідик. Вона була
вчителька, була одружена, мала сина. Її чоловіка вбили поляки, а син помер.
За німецької окупації й під совєтами вона була в підпіллі. За часів УПА вона
зорганізувала й очолювала Український Червоний Хрест (УЧХ) у ТерX
нопільській області. Після арешту Катерини Зарицької вона стала керівX
ником усього УЧХ. Наприкінці сорокових років вона жила ніби леґально в
окремій хаті в селі Білогорща коло Львова. В цій хаті був зв'язок і деколи
скривався ген. Роман Шухевич з кількома вояками. 5 березня 1950 р. чекісти
наскочили на цю хату. Хтось її видав. Тихцем вони оточили дім і застукали
в двері. Галина вийшла до дверей, зорієнтувалася, що це чекісти прийшли
по генерела, й ще встигла крикнути: "Його нема в дома!" Її схопили й
почався бій, в якому загинув ген. Роман Шухевич та його охорона. На
слідстві Галину дуже били і стосували різні тортури, щоб видала людей,
зв'язки й архіви. Вона не зломилася. Засудили її заочно щойно недавно на
25 років тюрми. Через ці тортури вона мала страшні болі голови. Нераз
бували цілі дні, що вона корчилася від болю або нерухомо лежала на ліжку,
бліда як стіна. Не раз вона, або й інші в'язні, домагалися медичної допомоги
для неї, але без результату.
Дарка Гусяк також належала до визначних жінокXдіячів ОУН. Під час
боротьби УПА була в підпіллі й виконувала різні завдання. Перед арештом
вона виконувала також обов'язки зв'язкової на квартиру ген. Романа
Шухевича в Білогорщі, 1950 року була арештована, добре трималася й була
засуджена на 25 років тюрми. В нашій келії склалася неприємна ситуація,
бо Галина Дідик мала жаль до Дарки, що вона видала її квартиру. Чекісти
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під час слідства їй наговорили, що вони дали Дарці якісь уколи і під
наркозою вона їм все розказала. Ми старалися переконати Галину, що це
неправда, але вона далі гнівалася на Дарку. Катерина Зарицька не вірила в
успішність таких уколів, бо їх вживали б каґебісти в усіх слідствах. А навіть
як би це сталося, то тоді її не можна винуватити, бо вона була б лише
жертвою. Зрештою, якщо б цей засіб був успішний, Дарка була б видала
теж інші секрети і її були б не засудили на 25 років тюрми. Чекісти знали
про цей конфлікт й тому тримали їх в одній келії, щоб і в тюрмі затруювати
їхнє життя, а також тих, що були з ними.
Тяжке лихо пережила також бойкиня Оля. На її очах забили її
чоловіка, а її арештували, хоч вона мала двоє маленьких дітей. Потім її
повідомили, що позбавляють її права материнства й вона довго не знала,
що сталося з її дітьми. Щойно десь недавно вона довідалася від родини, що
її діти живуть у якомусь притулку для дітей репресованих.
Володимирівська тюрма
Ще перед зимою перевезли нас до Володимирівської тюрми, а Сергія
X далеко на Сибір, до Іркутська. Нав'язала я з ним контакт через тітку, що
вислала йому мого листа, а Сергійового до мене. Лист не міг бути довший,
як одна картка шкільного зошита. Мали ми там зв'язок з іншими в'язнями
при помочі азбуки Морзе. Цим способом час від часу приходили вістки зі
світу. Газет нам не давали читати, хіба якісь старі книжки і словники.
Одного дня хлопці постукали, що помер Сталін. Ох, як ми раділи! Вступила
в нас надія, що все покращає, що скоро прийде для мас воля, що трісне як
банька ця злочинна імперія. Минали дні й нічого не мінялося. Щоправда,
наші наставники не були вже такі злющі. Можна було вже поскаржитися,
добитися лікаря та інших речей. Трохи може покращали харчі, принаймні
можна було дістати додатковий "котьолок"* кип'ятку чи води до миття. Нам
почали давати припізнені газети. Та найважніше, що в нас вступила надія,
ми жваво обговорювали кожну новину.
Незабаром по смерти тирана мене перевели в келію, між чужинців.
Хоч я була українка й санітарка УЧХ, мене зараховували до чужинців, бо я
мала польське Громадянство. В келії були самі німки й австріячки, засудX
жені переважно за шпіонажу й диверсію, В більшості це були колишні
проститутки. Проте були між ними дівчата, що зовсім припадково попали
в контакт із чекістами та щось непотрібне знали, або стали їм невигідними.
Біда навчила їх жити дружньо. Без упереджень вони приняли у свій круг
*

Збанок
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також мене. В цій келії нужди не було, бо в цей час вони вже отримували
посилки з дому, з УНРА й від інших організацій. В посилках було поX
достатком усього, навіть таких ласощів як родзинки, фіґи й дактилі.
На кремлівському престолі сидів тоді Малєнков. Ще за його влади
почали "розвантажувати" тюрми й табори, в яких тоді каралося
кільканадцять мільйонів громадян цієї "найвільнішої" країни світу.
Мабуть найскоріше почали звільняти чужинців. Звільнили вже одну
дівчину з нашої камери, а деякі вже знали, що їхні справи у розгляді, вони
й мали обіцянку, що їх звільнять. Тоді ми робили з унрівських дарів
холодного торта, якого ми зробили віщуном нашої долі. Ми порізали
дактилі на стільки кусків, скільки нас було в камері й дали їх до торта.
Пізніше ми покраяли торта на куски, так щоб кожній з нас припало по
три куски. Ворожба була така: ті, хто одержить по три куски дактиля,
будуть звільнені перші; ті, хто по два X трохи пізніше; ті, хто один або
нічого X останні. Я була єдина, що дістала три дактилі у своїх кусках торта.
Я була рада, але не надавала цьому великої ваги, бо не вірила в
забобони. Проте пару днів пізніше увійшов до камери дижурний і
проголосив: "Номер 705, собірайсь с вєщамі!"* 705 X це було моє офіційне
ім'я в радянських тюрмах. Всі ми були тільки номерами, і тільки так до
нас зверталися представники влади. Проте мене називали теж
"бандєровкою", "фашисткою" та іншими подібними епітетами. Я згорнула
свої речі, бо було в мене лише кілька дрібниць, і пішла до начальника.
Начальник сказав мені, що мене перевезуть до лаґера, звідки формується
поїзд в мою "родіну", тобто в Польщу. Коли мене вели до воронка, я
глянула на тюрму й побачила стрижені голови хлопців. Видко мої німкені
вже постукали до наших і вони ставали один одному на плечі, щоб верхні
зі мною попрощалися. Якесь віконце було відхилене і звідти до мене
долетіло: "До побачення на волі!" Я також гукнула на весь голос: "До
побачення на волі!" За це я дістала сильного стусана від конвоїра, але
була вдоволена, що попрощалася з друзями недолі.
Мордовські табори
Привезли мене в жіночу зону мордовських таборів. Це було літо 1953
р. Коли мене випустили з воронка, я побачила зелену рістню й серед трави
справжні квіти. Я стала наче заворожена, бо вже три роки не бачила зеленої
природи. Тоді зайшла між траву, клякнула й почала нюхати якусь квітку.
Опритомнівши, я побачила біля себе дві дівчини. Вони заговорили до мене
* Число 705, збирайся з речами!
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українською мовою. Були це Катруся й Марійка Теслі. Вони оповіли мені
дещо про цей табір і завели до свого бараку, де якраз було вільне місце на
тих нарах, де вони спали й жили.
В таборі я мала багато часу, бо мене не гонили на працю, так як інших
дівчат. Відразу я написала листи до Сергія й до тітки та повідомила їх, що
мене скоро звільнять. У мене зродився плян, як Олеся забрати з собою в
Польщу. Я написала тітці, щоб привезла Олеся до Берестя над Бугом, коли
мене будуть везти в Польщу. Там етап напевно затримається, бо будуть
переставляти поїзд з радянських рейок на европейські. Тоді вона зможе
передати мені Олеся. Я сказала, що ще напишу, коли мене будуть везти.
Тим часом наше звільнення відтягалося, бо до цього транспорту
збирали в'язнів з цілого СРСР. Щойно два місяці пізніше приїхали в'язні з
Маґадану й Колими. Між цими в'язнями була також моя добра знайома
Ася (Іванка) Пшепюрська, дочка священика з с. Хороброва Грубешівського
повіту. Подібно як я, вона була замішана у "справу Зенона", і він постарався
для неї колимське заслання. Брат Асі, Всеволод, був у дивізії "Галичина",
здезертував до УПА й був приділений до СБ під командою "Зенона". Що
він там робив не знаю, однак знаю, що під час наскоку УПА й ВІН на
Грубешів він командував боївками СБ. Пізніше він був висланий до
Варшави налагоджувати зв'язки з чужоземними дипломатами та журналісX
тами. Ася тоді працювала в підпіллі й їздила на зв'язок до брата. Про цю
місію Всеволода знав "Зенон". Всеволода арештували, як тільки він добився
серйозніших успіхів. Пізніш арештували Асю, ще 1947 р. вона мала багато
тяжчі переживання від мене. Її переслухували не тільки емґебісти, але й
польські убісти, бо хотіли добитися зізнань про українців, що підтримували
УПА, і про повстанців. Потім довелося їй пройти пекло колимських
"стройок"* і копалень, з вічної мерзлоти добувати для імперії золото та інші
багатства. На Колимі вона пройшла тяжку цинґу, що знищила її зуби. Вона
приїхала до табору легенька, наче пучка пуху, бо була невисока й дрібної
будови. Щойно в нас трохи поправилася. Брат її, Всеволод, мав легшу долю,
принаймні на засланні. Він зголосився, що він санітар. Дечого підівчився
від лікарів, дечого з книжок, і відбув майже все заслання в Маґадані на
санітарних пунктах.
Між іншими в'язнями привезли до нашого табору також Інку
Коморовську, дружину головного командира польської Армії Крайової
БояXКоморовського. Її чекісти викрали у Франції, де вона тоді перебувала з
чоловіком і малим сином. Мабуть хотіли нею шантажувати чоловіка. З нею
* Будування.
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також не жартували, а били та знущалися з неї, так що пошкодили їй нерви
до ніг. Вона мала спаралізовані ноги. Її возили на візочку.
Дорога до своїх найближчих
Приїхали до нашого табору також хлопці з "клієнтелі" "Зенона", з
якими ми зустрілися щойно в поїзді. На зупинках можна було зустрічатися
й говорити, головно коли поїзд з'їжджав на бічні рейки для довших постоїв.
Енкаведисти тепер були наче інші, зрештою були певні, що ніхто не буде
втікати на територію СРСР. Зустріла я там Миколу Мельничука з Варшави,
що нам допоміг в перші дні нашого перебування в місті. Потім про нього
довідався "Зенон", перебував у нього й арештував, ще поки знайшов нас.
Дружина Миколи невдовзі після арешту родила дитину. Дитина скоро
померла, а за нею й мама. Ми довідалися про це ще перед нашим арештом.
Проходжуючись по православному цвинтарі, ми завважили свіжу могилу й
почали читати напис. Ми не вірили своїм очам. Там стояло, що в цій могилі
спочиває Євгенія Мельничук, яка недавно померла й прожила 37 років. У
Варшаві тоді шаліли арешти й ми боялися йти до їх мешкання, щоб не
попасти в руки польської безпеки. Незабаром після того нас арештували.
Щойно в Іркутську мій Сергій попав у ту саму келію, де сидів Микола
Мельничук. Сергій перший оповів йому про смерть його дружини. До того
часу він не мав жодних інформацій з Варшави про свою родину. Мельничук
оповів мені, що Сергія вважають громадянином СРСР, а таких поки що не
звільняють.
З нашого повіту були в цьому поїзді ще два вояки УПА X Михайло
Балій з Павлович і Михайло Прокопчук ("Дубина"). М. Балій оповів мені,
що 1948 р. вони йшли разом із "Зеноном" в Західню Европу. Коли вони
були вже на Словаччині, заквартирували в маленькому ліску. Зенон
лишився на варті, бо казав що й так не засне, бо йому болить у животі.
Чеська поліція захопила їх у сні, а "Зенон" десь пропав. З ходу слідства М.
Балій зорієнтувався, що "Зенон" зрадник, хоч після арешту він його не
бачив. Їх судили разом із більшою групою повстанців у Раковєцькій тюрмі
у Варшаві. Всіх розстріляли, а їх двох X "клієнтів" "Зенона" X заслали на
Сибір. По звільненні М. Балій закінчив педагогічну школу в Щеціні й
україністику у Варшавському університеті, хоч не мав допомоги від нікого,
бо його родину виселили в Україну. Згодом одружився, викладав українську
літературу у Варшавському університеті та приготовляв докторську дисерX
тацію. Помер на удар серця на 52Xму році життя. Михайло Прокопчук осів
у Вроцлаві, одружився й десь працював. Помер у молодому віці, коли
простудився грипом.
Сергієва тітка не привезла Олеся до Берестя. Сергій радив, щоб Олесь
лишався в тітки, тоді я буду мати причину приїхати в Україну й буде легше
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нам усім вирватися з СРСР. Тож я від'їхала в Польщу сама. Нас завезли до
тюрми в Фордоні і до тижня звільнили. Я поїхала до моїх батьків. Маму я
ледве пізнала. За цих кілька років вона цілком посивіла, постарілась і
зігнулася в дугу. Бабця Анна стала ще старішою та меншою, як була перед
тим. Батька й сестру Олю щойно тепер звільнили з тюрми. Вони ходили на
працю, але батько був уже слабкого здоров'я X часто хворів. Найперше я
зустрілася з мамою й бабусею. Ми обіймались і плакали з радости.
Я написала до тітки на Волинь і доволі швидко дістала відповідь і листа
від Сергія. Його перевезли в Мордовію та примістили в лаґері. Там він
працював й чувся краще, ніж у тюрмі. Тоді звільняли багато в'язнів і він
надіявся, що звільнять і його. Але певности не мав. Я знайшла працю в
Битові й почала працювати, щоб заробити на прожиток. Хоч нас працювало
троє, ми заробляли дуже мало. До того ми були дуже бідні, не мали нічого
в хаті, навіть доброго одягу.
Кілька місяців пізніше Сергій повідомив, що його звільнили й він вже
їде додому. Він просив мене виробити відповідні папери й приїхати до нього
й сина, з метою разом виїхати в Польщу. Я почала старання. Кілька разів я
їздила на міліцію в Кошаліні й щойно восени дістала пашпорт і полагодила
запрошення. Я відразу поїхала в Україну. Поїздом я заїхала до Лановець, де
вже чекали на мене Сергій з братом Валентином. Батько Сергія Денис тоді
вже не жив. Решта родини X мати Теодосія, сестри Клявдія й Галина та брат
Валентин якось щасливо пережили тяжкі часи сталінського терору. Поїзд
тоді дуже спізнився. Далі ми їхали вантажною машиною, бо якраз тоді
колгосп возив на станцію цукрові буряки. Машина завезла нас на хутір до
села Оришковичі, на якому жила Сергієва мама. Була вже старенька, але
ще працювала. В неї ми переночували.
Зустріч з сином
Вранці ми вибралися до тітки в Оришковичах, в якої жив наш Олесь.
Тітка Марія була рідною сестрою Сергієвого батька. Вона була дуже
роботяща й надзвичайно щира душа. Вона виховала двоє власних дітей,
дев'ятеро внучат та правнучат, а при них і нашого сина Олеся. Вона й досі
живе й нами радується. Ми зайшли в хату. Олеся не було. Пішов надвір і
десь сховався. Сергій пішов до Ланівець на роботу X мав 4 км, тож ходив
пішки. Я розпитувала тітку про Олеся і про її життя. Все надіялася, що
Олесь прийде до хати. Тоді тітка мені порадила, щоб я взяла кошик і пішла
в садок рвати яблука. Він напевно десь недалеко й заглядає, як виглядає
його мама. Як приглянеться, може підійде, або прийде до хати наїстися.
Коли я почала рвати яблука, я завважила, що зXза плота оглядає мене мій
Олесь. Я ніби не звертала уваги.
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Тоді він переліз дірою через пліт, підійшов ближче, хвилину дивився
на мене й тоді запитав: "Це ти моя мама?" Я відповіла, що так, що я приїхала
до нього. Але я далі рвала яблука. Він мене щось питав, а я йому відповідала,
але він далі був на "безпечній віддалі".
Нарвавши повний кошик яблук, я сіла під яблунею й сказала, що мушу
відпочити. Олесь уже був зовсім близько. За час нашої розлуки він дуже
виріс і навіть змінився. Хто зна, чи була б його на вулиці пізнала. Раптом
він набрався відваги, підійшов до мене й по хвилі сів мені на коліна. Ми
вже вели дальшу розмову як старі знайомі. Пам'ятаю, що я тоді
розплакалася й він питав, чого я плачу. Теж питав, чому я його віддала тітці
й чи тепер його візьму з собою, та завдавав інші подібні питання. Так ми
нав'язали зв'язок. Того дня він не бавився, а ввесь день провів зі мною. Рвали
ми яблука й дещо робили в городі та ввесь час розмовляли. Під вечір я
вибиралася на хутір до Сергія та його мами. Олесь сказав: "Зацекай!" Тоді
пішов до спальні, взяв свою піжаму й підійшов до мене. Коли тітка
запитала, куди він іде, він відповів: "Буду спати з мамцею, щоб їй не було
зимно!"
На Україні ми одружилися ще раз, бо щось документи про наше
подружжя в Польщі не були в порядку. Ми дійшли до висновку, що в
Україні будуть завжди переслідувати колишніх політв'язнів, не лише
комуністи, але також перелякані земляки. В Польщі такої рабської психіки
ще не було. Політв'язні користувалися тоді навіть пошаною, не лише серед
громадянства, але навіть серед комуністів. На Йордан ми відбули нормальне
подвійне весілля X наше й Сергійового брата X з церковним шлюбом й
музикою. Шлюб давав нам Сергіїв дядько, що був у цьому селі парохом,
щоправда ввечері, при закритих дверях, щоб не викликати вовка з лісу.
Незабаром після цього Сергій дістав пашпорт і ми були вже готові в
дорогу. В цей час верталося до Польщі багато польських родин репатріянтів,
папери яких оформляла якась польська місія. Ми постаралися, що й нас
зарахували до репатріянтів і спрямували до Варшави. Коли ми переїздили
через Львів, Сергій ще хотів відвідати Юрка Шухевича, з яким сидів у тюрмі.
Він зайшов до його тети, де він мав перебувати після звільнення з тюрми.
Коли Сергій застукав, тітка відчинила, але була дуже перелякана. Вона
сказала, що Юрко був тільки два тижні на волі. Його знову арештували й
запроторили до тюрми. Вертаючись від Шухевича, Сергій оглядався, чи за
ним ніхто не слідкус. Проїхавши кордон, ми були щасливі, що нам вдалося
виїхати з тієї страшної імперії.
У Варшаві ми примістилися у наших знайомих, у маленькій кімнаті
на стриху. Тоді Сергій поїхав на фабрику радіоXлямп, де він працював. Там
далі були ще ці самі директори X Цалко і Марковський, по національності
жиди. Коли Сергій оповів, де він був, то відразу дістав роботу. Гірше було
з мешканням. Ми мусіли осісти на селі, Сергій був більше у Варшаві, бо і
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працював і кінчив студії на політехніці. Я була знову вагітна. Сергій уважав,
що буде краще для дитини, як буде написано в документах, що вона
народжена у Варшаві. Тож тиждень перед пологами забрав мене й Олеся
на свою тісну квартиру й там прийшов на світ наш другий син Ярослав.
Тиждень пізніше я поїхала з дітьми до моїх батьків, бо мені було тяжко
самій на селі. Сергій усюди шукав мешкання, але ніде не міг знайти. Щойно
десь восени закликав його директор фабрики Цалко і сказав купити пляшку
доброго коньяку, коштовні помадки і квіти. Увечері вони поїхали до мініX
стра репатріяції Шнеха, також жида, що був приятелем директора Цалка.
Невдовзі після того міністер Шнех видав мені ордер на просторе мешкання
по жидах, які виїхали на Захід.
На цім мешканні живемо й досі. Тут мій Сергій закінчив студії,
повиростали мої сини, народилася й виросла дочка Галя. Тут почали сивіти
наші скроні. Мої батьки X Олександер і Катерина, бабуня Анна й Сергієва
мама вже не живуть. Недавно відійшла у вічність також Сергієва сестра
Галина. Діти наші вже одружені, Олесь живе у Варшаві, Галина і Ярослав X
у Канаді в Торонті. Завжди ми дякували Богові, що нам дозволив все це
пережити й чесно прожити наш вік.
Знову в рідних сторонах
У травні 1991 р. я вибралася автом з сином Олесем і сестрою Олею в
рідні сторони, що їх я сходила вздовж і поперек ногами. Донедавна це була
закрита пригранична смуга. Ми були дуже зворушені, коли проїжджали
знайомими полями й селами. Чим далі ми їхали, тим більше огортав нас
сум і залізні кліщі давили серце. Там, де були біленькі хати, господарські
будинки та вишневі садки, X з бур'янів і гущі дерев стирчали руїни
колишнього життя. Майже всі церкви поруйновані, цвинтарі наших предків
запущені, часто зарослі кущами. Подекуди між тими руїнами стояли
забудування теперішніх польських поселенців. Переважно це колишні
будинки наших селян. Але вони вже не нагадують українських чепурних
селянських господарств. Вони наче пристосувалися до оточення X теж
запущені. Почорнілі облуплені стіни небілених хат, плоти поламалися, на
подвір’ях безлад і ростуть бур'яни. Втратили свою красу також розлогі поля,
що колись наче барвисті килими й вишиті рушники розтягалися на всі боки
аж до обріїв.
Найперше ми поїхали на Білосток біля села Лісок на братську могилу
полеглих повстанців 1946 р. Спочатку було важко зорієнтуватися, де
Білосток. Ліс поширився на поля й луки, ні сліду церкви, ні каплички. Не
без труднощів ми добилися на місце. Все тут було вже давно знищене,
вирівняне бульдозерами й поросле лісом. Найперше ми знайшли рештки
чудотворної криниці. Звідси ми зайшли невтоптаною стежкою на місце

247

братньої могили повстанців. Там стояли два березові хрести, прикрашені
вже сухими квітками й блакитноXжовтими стяжками. Біля хрестів були
залишки недогорілих свічок. Ми були зворушені, що кілька наших родин,
які живуть у цих околицях, не забули про похованих тут лицарів і
вшановували їхню пам'ять. Спочивало тут 39 повстанців, всі молоді, десь у
віці між 18 і 30 років, що поклали своє життя в обороні рідної землі. Ми
прикрасили хрести свіжими квітами, помолилися, поплакали й пішли
оглядати інші залишки цього святого місця. Всюди ми помолились і
зробили пам'яткові знімки, деякі з них помішуємо у цій книзі.
З відпустової церкви й каплиці залишилося кілька каменів, що їх
наші селяни огородили залізною огорожею й оформили два пам'ятники X
один з образом Богородиці, другий X з Розп'яттям. Звідси ми подались на
цвинтар, де знайшли могилу о. Мирослава Ріпецького (1889X1974) і його
дружини. Він походив із Самбора, був капеляном УГА, довголітнім парохом
с. Ліски й будівничим відпустового місця на Білостоці. 1947 р. був виселений
у Східню Прусію, де виконував душпастирську працю навіть тоді, коли було
заборонено. Працював він теж пером, і навіть в умовах заслання видав 9
книжок серією "Сторінки з історії Української Церкви й культури". У
заповіті він висловив бажання поховати його на цвинтарі в Лісках разом із
його дружиною.
З Лісок ми подалися до інших сіл, в яких мали адреси пару українських
родин. У Переводові ми договорилися, щоб місцеві люди відновили
братську могилу на Білостоці й поставили тривалий залізний пам'ятник.
Може його вже не знищать, бо ж в Україні тепер стараються зберегти
польські історичні пам'ятники й архітектуру. Гроші на цей пам'ятник ми
отримали від кол. Друзів зброї в США й Канаді. Як ми проїжджали через
Хлоп'ятин, то дуже зраділи, коли побачили, що серед зелені досі стоїть у
доброму стані хлоп'ятинська церква. Ця церква нам також особливо дорога,
бо в ній вінчалися мій батько й мати. Вона збереглася, бо стала польським
костьолом. Ззовні вона не змінилася, лише дуже постаріла.
Моє рідне село Миців зробило на мене прикре враження. Це вже
кінець Польщі, бо недалеко кордон з Україною. Лиш на початку й на кінці
села було по декілька хат, в яких жили польські селяни. Майже ціле село
було спалене військами НКВД і ВП ще за часів УПА, а решта X після
виселення українців. Тепер усе позаростало здичілими садами й лісом, у
середині села багнища. Ми зупинилися, щоб зайти на місце, де колись була
наша хата. Нас привітав хор різноманітного птаства, що знайшли собі рай
у гущавинах колишнього мого села. Десь недалеко кувала зозуля. Кувала
довго. Здасться вона відраховувала всі роки, в яких я не була в цьому місці.
На нашім господарстві уцілів тільки льох, що мав ще двері з затканою
кілком защіпкою. Можливо там хтось переховує зимою картоплі.Там, де
була хата, з бур'янів виглядала купа цегли з розваленої печі. Де були інші
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будинки X пишалися бур'яни. Сад здичавів і заріс кущами. Лише наша
черешня розрослася на всі боки й наче писанка красувалася серед цієї пущі.
Вона вся була вкрита білим цвітом.
Ми пішли на колишні наші заґумінки, звідки був гарний вид на село
та поля. Без слів та зі сльозами в очах ми оглядали околицю. Оля і я пірнули
у спомини. Тут кожне місце було дороге моєму серцю. Тут я безжурно
виростала і провела свої молоді літа. В цьому місці ми бавилися в хованки,
там ми годували курчаток, там годували морквою лошатко, там... Потім
прийшли трагічні роки, що ставали щораз гіршими... І я вже не думала про
свої юні роки, а про трагедію мого народу на цій землі. Ціле моє покоління
молодих людей мусіло вхопити за зброю, щоб боронити ці села, ці хати, ці
дорогі нашому серцю місця. Проте сили були нерівні. Наші села
залишились у руїні; люди, що в них жили, розкидані по широкому світі, а
могили оборонців поросли бур'янами. Щось тяжке давило груди...
Я звернула свої очі на схід. Там недалеко за обрієм границя, за якою
починається Україна. Там живе мій численний, але знедолений народ, що
саме тепер знову веде боротьбу за волю. І пригадався мені дивний сон, що
наснився мені перед самим виїздом у рідні сторони. Снилося мені, ніби я
далі в підпіллі й у великому лісі за мною женуться енкаведисти, хочуть
зловити живою. Вони вже близько. Я добігаю до прірви й оглядаюся, де мої
гонителі. А біля мене стоїть кремезний дідусь, з білою, як молоко, довгою
бородою. Він каже: "Подай руку!" Зі здивування я наче остовпіла. Тоді він
ухопив мене попід руки й ми відразу полетіли понад прірву аж в глибину
лісу. Там ми причалили на тверду землю. І поки я оглянулася, щоб дідові
подякувати, його вже не було... Можливо це був віщий сон. Може цей дідусь
саме тепер виносить мій народ з прірви неволі та заглади у світле й безпечне
майбутнє.

Hanna Martyniuk ("Hania")

MEMOIRS OF A UKRAINIAN RED CROSS MEDICAL
ASSISTANT
(Summary)
The author was born in the village of Mytsiv, in Sokal county (after 1939, Hrubeshiv
county). She was the older of two sisters; the younger sister's namc was Olia. After
completing the village school in 1940, Hanna enrolled in the business school in Belz. In
her memoir, she describes her work in the Ukrainian Red Cross (UChKh).
In 1943, the final year of her studies, Polish partisans were attacking Ukrainian
villages in the Kholm area. There were many hurt and wounded people. The only hospital
in the area, in Belz, was full of injured people. There was a need for nursing assistance.
The women students of the business school, including the author, volunteered to help in
the hospital and serve the patients. The author turned out to be a good worker and was
soon assisting the doctor and nurses. Later, she worked independently dressing wounds
and doing other things for the patients. In the fall of 1943, the director of the hospital, Dr.
Vorobets, and Dr. Medytskyi organized threeXmonthXlong courses for medical assistants,
which the author successfully completed. In 1944, tensions increased, because fighting
began between Polish partisans and UPA units which were defending the Ukrainian
villages. In the Summer of 1944, the SovietXGerman front moved through and Hrubeshiv
county become a part of Poland.
At that time, the author began to work in the underground UChKh. One of "Hanіа's"
assignments was to bring medications from the Zhovkva forest (a distance of about 100
km). When she returned to her home region, she met Serhiy Martyniuk ("Hrab"), who
later became her husband. "Hania" began to do the work of a nurse and provide medical
advice. In early spring 1945, the Ukrainian underground and the local population were
badly hurt by the actions of UPA battalion commander "Yurchenko". He changed sides
and began to cooperate with the NKVD border troops. That spring, a number of insurgents
were killed in battle with the NKVD in the Dolobychiv forest. Those killed included the
author's friends, UChKh workers "Uliana" and "Zirka", as well as the leader, "Sviatoslav",
and the propaganda officer, "Yaropolk". The NKVD and the traitor "Yurchenko" also
searched through the villages for "Hania". "Yurchenko" knew her personally, because in
the fall of 1944 she had served as medical assistant in his battalion.
In 1945X46, "Hania" lived through a number of dangerous and tense situations.
The author describes the tragic battle which took place in February, 1946, between
the "Zirky" platoon, commanded by Yevhcn Syvak ("Halaida"), and NKVD troops near
the village of Lisky. With the platoon were also the commander of "Vovky" company,
Myhailo Kuras ("Krapka") and soldiers from his units. The pitched battle lasted almost
the whole day and about 40 UPA soldiers were killed. They were buried in a mass grave
near the church in Bilostik. At this time, "Hania" was in the neighbouring village of
Zhniatyn, along with the medical assistant "Olia" and their insurgent patients.
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In the spring of 1946, while making some modifications to mine and rocket
detonators, the author's fiance, "Hrab", was injured. Splinters from the detonator wounded
his face and a piece become deeply imbedded in his left eye. The wound in his eye did
not heal and infection set in, which could not be treated under insurgent conditions, the
only thing to be done was for him to get to a specialist. At that time, the UPA command
was cooperating with the Polish underground, the Armija Krajowa (AK), which changed
its name to WIN (Wolnosc і Niezawislosc). They organized joint attacks on communist
centres in Verbovychi and Hrubeshiv. Using WIN contacts, "Hrab" was able to get to
Lublin. There the renowned Polish eye specialist, Dr. Tadeusz Krwawicz, did a compliX
cated operation on his eye. "Hrab" was supposed to stay in the hospital for a week, and
than return for examination and an additional operation on the lens of his eye. But a nurse
who was working with the Polish underground informed "Hrab" that the State Security
(UBP) was showing an interest in him. So on the day after the operation, "Hrab" left the
hospital. Later, he returned to be examined by Dr. Krwawicz and it appeared that the eye
was healing well. However, in the fall of 1946, the eye developed an acute infection. This
time, it was not possible to save the eye. Dr. Krwawicz removed the infected eye and put
in a prothesis.
The spring of 1947 was the most difficult period for the Hrubeshiv area. The "Akcja
Wisla" was begun; two divisions of the Polish Army (WP) blockaded the Hrubeshiv
county and were terrorizing the Ukrainian people and deporting them to Polish territory
("Recovered lands"). Those suspected of working with the underground were imprisoned
or sent to the concentration camp in Jaworzno.
During the period of deportation, the author was released from the UChKh. "Haiiia"
and her friend, "Olia" went to Poland in order to get Polish legal documents. This was not
easy for "Hania" to achieve. The women had forged documents and very little money.
The author travelled to different places in Poland, going to addresses obtained from
"Hrab". She stayed for short periods in larger cities, such as Warsaw, Lodz and Gdansk,
and in smaller places near Opole. It was difficult and dangerous for her to travel. She made
attemts to stay close to her fiance, "Hrab", who was temporarily staying in the village of
Dvorkovo. She also made two attempts to stay in the village to which her parents had
been transferred. She formally registered there and began to work on a state farm.
One winter night, she received a warning from an underground acquaintance,
"Khmelyk", that she should run away, because during his arrest by the UBP, he had
revealed her identity. That same night, the author took a train to Bitow, where "Hrab" was
working, and they both went to Dzierzanow in Silesia. There, "Hrab" found a job in a
radio factory. In the meantime, Anna had been informed of the arrest of her parents. The
parents were released after one week, but her sister and her friend from UChKh, "Olia",
were sentenced to 10 years in prison. In Dzierzanow, "Hrab" lived under his own name,
Serhiy Martyniuk. Life began to stabilize. Hanna and Serhiy got married and in 1950,
moved to Warsaw, where Serhiy worked and continued his studies at the Politechnical
Institute. However, in the spring of 1951, Serhiy and Anna were uncovered by the
MGBXUBP agent, Leonid Lapinskyi ("Zenon") and on May 4, they were arrested by
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MVD men dressed in UBP uniforms. They were held in Warsaw for one week, then taken
to the investigative prison on Korolenko Street in Kyiv.
Later in her memoir, the author talks about her experiences in prisons. At the time
of her arrest, she was pregnant and she gave birth to a son, Oles, in prison on August 22,
1951. After Christmas, 1952, she was sentenced to 10 years in prison. On January 21,
during an extreme cold spell, she was packed into a freight wagon filled with prisoners.
Their food consisted of a ration of bread, dry fish and boiling water. She rode in this way
for four days, until they reached Magnitogorsk in the Urals. There she was shipped to the
Verkhneuralsk prison and placed into solitary confinement with her infant The baby got
sick and developed a high fever. As a result of her many desperate requests, the doctor on
duty was sent to her cell. He was Jewish and exceptionally humane. Although there was
a shortage of medications, he returned to her cell for several days and gave injections
which saved the baby's life. She watched her baby grow and develop in the difficultprison
conditions.
The prison in which Hanna was held was intended for foreign spies and diver
sionaries and had a particularly strict regime. The prisoners were isolated from the world
and from each other. Thus, the author did not know for a long time where her husband
was, although he was held in the same prison. Finally, they learned about each other and
began to write to each other.
Oles was approacliing a year and the author found that after the age of one, babies
were taken to a prison for homeless children, or could be given to a family outside the
prison. After ceaseless efforts, Anna got to see the prison director and later had a short
meeting with her husband. Serhiy succeeded in making contact with his aunt and after a
lot of formalities, they arranged for Serhiy's aunt to take their son to live with her in the
village, of Oryshkovychi. After that, Hanna was moved to a large cell which housed 13
women. Among them were women who had held leading posts in the Ukrainian
underground. Kateryna Zarytska, the director of the underground UChKh, was highly
respected by the other prisoners. She was sentenced to 25 years. Halyna Didyk, a teacher
by profession, headed the UChKh after Kateryna Zarytska's arrest. She fell into Soviet
hands on March 5, 1950. Also in the cell was Darka Husiak, a renowned OUN activist,
who had also been sentenced to 25 years in prison. The prisoners in this cell included one
Russian, one Pole, two Byelorussians, some Germans and Austrians. They all lived in
friendship, like a big family. Before the winter of 1953, the prisoners from this cell were
taken to the Vladimir prison. Serhiy was taken to Irkutsk in Siberia. Hanna was able to
write to him through his aunt, who had their son, Oles.
After Stalin's death, Hanna was moved to a cell for foreigners because she had
Polish citizenship. The prisoners in this cell were not badly off, because they obtained
parcels from home and theUNRRA. Foreigners began to be freed from prisons and camps.
In the summer of 1953, Anna was taken to the Women's zone of the Mordovian camps,
where Polish prisoners from the whole USSR were being gathered together to be sent
back to Poland. Here the author had more freedom and opportunity to communicate.
Among the prisoners brought there she found her good friend from Hrubeshiv county,
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Ivanka Pshepiurska. Also in the camp waiting for release was Inka Komorowska, the wife of
the chief commander of the Polish Armija Krajowa (AK), Bor Komorowski. She was
kidnapped by the NKVD from France. As a result of tortures and beating, her legs were
paralyzed and she was in a wheelchair.
The prisoners, including the author, were taken to the prison in Fordon in Poland
and within a week, were freed. The author went to stay with her parents. After a time, she
began to make measures to bring her son Oles and her husband to Poland. In the meantime,
Serhiy had also been freed from prison, but being a citizen of the Ukrainian SSR, he
remained in Ukraine. The author obtained documents and went to Ukraine. There Serhiy
and Hanna got married again, because the marriage documents from Poland were not
formally recognized. After that, the Martyniuk family came to Warsaw with a group of
Polish repatriants and after some difficulties, gradually became established. Serhiy
finished his engineering studies at Warsaw Polytechnical Institute. The Martyniuk family
now lives in Warsaw. They have two sons, Oles and Yaroslav, and a daughter, Halia.

Катерина Зарицька, керівник УЧХ і
довголітній в'язень радянських тюрем і
концтаборів. Світлина подарована в
Мордовському концтаборі з такою
присвятою: "На згадку Ганусі, з надією
на нову зустріч! Катруся."

Марійка Довган ("Орися"), завідувачка
ліками в Грубешівсьхому надрайоні.
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Окружна УЧХ "Світлана" ("Тирса"), санітарка Ганна Милик ("Ганя")
і ндр. завідувачка ліками Марійка Довган ("Орися"). Фото з 1956 р.

Марія Кухарук
( "Світлана", 'Тирса")
Окружна УЧХ на Холмщині
(фото з 1950 р.)
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Санітарка Галя Марчук ("Оля").
Фото після виходу з тюрми.

Євген Штендера ("Прірва"), керівник
підпільної адміністрації на Холмщині і
Підляшші, а в 1945 X 1946 також кXр
28 Холмського ТВ УПА "Данилів".
Фото 1948 р.
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Іван Сивак ("Босфор") з Черничина,
писар команди 28 Холмського ТВ УПА
("Данилів"). Загинув у бою з
пограничними військами НКВД
у Лісоцькому лісі. Похований у братній
могилі у Білостоці.
Фото зі шкільних років.

Брати Володимир і Євген Сиваки ("Зірка" й "Гайда"), з с. Черничина
Грубешівського повіту. Володимир зоорганізував пвд. "Вовки" й був його команX
диром. Коли він попав у польський полон, команду відділу перебрав Євген.
Володимир був розстріляний у Любліні, а Євген загинув у Лісоцькому бою і
спочиває у братній могилі у Білостоці. Фото зі шкільних років.
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Сергій Мартинюк ("Граб").
Тюремний портрет, намалював проф.
Конашевський у тюрмі в 1950 pp.

Ірена Козак ("Лада").
Фото 1940 р.
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Авторка Ганя, її чоловік Сергій МарX
тинюк і син Олесь. Знімок зроблемий в
Україні 1955 p., коли Ганя приїхала,
щоб забрати їх до Варшави.

Олесь Марɬинɸк, що народився в тюрмі
1951 p.. Цей знімок висланий батькові до
тюрми 28 серпня 1953 р.
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Батько Гані Олександер Милик і Петро
Гнатюк з Завишні, обидва були 5 років
ув'язнені в польській тюрмі у Вронках.

Сестра авторки Оля Милик ("Сова"), нар. 1926 р. в с. Миців.
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Зрівняна з землею братська могила біля 40 вояків УПА на Білостоці б. с. Ліски. На
світлині авторка Ƚаня (зі складеними руками) і її сестра Оля. 5 травня 1991 р.

Відпустове джерело на Білостоці, на горизонті лісоцький ліс, де відбувся трагічний
бій УПА з військами НКВД.
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Могила о. Мирослава Ріпецького та
його дружини. Після виселення він
пастирював на Східних Прусах, але
казав похоронити себе на рідній землі
в с. Ліски, де довго був парохом.

Церква в селі Хлоп'ятині, Сокальщина,
тепер римоXкатолицький костьол. 1991 р.
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Наталка Косарчин"Марунчак

ОРГАНІЗУЄМО МЕДИЧНУ СЛУЖБУ УПА
(Спомин)

Вже, почавши від масових
розстрілів по містах і селах при кінці
1942
року,
ситуація
між
окупантською
владою
та
українською спільнотою у Львові
ставала більш напнята. Це напняття
ще більш загострилось в 1943 p., a
вже до вершка напняття прийшло з
початком 1944 p., коли то були
посилені арештування студентської
молоді у Львові та розстріли на
провінції.
В тому часі я жила з братом
Ярославом у Львові. Для нас обоїх
цей час був вийнятково тяжкий, бо
24 січня 1944 р. ми похоронили
нашого батька в Бучачі. Була це осX
тання наша зустріч. Матері в нас
вже давно не було. З такими
настроями ми розїхалися, кожне на свої місця до дальшої праці.
Наша хата у Львові була завжди повна "відвідувачів", часто мені
знайомих, а часом і ні. Від довшого часу я збагнула, що брат Славко
заанґажований в підпільній роботі. Найбільші пов'язання були зі студенX
тами Львівської ветеринарії, де брат теж очолював Студентську Громаду. З
конспіративних зглядів ми мало говорили про його організаційні заанX
ґажування.*
Одного дня брат повідомив мене, що приходить такий час, що треба
з конспіративних зглядів забиратися з нашого мешкання. Він також
доручив мені, щоб нищити деякі друковані матеріяли, їх спалити, бо на
случай німецької ревізії, вони могли б навести ґестапо на деякі дальші
* Знайомі брата Ярослава були: Роман Галібей, Славко Ґелета та інші, яких авторка
не пам'ятає.

263

пошуки. Він також велів спакувати наші особисті речі. В кілька днів
після цього ми на короткий час перейшли на мешкання до однієї
приятельки. В цьому домі мало бути для нас затишніше, говорив брат.
З того часу я вже не стрічала братових "відвідувачів". У Львові однак з
кожним днем ставало гарячіше. Зближався совєтський фронт. Деякі
студенти виїжджали на захід. Одного разу несподівано Славко сказав,
що не всі мусять йти на захід. Треба теж людей на місцях в роботі серед
народу. Він заявив, що він лишається й "йде в ліс", цебто в УПА.
В родині ми вже були дещо обізнані з підпільним "лісовим
життям". Вже до того часу моя старша сестра була зі своїм чоловіком в
лісі. Її чоловік оперував в Болехівських лісах ще з 1943 р. Шваґер
Микола перейшов в підпілля літом, а сестра Оля осінню. Я навіть
останній допомагала перевозити дітей.
При кінці лютого 1944 р. прийшла важка хвилина прощання зі
Славком, моїм опікуном від наймолодших літ. В родині ми були
наймолодші і в двійку ми виростали, в двійку ходили до школи, хоча
він був старший віком і старший в клясах. Це тим самим наповняло
його гордістю, що він опікується молодшою сестрою, знова я відчувала
обов'язок сповняти ту ролю, яку сповняє в хаті кожна мати своїм
дітям. Я спакувала братові невеликий запас спідного білля, запасове
убрання, пальто та коца, який був однаковий в нас обоїх. В хвилині
розстання я з певним хвилюванням та непевністю наложила йому на
шию медалик Матері Божої. Він приняв його й ласкаво усміхнувся до
мене. Ми прощались зі собою на дальший непевний шлях. Він йшов до
УПА в Карпати, а я, як медсестра, ждала на дальший етап. В два тижні
після прощання з братом я виїхала в товаристві лікаря Володимира* й
фармацевтки Оксани зі Львова. Наш напрям був Ходорів. Їхали ми
туди "леґальним шляхом", а дальше вже вели конспіративні дороги.
Вже тоді навіть їзда поїздом наражувала на великі небезпеки. На
залізницях були безконечні контролі. Треба було мати перепустки, або
користуватися підробленими. На Волині УПА зводила з наїзником бої і
всі молоді були під опічним оком окупанта. До цього в терені шлялися
німецькі війська, які цофалися з програного фронту й на кожному кроці
зганяли на мирному населенні всю свою лють. Це тим більш
викликувало потребу охорони населення перед німецькою сваволею.
Одночасно росли ряди УПА, яка також потребувала медичної опіки.
В Ходорові ми перебували два тижні на вишколі. Знайомились з
тереном, куди ми мали переїхати, з оточенням, як також переходили методи
конспіративної дії та мали основні вимоги політичного вишколу. Все це
* Володимир Манюх X студент вищих семестрів медицини у Львові.
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викладали молоді, але досвідчені люди. Настрій був погідний, а відношення
до нас було надзвичайно дружнє. Перейшовши вишкіл, ми переїхали в
околицю Стрілиськ Старих. Праця наша зосередилася в селі, де перебував
повітовий організаційний осередок. Після прибуття вечером ми прибули на
його квартиру. Привітав він нас дружньою усмішкою та товариським
устиском руки з принятим поздоровленням "Слава Україні". Дружність
провідника та його очевидна лагідність зменшили в мені обаву перед
невідомим майбутнім.
Вечером ми всі засіли при великому довгому столі на відправу. Були
там особи нам незнайомі. Найперше господарі дому погостили нас скромX
ною вечерою, в часі якої була весела гутірка. По вечері продовжались ділові
заняття. Повітовий провідник представив нам наші завдання в цьому терені
та інформував про місцеву ситуацію. Ця його відправа вбилася в мою
пам'ять ще й таким моментом. Моє місце біля стола було на краю ліжка.
Ми всі були перетомлені, а я мабуть найбільше, бо дорога конспіративного
порядку не була для мене проста. Я слухала розповідь нашого повітового,
а голова ставала все тяжчою й тяжчою й вкінці похилилась на стіл. Я
опритомніла, як хтось з моїх сусідів підсунув мені під голову маленьку
подушечку. Виявилося, що це зробив сам провідник. Я приняла це дуже
чемно й ще подякувала. Всі сердечно розсміялися, а я дещо засоромилася,
що не могла дорівняти у витривалості старшим і більш заправленим за
мене. Мене довго натягали за цю подушечку. Це переконало мене, що серед
навіть конспіративних і революційних обставин людина є людиною.
По відправі нас, тобто тимчасово мене з Оксаною, завели в одну хату,
де в коморі під одним кожухом мали переспатися. Була це тяжка ніч. Ми
навіть не могли заснути. Блощиці тяли нас немилосердно. Ледве ми діждаX
лися ранку. В зустрічі зі станичним ми таїлись нічними пригодами.
Вже того самого дня станична дістала доручення, щоб нам підшукати
краще мешкання на наш побут. Так і сталося. Ми отримали гарну кімнатку
з одним ліжком для двох жінок. Оксана й я вповні годилися й до цього ціла
кімната належала для нашої праці й побуту. Ми скоро її упорядкували
відповідно до нашого смаку. Я мала свого коца, яким прикрила ліжко, а
вишиваною серветкою з дому накрила наш скромний столик. Все це
нагадувало в дечому нашу кімнату зі Львова. Лікар Володимир закварX
тирував в інших господарів, недалеко нашої хати.
Нашим найпершим завданням в терені було впорядкувати зорX
ганізовані вояками УПА медикаменти, які мали бути до послиг в потребі.
В десятках різних пунктах приміщувались ці зорганізовані ліки. Одні були
передані для УПА таки нашими аптекарями, інші були реквіровані вояками
УПА. в случаях некооперативного ставлення до потреб УПА. Ми відвідували
ці конспіративні пункти з ліками й робили інвентуру, готували списки й
передавали в копіях проводові терену, зглядно лікареві, цебто
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Володимирові, який став організувати малий полевий шпиталик. Денно ми
робили кільканадцять кілометрів.
На цьому місці хочу згадати, що мені тоді здавалось, що більш
болотистого терену, як в околиці Старих Стрілиськ, немає на світі. Оксана й
я мали чоботи. На тих дорогах й левадах болото переливалось нам в
середину холявами згори. Як тільки ми повертали назад на свій постій, то
чоботи просто полокали так само в середині як назовні, а ранком мокрі,
часто невисушені вдягали на ноги і знову в дорогу.
За місяць нашої наполегливої праці ми мали зорганізовану й
упорядковану аптеку з різнородними ліками, потрібними в терені. Лікар
Володимир радів з успіхів нашої праці, бо тим самим він діставав до своєї
лікарської торби, з якою не розставався, середники до лікування хворих й
часто ранених вояків УПА.
Наша тричленна екіпа пильно працювала довший час, щоб добитися
добрих успіхів. Десь при кінці квітняXтравня, а з початком червня, ми вже
були в стані перенестися на інше місце, де ми отримали досить велике
приміщення на наш шпиталик. Це було в селі Любовня. Туди ми
перетранспортували всі лікарства. Тут було до шпитальної розпорядимости
кілька ліжок й постіль на зміну. Адміністрація шпиталика була виключно
в наших руках. Ми також отримали організаційний зв'язок з тереновим
проводом для забезпечення нашого шпиталика належною провіянтурою.
Тим часом зближався німецькоXсовєтський фронт. В околиці ставало
дещо гарячіше. На селах появилися мадярські війська, які зводили боєві
сутички з вояками УПА. До нашого шпиталика стали прибувати ранені,
часто легко ранені, але були й важкі. Пригадується один дуже важкий
випадок, коли то до нас привезли важко раненого юного вояка УПА. Лікар
ствердив важке поранення в долішній частині живота, де були також
ушкоджені сечові органи. Була потрібна негайна операція, але до операції
було потрібне належне медичне приладдя, а його не було. Вояк гарячкував,
а лікар Володимир і ми обі чергувались як день, так і ніч, і доступними ліками
збивали гарячку. Одної ночі, коли чергував сам лікар, прийшла смерть.
Вістка про смерть "нашого Івася", ми його так кликали, пригнобила нас до
того ступеня, що ми всі розплакалися. Ми всі відчували, що відійшов від
нас найближчий член родини. Була це перша смерть в нашому шпиталику.
Легко ранені перебували на лікуванні коротко. Вони скоро повертались до
своїх частин. Була радість, коли поранення гоїлись без ускладнень.
Було багато клопотів з нічними тривогами. Про це звідомляли патрулі,
які пильнували церковних дзвонів. Звичайно вони відзивались тоді, коли на
сусідніх селах з'являлись дуже часто мадярські загони, які реквірували
всяке селянське добро. Були також і "чистки" в терені. В таких случаях ми
діставали наказ саджати хворих на вози й вивозити їх в безпечніші місця.
Були часами дуже критичні ситуації. Недалеко нас стрілянина, а ми безрадX
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ні в темній ночі та до цього в незнаному терені. Винагородою за ці часто й
хвилеві почування був щасливий поворот в своє село, "в свій кут", до своєї
лічниці.
Ще на нашому старому постою, коли то ми одного разу прибули домів
з одної нашої "мандрівки" в справі лікарств, на столі в нас стояла записка.
Записку я розгорнула і заінтриґувало мене знайоме письмо. Поглянула на
підпис і з радості крикнула до Оксани X "Славко X мій брат". Його кілька слів
до мене в тій ситуації мене до глибини зворушили. Ця записка прямо
запоморочила мене. В дальшому виявилось, що брат зі своїм другом
Романом попали на нашу хату через організаційний зв'язок і припадок. Це
ми збагнули тоді, коли то зв'язкова зайшла у хату і стала розказувати, що
брата зацікавила наша хатня обстановка. Мій коц і вишивана серветка на
столі навели його на думку спитатися, чи тут перебувають дві дівчини і чи
зв'язкова знає наші правдиві імена. Вона призналася, що чула, як ми себе
кликали.
Брата записка була коротка, "кілька слів". Він замітив в ній, що
ранком коли ми вийшли в терен, десь десять хвилин пізніше, він з другом
завітали до нас. Жалів, що не може задержатися і стрінутися з нами
особисто. Писав "обов'язки кличуть" а до цього додав "держіться бадьоро".
Я дуже жаліла, що востаннє з ним я вже не побачилась.
До надзвичайних днів нашого побуту в УПА належить Великдень 1944
р. Кілька днів перед Великоднем гостювала в нас відома в терені доня отця
Козака, Ірка. Візита була коротка, але дуже тепла й закінчилася тим, що
Ірка запросила нас до себе на Великодні свята. При цьому теж сказала, що
це теж запрошення від її батька, який був парохом в поблизькому селі. Це
була велика честь для нас й цими запросинами ми жили кілька днів до Свят
Великодня. На сам Великдень ми в трійку з лікарем Володимиром виїхали
в гостину.
До надзвичайних днів в нашій праці належали відвідини "гори", цебто
контролі. Таких мали ми дві. Одного разу прибула на таку контролю пані
Дарія.* Я знала її з приватного життя, але вона ані одним замітним словом
не прозрадила нашого знайомства. Навпаки її конспіративноXорганізаційна
поведінка насторожила мене. Все було гаразд і відбулося згідно з орX
ганізаційним порядком. Щойно вечором того дня з'явився в нашій хаті
зв'язковий, який викликав мене до "високого гостя". Ним була пані Дарія,
яка в дружності розпитала про мої почування та родинні співвідношення, а
зокрема про мою сестру Олю, яка була в добрих зв'язках з панею Дарієɸ.
*

Дарія Ребет.
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Того дня я добре зрозуміла, що конспірація й організаційна дисципліна
мала свої вимоги. Поза тим була велика дружність в рядах УПА.
Час скоро проходив в службових обов'язках, ми й не зчулися, коли то
Ковпак з'явився рейдом в наших околицях, що більше, совєтський фронт
з кожним днем сунув на захід. На денний порядок прийшла проблема
нашого підпільного збереження. В терені було скупчено забагато орX
ганізаційного персоналу. Села були бідні і невеликі. Було неможливо всім
бути в підпіллі і переховуватися, а зокрема перейти з одної окупації та
устабілізуватися в конспірації під другою займанщиною. Офіційно наша
лічниця не могла існувати. Всі знали, кому служила ця "сільська хата УПА".
Врешті довколишні селяни знали нас особисто. Конспірація могла тривати
тільки короткий час. Треба було призадуматися над дальшим існуванням
нашої одиниці. Одного дня прийшло доручення з "гори", нам трьом сказали
вийти з цих околиць і старатися перебути по своїх спроможностях в інших
теренах, вдержувати дальший зв'язок з УПА, а пізніше ситуація виявить,
що дальше прийдеться з нашою одиницею робити.
Володимир й Оксана рішили вертатися в свої рідні сторони. Я мала
можливість йти з ними разом або шукати рідної сестри, яка була в УПА в
інших теренах. Я рішилася на цю другу можливість.
До цього трапилася добра нагода. В Стрілиськах Старих жив аптекар*,
який був нашим приятелем. Він найбільше збагачував нашу підпільну
аптеку. Був він великим й відомим в терені симпатиком УПА і йому було
неможливо лишатися в терені. Він також виявив готовість виїхати в іншу
околицю. В нього була дружина, двоє дітей, брат і дівчина помічниця. В
спільних розмовах з цією сім'єю я рішилася прилучитись до них і разом з
ними їхати в Болехівщину. Я цілою душею стреміла дістатися до старшої
сестри, бо здавалось мені, що з нею мені буде певніше і затишніше в цій
воєнній хуртовині. Здавалось мені також, що з цими шляхетними друзями
зі Стрілиськ Старих буде також вигідніше спільно перемандрувати в терен
шваґра й сестри. Рада в раду рішили за кілька днів разом вирушити.
Вкоротці їх добрий віз і запряг коней був до нашої диспозиції. Все було
підготоване в якомусь оптимізмі, що дістанемось в безпечні терени, але
коли прийшов час прощання з Оксаною й доктором Володимиром, ми
розплакались й не хотіли розставатись. Довші хвилини проплили, коли то
ми зобов'язали себе взаїмно інформувати про свій побут і працю та спільно
служити в наступній медичній одиниці УПА. Ми встановили свої клички
на майбутнє та подали свої напрямні в недалекий марш.
* Василь Пилипівськнй.
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Ми дістали зв'язкового й пустилися в дорогу. На початку наша дорога
була без пригод. Зв'язковий провадив нас бічними шляхами цілий день, а
на вечір ми заїхали до села, звідки нас перебрав інший зв'язковий. Цей
забезпечив нас належним постоєм й навіть добрим нічлігом. Другого дня
ми пустилися в дальшу дорогу, однак з безнастанними пригодами. Ми
попадали між обстріли партизан, а то й воєнного фронту. Приходилося
здержатись на якийсь час, щоб переждати перестрілки, шукати сховищ і
тим самим ми дуже поволі посувались в сторону Болехова. В дорозі на
четвертий день ми втратили зв'язкового. Кругом був неспокій, напруження,
нервовість. В селах не було видно мужчин, а жінки не радо виходили з хат.
Врешті ми дісталися до місця, де мала жити моя сестра. Яке було моє й
других розчарування, коли довідалися від господині дому, що сестра з
дітьми мусіла піти "глибше в ліси" і її від'їзд був звершений саме останньої
ночі перед нашим приїздом. Ніч перевели ми в хаті сестри і ще вечером
зробили постанову, що вранці виїжджаємо в дальшу дорогу. Ніч була дуже
неспокійна. Чути було безнастанну стрілянину, а над ранком стрілянина ще
більш змоглася. Ми дуже не хотіли попасти в руки совєтської партизанки
і звідси було рішення таки виїжджати з цього терену. Заладували на віз наші
нічні речі і рушили в дорогу. Не зробили ми навіть кільканадцять метрів,
як ми в'їхали просто в партизанські руки. На наш віз посипався град куль.
Ми повискакували з воза й кинулися за сховищем. Коні були побиті, однак
ми всі ще живі кинулися в рів й під мосток. Коли ми оглянулися, до нас
зближалися військові тачанки, яких тягнули молоді хлопці, прямо малолітX
ки у віці 12X14 років. Нас окружили, а найстарший з них з жінкою, яка сиділа
на повозці, стали вести допити. Найперше зроблено ревізію біля нас, не
знайшовши жодної зброї, допити не були вже такі нервові, як були на
початку. Ми всі говорили однією мовою, що втікаємо від фронтової лінії та
перед кулями. Не знаю, чим це було б скінчилося, якби в тому часі зі Сколя
не наперла реґулярна німецька бойова частина. В тій суматосі ми
відв'язалися від партизан й в один час опинилися на запліччі німецького
війська в сторону Сколє. Сюди прямувало більше таких безпомічних, як це
були ми. Ми силою обставин мусіли йти в їхньому фарватері. Ми не зчулися,
як доля викинула нас поза Україну. Так ми опинилися на Словаччині. І знову
стало питання, хто куди. Я мала вийняткове щастя, що в Любошці, де
скупчились такі, як ми, стрінула подруг і друзів з підпілля. З ними я вже не
розставалася й прямувала дальше на захід. Мої друзі спільної виправи
залишились на Словаччині. Їхня дальша доля не була мені відома.
Довгі роки не було відомостей про моїх друзів з медичної обслуги
УПА, як також моїх рідних. Довгі роки пізніше я довідалася, що мої
підпільні друзі Оксана й Володимир відбули "Сибір неісходиму", кожне по
10 років. Сестра Оля по втраті мужа пережила скитання зі синами. Про
брата Славка довго також не мала вістей, щойно в липні 1950 року отримала
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від нього першого й останнього листа при помочі Закордонного ПредставX
ництва УГВР. Лист був бадьорий й оптимістичний. В ньому брат писав про
дальшу боротьбу УПА. Більше про його шляхи й боротьбу я довідалася,
коли в 1990 р. наспів до нас 18 том Літопису Української Повстанської
Армії.
Коли я гортала цей том й інші томи Літопису УПА, я побачила скільки
патріотичних одиниць віддали своє життя за кращу долю народу. В своєму
серці я завжди клонила голову перед такими одиницями, але ті, які засX
відчували цей патріотизм в нелюдських совєтських терористичних
обставинах, заслуговують на вийнятковий поклін.
Мене завжди полонював героїзм української жінки, зокрема праця
персоналу фронтових жінок, які в десятеро важчих обставинах, чим наші,
йшли впереді з борцями й несли запальний смолоскип свободи свому
народові. Невмируща слава для них!

* Косарчин Ярослав ("Байрак"), сотник, командир 23 ТВ УПА. (cтop. 302) X 18
том Літопису УПА.
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Natalka Kosarchyn"Marunchak:
ORGANIZING THE UPA MEDICAL SERVICE
(SUMMARY)
The author begins her memoir by describing the situation in Lviv in 1944. At
the start of that year, the Germans intensified their arrests of Ukrainian student youth
in Lviv and executions in the provinces. Natalka was living in an apartment with her
brother, Yaroslav, who was a student of veterinary science and was also active in
the antiXGerman underground. Because of the threat of arrest by the Gestapo,
Yaroslav and his sister had to change their living quarters.
In late February, 1944, Yaroslav left for the UPA in the Carpathians and a little
later, Natalka entered the underground medical service as a nurse. From Lviv, Natalka
moved to Khodoriv with Dr. "Volodymyr" and pharmacist "Oksara". In Khodoriv,
they underwent two weeks of political training and instruction in the principles of
secrecy. Then they moved to the village of Strilyska Stari to work in the UPA medical
service. The women's first assignment was to organize the medications and Dr.
"Volodymyr" began to prepare a small field hospital. The trio worked tirelessly and
in a short time had a pharmacy in place. "Volodymyr" began to successfully treat
sick and wounded UPA soldiers.
In late May and early June, the hospital was moved to larger premises in the
village of Liubovnia. The SovietXGerman front was rapidly approaching. Hungarian
troops appeared in the neighbouring villages and had some skin rushes with UPA
soldiers. More and more soldiers, fortunately only lightly wounded, were coming to
the field hospital. Natalka describes one case of a seriously wounded soldier who
was brought for treatment at the hospital. Because of the lack of surgical equipment
and drugs, it was not possible to operate and the man died. This was the first case of
death in the hospital and it made the staff feel very depressed.
The author describes several more notable events that occurred during her time
in the UPA medical service. Once, when she returned home, she found on the table
a note from her brother, Yaroslav. Through underground contacts he had learned by
chance that his sister was staying in the village. However, he was not able to stay to
wait for her, so he left her a note, which turned out to be a farewell note, for they
never saw each other again.
Natalka recalls with pleasure how she celebrated Easter in 1944 with Dr.
"Volodymyr" and "Oksana". Another important event was the inspection of the field
hospital by the head of the medical service, "Daria". She was an old acquaintance of
Natalka's, but during the inspection of the hospital they maintained all organizational
formalities, including that of secrecy. They had an amicable conversation only later, when
they met privately at home.
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As the SovietXGerman front approached, the field hospital had to be disbanded.
The three staff members were ordered to leave the threatened territory and move to
other areas, where they would try to contact the UPA.
"Volodymyr" and "Oksana" left for their home regions, and Natalka set off
from Strilyska Stari with the pharmacist and his family in the direction of Bolekhiv.
They found themselves on territory controlled by Soviet partisans and they had to
go further into the Carpathians, in the area of Skole. When the Soviet front
approached, they were obliged to cross into Slovakia, and from there reached Western
Europe.

Олена Лебедович ("Зоряна ")

З МЕДИКАМЕНТАМИ ЧЕРЕЗ КОРДОН
(Спомин)
Під кінець зими 1944 року дісX
тала я наказ зорганізувати санітарну
поміч для сотні, що боролася проти
більшовицької "Червоної мітли" на
Жовківщині. ПольськоXбільшовицьку
границю мала я перейти під охоX
роною боївки, що якраз іншла на той
бік.
В приграничному селі на УгнівX
щині лишила я свої діти під опікою
своєї старенької тітки й вночі
вирушили ми в дорогу. Маршувати
треба було тільки під прикриттям
ночі, з великою обережністю, бо
більшовики стерегли кордону дуже
пильно. Мимо великої обережности,
один з вояків зачепив ногою
алярмовий дріт, розтягнений уздовж
границі і тим спричинив алярм погX
раничників. Вони почали нас
обстрілювати. Повзанням на ліктях, стрибками, то на зміну бігом ми
добились до лісу, що прилягав до прикордонної смуги. Ще довго чули ми
за собою стріли, але вони вже не були для нас грізні.
Лісом, маршуючи гусаком, ми могли навіть і дрімати, бо тереновий
провідник умів добре вести й виминати всі ями та горбочки. Так дійшли ми
до Жовківщини, де мали зустріти діючу там сотню. До весни було ще далеко
й на дворі холодно. Нам треба було обережно розпалювати в лісі вогонь,
щоб на відпочинку погрітися та закип'ятити воду на чай. Про варення іншої
страви не було й мови.
По двох ночах маршу добились ми до лісничівки, де сподівалися
підкріпитися теплою стравою. Бажання сповнилися; нас гостили смачним
українським борщем, на столі лежали круглі буханці свіжого, пахучого
хліба. Ох, як приємно було скинути з ніг взуття, в якому хлюпотіла вода, й
намочити в теплій воді ноги, повні міхурів. А ще приємніше було покласX
тися в постіль і положити голову на м'якій подушці.
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З дівчатами, працівницями місцевого УЧХ, які прибули на зустріч,
знайшла я скоро спільну мову. Ми поділилися відомостями санітарноX
медичної діяльности УЧХ на своїх теренах. Частину медикаментів, що
принесли ми із собою, я розприділила між присутніми. Наступного дня
планувала я піти до місця, де знаходиться польовий шпиталь.
Ранком, коли ми вже мали відходити, стрільці роздобули десь м'яса і
просили щоб зварити їм студинцю. От забаганки! На дворі студінь, їм
хочеться холодцю. Та хай же їм буде, коли так дуже хочуть. Скоренько
зварили ми пошматоване м'ясо, приправили часником, поналивали в
посудини та й винесли на сніг, щоб скорше застиг. Холодець собі стигнув,
а до нас підсувалося лихо.
Нагло затарахкотіли скоростріли. Це більшовицька "червона мітла"
оточувала лісничівку. Повстанці вхопили зброю і вибігли до лісу. Я, очевидX
но, за ними. Дівчата побігли в протилежну сторону, вони місцеві й знали
всі стежки. Вояки, стріляючи бігли, щоб долучитись до сотні, що кварX
тирувала на присілку, з другого боку лісу. По дорозі, на малій полянці,
стояли високі сяги (сажні, стоси) дерева, приготованого до вивозу. Стрільці
скочили поза сяги й почали обстрілювати більшовиків, що надбігали. Лава
червоних заломилася. В бігу повстанцям стріляти було незручно, але тепер,
коли зайняли становища, могли влучніше прицілюватись у ворога в наступі.
Більшовики пробували підповзнути ближче, але бистрі партизанські очі
доглянули цей ворожий маневр і кулі посипались на наступаючих повзунів.
X Як довго вдержимось? Кому скоріше прийде підмога? Чи чують
стрілянину вояки нашої сотні? X нуртували думки.
Більшовики, діставши підсилення, почали нас оточувати. Тільки
пробоєм вдалося нам видістатися з ворожого кільця. Біля мене впав
пострілений у ногу 17Xлітній стрілець "Ярко". Піднявши раненого, я
доволіклася з ним до розваленої сяги, що стояла неподалеко в лісі. Там
порадила я раненому, щоб нашвидку замаскувався галуззям та ждав на
мене, а сама побігла дальше. Однак у незнаному мені лісі я змилила дорогу
і, замість бігти до своїх, зближалась до більшовиків. Вони, замітивши мене,
почали кричати X "Дєвушка здайсь! Дєвушка здайсь!" X
Не знаю, чи могла б мене тоді перегнати серна, так швидко побігла я,
коли побачила здалека надбігаючих більшовиків.
Побачили "червоні", що не зловлять мене живою, почали пускати
серії зі скоростріла. Видно, що Бог ті кулі носив, бо ні одна мене не поцілила.
Зі страхом думала я, чи не вбіжу на іншу групу більшовиків, але прийшов
мені несподіваний порятунок. З тріскотом звалилась до землі ялиця, прикX
риваючи мене своїми галуззями. Ще чула я крики: "здєь била, здєсь била"
і втратила притомність. Не знаю, як довго була я непритомна, бо як
розплющила очі, нікого коло мене не було. На лиці чула я пахучі галуззя
ялиці та лепку кров, що заліпила мені очі. "О, дякую Тобі Боже і Пречиста
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Діво, що ще живу, ще вернусь до дітей!" X були мої перші слова. Поволі
почала я шукати чи я пострілена, сувала рукою по лиці й по болячій голові.
Знайшла рани, але не від куль, тільки від удару дерева. Пробую ворухнути
ногами. Все в порядку, ще будуть ноги бігати, ще не прийшла моя остання
година. Відсуваю легенько галуззя ялиці, ті милосердні галуззя, що, як
мамині рамена закрили мене від ворогів. Наближався вечір. Пригадала я
собі "Ярка", що бідний мене виглядає. Чи потраплю до нього? Виповзаю
осторожно з поміж зеленого галуззя і з радістю ще раз стверджую, що я
ціла, здорова. "О, які дивні діла Твої, добрий Боже".
Поволі зближаюся до чогось, що ясніше відбиває на тлі темних дерев.
Це сяги, де відбили ми перший наступ більшовиків. Вже орієнтуюся, де
шукати "Ярка". По пару мінутах ходу підходжу до цієї частинно розваленої
сяги. Відкидаю поліна й галуззя і витягаю "Ярка" на світ. Шкода, що не маю
при собі щось гарячого до пиття. Скидаю свій подіравлений плащ і обтулюю
ним раненого. Попробуємо поволі дістатися до своїх. Добре, що "Ярко" мав
бандаж і перев'язав собі ногу, а то було б погано, якби втратив багато крови.
Прямуємо в сторону лісничівки. "Ярко" спирається однією рукою на мене,
а в другій держить палицю, що зладила я йому з гиляки. По дорозі в кущах
знайшли ми ще одного вояка раненого в руку. До лісничівки доволіклись
ме вже по півночі, бо "Яркова" рана почала кривавити й треба було змінити
перев'язку. Всі ми були втомлені, дошкульну спрагу й голод заспокоювали
снігом.
На лісничівці застали ми частину сотні і ще трьох інших ранених.
Серед них один з моєї охорони. Решта вояків моєї охорони зразу після бою
відійшли з поворотом на Угнівщину, бо всі думали що я загинула в бою.
Більшовицькі частини, забравши своїх ранених і вбитих, від'їхали до
Жовкви. На другий день ранком знова повернулися на Білий Бір з більшими
силами, але сотні вже не застали, бо вона перейшла в іншу околицю. Я
подалася з раненим до малого присілка, де недавно запізнані працівниці
УЧХ в бункрі улаштували польовий шпиталь.
Навесні 1945 року я вернулася в Угнівщину. Була я дуже втомлена
переходом радянськоXпольської границі, обставленої крім міцної сторожі ще
й лютими вівчурами. Я поспішила до села, де перед відходом залишила свої
діти. Час був дуже неспокійний, переселенча акція українського населення
до більшовицького "раю" не давала людям переспати спокійно ані одної
ночі.
Був темний безмісячний вечір. ДеXнеXде у вікнах блимали світла. У
старій церковці, що стояла по середині села, також світилося. Я ввійшла до
церкви, де в той час відправлялася панахида. Станула я в темному кутку поX
заду й почала співати з людьми. Від наймолодших літ я любувалася
напівами панахиди. Між присутніми доглянула кількох повстанців, що були
зі мною в Білому Борі й скоріше від мене вернулися. В церкві запримітила
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також свою стареньку заплакану тітку. Серце моє стиснулося, бо її присутX
ність на панахиді дуже мене занепокоїла. Під кінець панахиди при словах:
"Впавшій за волю сотвори Господи вічную пам'ять" X почула я своє ім'я.
Панахида відправлялася за спокій моєї душі. Чим скоріше, перед останніми
звуками похоронної мелодії я вийшла з церкви, щоб не стрінутись з тіткою,
бо вона старша, слаба на серце, може не видержати такої зустрічі. Знайомі
вояки не стривожились моєю появою і радісними окликами привітали
мене.
Неописаною радістю була моя пізніша зустріч з діточками й тіткою.
Олена ЛебедовичXКліш ("Звенислава", "Заграва"). В роках 1944X45 працювала в
Українському Червоному Хресті в Любачівщині. В тих околицях вона організувала санітарні
курси та помагала улаштовувати підпільний шпиталик. З такими завданнями кількакратно
переходила з відділами УПА польськоXбольшевицький кордон в Україну. В січні 1945 року
перейшла з підвідділом "Крука" на терен УРСР з ціллю доставити медикаменти та проводити
санітарні курси в околицях Жовкви коло Львова.
Від червня 1945 р. до вересня 1947 р. виконувала функції зв'язкової з чужоземними
конзулятами та амбасадами в Польщі. Гляди Літопис УПА т. 16, ст. 12, 19, 29X30, 36X38, 538,
557X568.
16 вересня 1947 р. О. Лебедович була схоплена непритомною в бункрі Петра Федорова
("Дальнича") і засуджена на 15 років тюрми. На підставі амністії вона була звільнена з тюрми
в 1955 р. О. Лебедович в 1969 р. прибула до США, померла в Чікаґо в 1988 р.

Olena Lebedovych ("Zoriana"):

CARRYING MEDICATIONS ACROSS THE BORDER
(SUMMARY)
In her memoir, the author describes one episode from her activity in the
Ukrainian Red Cross.
At the end of winter, 1945, she was given the assignment on organizing medical
assistance for one of the UPA companies operating in the Lviv area. At that time,
she was in the underground on the territory of the Polish People's Republic, near
Uhniv. She left her two children under the care of an old aunt in a border village.
With a guard of wellXtrained UPA soldiers, she crossed the closelyXguarded Soviet
border. The group went through the forests with the help of underground contacts
and reached the vicinity of the town of Zhovkva. They stopped briefly at a forester's
house, where Olena succeeded in making contact and reached the vicinity of the
town of Zhovkva. They stopped briefly at a forester's house, where Olena succeeded
in making contact with local UchKh workers. She gave them some of the medications
she had brought and informed them about some medical matters. The next day, she
planned to go to the field hospital, but was not able to do so. Soviet units of the "Red
Broom" surrounded the forester's house.
The UPA had to use force to break out of the encirclement. During this action,
the soldier "Yarko" fell beside Olena, wounded in the leg. She grabbed him around
the waist and ran with him towards a pile of cut wood. She hid the wounded man in
the woodpile, and ran further into the woods. The Soviets saw her and began to shoot
and ran after her. Olena managed to hide in a thicket under a fallen pine tree.
In the evening, she found the wounded soldier, "Yarko," and set out with him
towards the forester's house. On the way, they met another soldier, who was slightly
wounded in the arm. Around midnight, the three got to the forester's house. There
they found part of the UPA company, among them, another three wounded soldiers.
The soldiers from Olena's guard thought that she had been killed in the attack and
had already left for Uhniv. The Soviets had taken away their wounded and returned
to Zhovkva. In the morning, the UPA company changed its quarters. Olena, with a
few UChKh workers and the wounded, moved to a hamlet, where they organized a
small hospital in an underground bunker, in which the wounded were treated.
In the spring, Olena returned to the Uhniv region. It was night when she reached
the village where she had left her children. She saw candlelight burning in a church
and so she stepped inside. Among those present, she saw her old aunt and a few of
the soldiers who had been in her guard. To her surprise, she heard that the priest was
saying a service for the dead in her memory. She crept out of the church to avoid
disturbing the service. The soldiers happily greeted Olena "Zoriana" and found it
hard to believe that she was alive. The next day she went to see her aunt and her
children.
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Польова Богослужба в лісах Лемківщини, серпень 1946 р.
Відправляє священик куреня УПА о. Андрій Радьо ("Яворенко"), клячать до
причастя вояки, між ними реконвалесценти із шпиталика УЧХ.
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Емілія Стефурак

ГУЦУЛЬЩИНА В БОРОТЬБІ
Цілий 1943 рік проходив на Гуцульщині під знаком збройної боротьби
УПА на Волині й Поліссі. Організовано і тут групи повстанців, щоб воювати
проти німців і більшовицьких пертизан.
Зима з 1943 на 1944Xий рік була в наших горах дуже гостра.
Більшовицький фронт зближався в наші сторони. Десь після Різдва 1944
p. один курінь німецького війська хотів перейти з Косова попри Говерлю
на Мадярщину. З ними був український лікар Коцюбинський з дружиною,
який походив із Підгаєччини. Під час їхньої переправи через гори впали
великі сніги. Всі дороги, стежки, яри були невидні. Німці втратили
орієнтацію, збились з дороги, блудили, коні падали в пропасті. До того
вдарили сильні морози. Ці всі німці замерзли біля Говерлі. Їхні тіла знайX
дено весною, коли сніги поплили в Чорне море.
Весною 1944 року фронт приблизився до Косова. Прибули мадярські
війська. Наші повстанці були в горах. Їхнім завданням було перейти фронX
тові лінії без найменших утрат. Та не обійшлось одного разу без сутички з
мадярами.
Розлючені мадяри з міста Косова ув'язнили 146 закладників. Були це
самі чоловіки. Між ними 10 інтеліґентів: дXр Василь Стефурак, учитель
Фіґльос, нотар Ґілетович, адвокат Іван Библюк, інж. агроном Роговський,
ветеринарний лікар, працівник Союзу Кооператив із Буковини та інші. Між
закладниками були місцеві купці, різьбарі, килимарі, столярі, міщани.
Закладників забрали на Саліну. Це були курортні приміщення в
Косові, в якому люди брали соляні купелі.
Увечері зійшлось нас 5 пань, які рішили шукати закладників. Ранком
ідемо в сторону цвинтаря, але нас обстріляли більшовики, бо це була
фронтова смуга. Поміж гроби долізли ми до парафії. Священник казав
сховатися. Ми, однак, пішли дальше і стали перед хатою, з якої вийшов
більшовицький вояк і нас задержав. Говоримо йому, куди йдемо, але він не
пускає, та ще й почав стріляти нам під ноги. Ми тоді завернули в парафію.
Тим часом закладники дали знати, щоб їх викупити. Тим разом пішло
нас три пані в дорогу. Ми хотіли обійти горою. Нас знову почали
обстрілювати. Один господар показав нам, куди йти, і ми опинилися на
мадярській стороні фронту. Знайшли в одній хаті мадярських вояків і
попросили завести нас до офіцера. Двох вояків пішло з нами й завели нас
до села Соколівка. Якраз сюди перевели закладників до шкільного будинку.
Перед мадярами ми зложили зізнання, що закладники це не партизани, а
невинні люди.
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Всі придержані вже кілька днів стояли на ногах, бо не було місця
положитися. Усі 146 чоловіків стояли в одній клясі. Були перемучені.
Деяким уже почали пухнути ноги. На наше прохання дозволено частині
людей вийти на стрих і там положитися. Я залишилась біля них. Прала
білизну в потічку.
По двох днях прийшла до мене невідома жінка й сказала, що вона моя
своячка й почала цілувати та пригортати до себе. Стійковий мадяр не знав
що робити. Цілуючи мене, вона встромила в мої уста ґрипс і відійшла.
Я прийшла до школи й прочитала ґрипс. Питали упісти, чи відбити
закладників, чи мадяри їх звільнять? Люди сказали не відбивати, бо можуть
бути жертви. Таку вістку передала я до повстанців.
Раз зайшов до школи німець. Я попросила його, щоб допоміг
звільнити невинних людей. Німець сказав іти до "гавптмана". Учителька
мене перебрала на гуцулку й я втікла з хати. Полковник погодився звільнити
придержаних. Хотів списків усіх людей.
Тим часом прибув до села Форкуняк, який служив у німецьких часX
тинах. Разом з ним пішли ми знову до місцевої команди. Тим разом
звільнено всіх 146 закладників.
Люди розходилися, хто куди хотів. Всі раділи волею. Наша частина
поїхала до села Яворів. Тут нас зв'язали з УПА. З Яворова, на припоручку
нашої команди, переїхали ми в околиці Жаб'я. Примістили нас в одній із
хат. Це була простора селянська хата, положена в безпечному місці. Друг
"Санітет" зразу взявся до праці. Почав лікувати людей і ходив на перегляд
відділів УПА. Він став лікарем усіх відділів УЧХ
УПА на цьому терені
Якось довідався про нього німець Гітсерот, шеф ляндвіртшафту, та
хотів його взяти до Німеччини. Від цього часу ми перейшли в підпілля на
сталу працю в УПА. Місцеві організаційні чинники дали таке доручення,
щоб не наражувати нас на німецькі переслідування.
До відділів УПА напливали все свіжі добровольці. Треба було перевесX
ти лікарські оглядини. Звичайно це були молоді, здорові леґіні. Хворих, чи
зі слабим здоров'ям, або з фізичними пошкодженнями, не принимали.
Таких забирала місцева сітка до іншої праці. "Санітет" був одиноким
лікарем УПА в цих гірських околицях, яка мала два курені війська, приблизX
но 700 вояків.
В одному замаскованому місці побудовано польовий шпиталь, який
мав три кімнати, кухню та їдальню. За час мого перебування з "Санітетом",
ми не мали більше, як 12 хворих, які в той самий час лежали в шпиталі. Це
не були ранені, а тільки хворі чи скалічені під час вправ. Всі хворі були
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озброєні: пістолетом, автоматом, крісом. Медсестрою була одна жінка з
Косова. Вона теж сповняла функцію завідуючої шпиталем.
Я була аптекаркою й допомагала докторові при операціях, а часами
заступала його під час неприсутности. Ліки та потрібні приладдя до нашого
шпиталю діставали ми зі Станиславова. Там мали ми зв'язки з аптекою.
Замовлення робила я досить часто, дбаючи про запас на пізніші часи. Опіку
над цим шпиталем та над повстанцями сповняли ми в цьому місці через
три місяці.
Головний командир куреня був "Хмара". Я бачила на вправах від 200
до 300 вояків УПА. Курінь приміщувався в лісах під горою Копілаш. Вояки
куреня походили з сіл: Ясенів, Зелене, Брустури, Черганівка, Шешори,
Кобаки, Соколівка, Бабин, Буркут і з міст Косова та Коломиї.
Місцеве населення, а головно жіноцтво із Союзу Українок ставилося
дуже прихильно до свого рідного війська. Місцеві кравці й жінки пошили
для всіх вояків нові уніформи X блюзи, штани й шапкиXмазепинки. Шевці
шили чоботи. Ця велика праця була розложена на кільканадцять сіл і
вимагала багато посвяти. Не знаю, де люди дістали матерію, але уніформи
шили з вовняного матеріялу, такого як тонкі коци. Всі однострої були
зеленого кольору. Блюзки запиналися під шию та мали чотири кишені.
Чоботи були пошиті з імпреґнованого матеріялу, а спід був шкіряний.
Дивлячись на вдягнених леґінів, які маршували, чи стояли в лавах, в
однакових одностроях, не можна було не розчулитись.Самі сльози ставали
в очах, але з радости, з краси нашої молоді, з почування до рідного війська.
Довгі лави зелених уніформ стоять завжди в моїх очах, нагадуючи дні
боротьби за волю та посвяту нашої молоді.
Не знаю ближчих обставин, але в селі Буркут був бій з мадярами. З
нашої сторони впало 3Xох стрільців. В селі Зелене відбулись похорони цих
вояків на місцевому цвинтарі. Похорони були величаві та дуже зворушливі.
Місцеві різьбарі вирізьбили труни для цих полеглих. До села сходилось
багато народу з усіх сторін. Молоді і старші, всі в святкових гуцульських
одягах. Це була, як говорили гуцули X "Наша Україна". Всіх людей було
понад 2000 осіб. Прибув курінь УПА в нових, зелених одностроях із лісів
Копилаш та другий курінь із лісів Біла Кобила. Салют полеглим віддавало
5 сотень повстанців, які стояли густими лавами, пращаючись зі своїми
друзями. Панахиду служило трьох священиків.
Промови оголошували всі три отці, які стояли на підвищенні біля
домовин. Полеглих ставили за приклад посвяти в ім'я любови до ближнього
та цілого народу. Цвинтар у селі Зелене зросивсь сльозами присутніх та
постановою боронити правди, за яку полягли Воїни УПА.
Зближався фронт. Мені з чоловіком дозволили перейти на Буковину.
Звідтіля через Будапешт ми дісталися до Відня.
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Сім місяців нашого перебування в УПА записані в моєму серці як
світлі моменти, як сповнення обов'язку супроти Батьківщини.
Автор розповіді Емілія Стефурак народилась у Відні, Австрія. Працювала в
УПА на Гуцульщині в околицях Жаб'я в 1944 році разом зі своїм чоловіком дXром
Василем Стефураком. Вона виконувала обов'язки аптекарки та асистувала лікареві
при операціях. Тепер живе в Чікаґо. Розповідь спогаду записав Степан Ґоляш.

Emilia Stefurak:

THE HUTSUL REGION IN STRUGGLE
(SUMMARY)
In her memoir, Emilie Stefurak briefly describes events and her work in the
UChKh in the Kosiv region in 1943X1944.
In the spring of 1944, Hungarian military units, which together with the
Germans operated on Hutsul territory, took 146 Ukrainian hostages in the town of
Kosiv, among them, the author's husband, Dr. Vasyl Stefurak. Emilia and five other
women made efforts to get GermanXHungarian military officials to free the hostages.
After tireless efforts, facing all kinds of danger, the women succeeded in getting the
release of all the hostages.
After that, the author with her husband moved to the village of Yavora, where
they made contact with the Ukrainian Insurgent Army. On the order of the local UPA
command, they were assigned to the UPA medical units in the area of Zhabie. Dr.
Vasyl Stefurak took charge of the medical care of two UPA battalions which operated
on that territory. He directed the field hospital and did medical examinations of the
soldiers. There were, on average, twelve patients undergoing treatment in the
hospital. Emilia acted as pharmacist and assisted the doctor during operations.
Dr. Vasyl and Emilia Stefurak spent seven months in the UPA medical service.
When the front approached, the field hospital was disbanded. The Stefuraks got to
Bukovyna, then through Budapest to Vienna.

Марія Боднаренко"Ріпецька

КАРТИНИ З МОЇХ БУДНІВ В УЧХ
(Спомин)
У княжому городі Перемишлі
в одній з кімнат "купецької домівX
ки", де тимчасово жили учасниці
матуральних курсів, зійшлося нас
четверо дівчат. Було це в березні
1944 року, ми ждали на важливу
зустріч.
Швидкомінливі події держали
нас у постійному напруженні. ПрогX
ра гордого німецького окупанта була
очевидна. Німецькі установи та їхні
перелякані працівники приготовX
лялися до відступу на захід. Багато
українських родин шукали й собі
можливости для втечі від більшовиків.
Нас молодих радували й заразом
тривожили таємні відомості про дії
УПА на Волині й у Карпатах. З
підсвідомим неспокоєм ми себе
приготовляли до невідомої, суворої
дійсности. В голові роїлися думки,
наче у вулику бджоли. Що нам діяти? Стояти осторонь визвольної боротьби,
коли вирішується доля нашої батьківщини, нам не слід. Тут знову настирX
ливо, мов чорні мухи, насувалися інші думки: жахіття війни, питання, чи
вистачить нам сил, засобів та витривалости у затяжній боротьбі.
Серед таких розмов та роздумів увійшла в нашу кімнату провідниця
"Сіра".* Жінка невисокого росту, пухкенька, синьоока з привітною
усмішкою. Ми познайомились і "Сіра" почала розмовляти з кожною окX
ремо. Вона розпитувала й уважно слухала наших думок і плянів на майX
бутнє. Потім коротко з'ясувала політичну ситуацію й актуальні тоді завX
дання українських жінок. Пояснила нам, що жіноча референтура ОУН
розбудовує мережу Українського Червоного Хреста в підпіллі. УЧХ має у
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своїй медичноXсанітарній опіці вояків УПА, а по змозі помагає місцевому
населенню. Для вишколу охочих працювати в УЧХ улаштовуються у різних
теренах курси. У квітні цього року, в містечку Добромилі розпічпеться такий
вишкіл для санітарок Перемищини.
Вислухавши інформації "Сірої" про многогранні завдання підпільного
УЧХ, я вирішила стати одною з тих, що активно несуть поміч потерпілим і
потребуючим. Із душевним хвилюванням я, разом із своїми подругами,
заявила готовість піти на санітарні курси в Добромиль. Мої подруги походиX
ли з різних, доволі віддалених, сторін, проте всіх нас лучила спільна ідея,
для якої ми були рішені віддати свій труд. Стефа Чайківська була родом з
Миколаєва над Дністром, Михася Єзежинська з Львівщини, Люда Гуменяк
та я з Гуцульщини.
Подробицями, зв'язаними з курсами, зайнялася вродлива Марійка
Яріш з підперемиського села Сільця.
Вона прибула до нас у перших днях квітня й докладніше поінфорX
мувала про місце, час, мешкання та викладачів курсу.
Вишкіл починався по святах Воскресіння Христового й нам
залишилося декілька вільних днів. Подруга Катруся Станішовська з
Селиськ, яка працювала в захоронці в Перемишлі, запросила нас четверо
до своєї родини на свята. Селиська X свідоме українське село, багато людей
співпрацювало з підпіллям і щиро вітало у своїх домах українських повстанX
ців.
Воскресна утрення і свята літургія відправлялися удосвіта в церкві в
Яксманичах, так як це колись бувало в нас у Печеніжині. Коли прозвучав
мельодійний сольоспів "Плотію", мене охопив тихий жаль за ріднею. Хоч
доля кинула мене далеко від батьківських порогів, але і тут я знайшла,
немов своїх рідних, щирих друзів
По закінченні торжественних відправ люди зібралися довкруги
церкви. Серед присутніх приємно було зустріти Ірину Тимочко ("Христю"),
її двоюрідну сестру Зену Химку ("Зою"), Марійку Ровенчук ("Ірину") та
інших працівників підпільної мережі УЧХ.
Ідучи до церкви попри хату "Христі" ми привітали її батьків традиційX
ним привітом Христос Воскрес! Ще й досі бачу доброзичливе обличчя
матері нашої подруги. Її сині засмучені очі віддзеркалювали материнську
тривогу за нашу невідому долю.
Після традиційного свяченого в Катрусиних батьків, Михася, Стефа,
Люда й я, обдаровані гостинцями, вернулися до Перемишля. Наступного
дня ранком ми вирушили в напрямі Добромиля. По дорозі, в містечку
Риботичі, долучилася до нашого гуртка ще одна курсантка Марійка, прізX
вища її не пам'ятаю.
Вчасно увечері, доволі втомлені, ми добилися до призначеної нам
квартири в Добромилі. Старовинне містечко Добромиль, положене над
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річкою Вирвою, на горбку оподалік місточка, в зелені, видніла старовинна
церква й Василіянський монастир.
Наш медичноXсанітарний курс відбувався напівлеґально під фірмою
Українського Допомогового Комітету.
Справжньою організаторкою курсу була жіноча мережа ОУН.
Плянувала вишколи Наталка Козакевич ("Сіра") та Марійка Яріш.
Приміщення для викладів та квартири для учасниць приготовили місцеві
організатори. Всіх учасниць курсу було двадцять дві, з того числа
п'ятнадцять дівчат з довколишніх сіл, які приходили до міста щоденно
пішки. Навчання відбувалося в невеликому будинку у двох скромно
влаштованих кімнатах. Для користування викладачів та курсанток на стіні
висіла чорна таблиця, а в кімнаті стояв тільки стіл та крісла.
Виклади проходили пляново, починалися щодня о 9Xɿɣ годині ранку.
Учили нас два лікарі. ДXр Роман Кушнір,* керівник міської лічниці, віком
біля сорок років, середнього росту, привітний, енергійний. У цікавих, легко
сприйнятливих для нас викладах, наводив особливі випадки зі своєї
лікарської практики, іноді переплітав легким дотепом.
ДXр Кушнір викладав підстави анатомії, фізіології та частіші випадки
захворювань. Більше часу та уваги приділював інфекційним недугам та
способам їхнього запобігання, тут включав інформації про мікроби, бакX
терії, особисту та загальну гігієну. Другий викладач X дXр Мовчан, лікарX
хірург. Він теж працював у Добромильській лічниці. Викладав про ділянки
зі своєї спеціальности. Говорив гарною літературною мовою, стисло, не
витрачаючи багато зайвих слів. На лекціях він постійно підкреслював те,
що гігієна й особиста чистота X це важливі чинники у збереженні здоров'я,
передусім конечні при лікуванні хірургічних випадків. Обидва інструктори,
крім теоретичних викладів, звертали багато уваги на практичне знання. Ми
вправлялись накладати перев'язки, переносити ранених, давати уколи.
Вечорами наша група спільно повтаряла щоденні лекції. Для розваги
ми гуторили та співали. Пісня була моєю невідступною подругою, ще з
раннього дитинства, і я завжди в смутку чи в радости співала. Ми з
Марійкою виконували дуетом настроєві співанки, а бойові, повстанські та
народні пісні здебільшого співали цілим гуртом.
* ДXр Роман Кушнір народився 20 червня 1904 року в Горицях на Ярославщині.
Середню освіту здобув у Перемиській гімназії, а медичні студії закінчив в
університеті у Львові. У 1936X44 роках провадив лікарську практику та завідував
лічницею в Добромилі. Роки 1945X49 працював таборовим лікарем у Байройті,
Німеччина, того ж самого року переїхав до Америки. 1952 p., після стейтових
іспитів, відкрив приватну лікарську практику в НортXДакоті, США. Помер 28 липня
1958 р.
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Після кінцевих іспитів, 13 травня 1944 року, ми одержали посвідки
про закінчення санітарних курсів з підписами викладачів, на блянках
Добромильської лікарні. Випускниці курсів з подякою дарували докторам
Р. Кушнірові та Мовчанові китиці весняних квітів. Більшість місцевих курX
санток залишились у селах Добромильщини, а нас четверо: Люда, Михася,
Стефа та я, вернулися до Перемишля.
Там ми дістали доручення піти до села Княжпіль, на підпільний
політичноXвиховний вишкіл. В навчанні участь взяло 22Xоє молодих жінок.
Прізвища наші були засекречені й кожна з нас, замість імени, мала
своє число. Моє число було двадцять один. Прізвища більшости учасниць
були мені незнані. Пригадую собі тільки тих, з якими була давніше особисто
знайома. Люда Гуменяк мала число два, натомість чисел моїх подруг Стефи
й Михасі не пам'ятаю. Під числом один виступала Оля Феник, Марійка
Савчин мала число чотири, Надія Демчук число вісім, Анна Телятинська
("Рома") число десять, Наталка Козакевич ("Сіра") число шість, С. Станько
("Софія") число 13. Інші мені знайомі, які брали участь у вишколі, я їхніх
чисел нині не тямлю, були: Марія Ровенчук ("Ірина"), Ірина Тимочко
("Христя"), Ірина Лемеха ("Рогніда") та Зена Химка ("Зоя").
ВиховноXполітичні виклади проводив "Орлан" тодішній обласний
Перемищини. Основ партизанської тактики та зброєзнання навчав
військовий інструктор "Зруб". Вишкіл закінчився при кінці травня й усі
учасниці розійшлися у призначені їм терени. Наша чвірка розлучилася,
Михася Єзєжинська і Стефа Чайківська відійшли на Львівщину, Люда
Гуменяк і я залишилися в Перемищині. Ми з Людою ("Вірою") постановили
вдержувати між собою зв'язок, але з причин несприятливих обставин не
могли цього здійснити.
Вже незабаром, в останніх днях червня 1944 року, довелося мені
скласти "практичний іспит" з мого санітарного знання. У Бірчанщині, в селі
Жогатин, німецька військова частина несподівано найшла на самооборонX
ний відділ. Зчинилася коротка перестрілка і два наші стрільці були ранені.
Важко пораненого стрільця "Підкову" принесли до поблизької хати. Коли
я підійшла до нього, побачила, що його цілий правий бік був сильно
пошкоджений розривом ґранати. Нога була покалічена, на стегні червоніла
кривава глибока рана; важко була покалічена ліва рука й посередині рамени
висіла частина відірваного м'яза.
Це зворушило мене до глибини. Міцний запах крови захитав мою
рівновагу і здавалося впаду біля раненого, але його благальні очі отверезили
мене.
Я зупинила кровотечу, стерильну ґазу поклала на звислий м'яз, легко
пальцями поставила його на місце та наклала стискальну перев'язку. Такі
ж перев'язки наклала на всіх інших пошкоджених частинах. Забандажовані
горішні та долішні кінцівки унерухомила і приготовила потерпілого вояка
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до транспорту. Другий ранений у сусідній хаті, був знайомий мені Василь
Гарабач ("Орач"), член районового проводу Бірчанщини, родом з Негрибки.
Йому пощастило, бо він був тільки легко поранений, куля перейшла через
м'язи правого рамени. Промивши рану, я наложила стерильну перев'язку
й підвісила рам'я на косинці.
Кілька днів пізніше, довелося мені вперше послужити своїми
порадами місцевим жителям. Я на коротко зупинилася у селі Явірнику
Руському в підрайонової УЧХ Стефи Налєпи. Вона жила в родинній хаті зі
своєю спаралізованою матір'ю, трьома братами та сестрою. Найстарший
брат Атанас був одружений з Ганею, в них був трилітній синок Славко.
Молода дружина Атанаса вже кілька днів недобре почувалася, проте далі
виконувала свої домашні обов'язки, думаючи що її недомагання промине.
Наступного ранку Ганя заледве піднялася зігнута з постелі й жалілася, що
їй важко випростувати спину. Я помітила, що у неї штивна шия та щока й
трудно їй відчиняти рота. Відразу пригадалися мені лекції доктора Кушніра
про тетанус. Невже ж вона заражена правцемXстовбняком? X боялася навіть
допустити таку думку. Серйозно затривожена, я спокійно запитала Ганю,
чи вона, протягом останніх тижнів, не була скалічена. У відповідь, Ганя
показала мені праву ногу, на якій видніла маленька присохла рана від того,
що вона босою ногою наступила на гралі у стайні. На жаль, в поблизьких
селах не було лікаря, а я у своїй підручній аптечці сироватки проти тетанусу
також не мала. Я пояснила чоловікові, що стан здоров'я його дружини дуже
загрожений, їй невідкладно потрібно лікарської опіки. Атанас швидко повіз
хвору Ганю підводою до лікаря в Динові. На жаль, врятувати життя Гані
було вже запізно, трилітній синочок, Славко, залишився сиротою.
* * *
Улітку 1945, як санітарка УЧХ, я відвідала в селі Котові раненого
юнака Джані. Станична Марійка завела мене до заможної селянської хати
біля лісу, з гарними господарськими забудуваннями і просторим подвір'ям.
Жила там родина, яка в минулому кільканадцять років перебувала в
Америці на заробітках, а опісля з дітьми Кейді та Джані, народженими за
океаном, повернулися в рідне село. Національно свідома родина симX
патизувала з підпіллям і чим могла помагала відділам УПА.
Одного ранку вісімнадцять літня дочка Кейді бігла лісом до своєї хати,
як нагло по ній посипалися густі стріли більшовицької стежі. Молоденька
життєрадісна дівчина впала мертва на поляні, як скошена квітка, а Джані,
що стояв перед хатою, ожидаючи сестри, впав біля хати важко поранений
у живіт.
Страдальна мати залишилася біля мертвої дочки, а батько з надією
ще врятувати сина, повіз його до шпиталя в Перемишлі. Місцеві лікарі, для
дослідження, зробили розтин черева, але не були вже спроможні нічого
більше зробити. Хірургічний розтин лікарі не зшили, а черевну яму
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залишили відкритою. Хворого по кількох днях відправили додому. Сумну
картину застала я в просторій світлиці, на ліжку лежала немічна тінь
людини, а біля неї стояли скорбні батьки. Тільки бліда силюета осталася з
недавно здорового, повного молодечих поривів юнака. Серце стискалося з
жалю, бо я знала, що немає вже ніякої можливости повернути йому
здоров'я, залишалося тільки милосердне піклування. Помогла мамі змінити
перев'язку й розмовляючи старалася хоч трошки улегшити її горе. Джані
немічним голосом просив подати йому пістолю, щоб він міг скоротити свої
муки. Я старалася розрадити немічного, шістнадцятилітнього юнака надією
на краще завтра. В загальному молоденький Джані мужньо переносив свої
терпіння, без досади, бо всю родину кріпила ласка Господнього милосердя.
Люблячим батьківським серцем огрівали свого сина Джані нещасні батьки,
поки передчасно не перервалася нитка його життя.
За кілька днів молодого юнака Джані похоронили біля свіжої могили
його сестри Кейді на цвинтарі в Котові.
* * *
Вояк УПА Ярослав Ярошевич ("Корній") мав спеціяльне призначення
у технічному звені. В тимчасовій криївці на стриху він улаштував свою
фотографічну лябораторію.
Восени 1945 року йому трапився нещасний випадок. При виявлюванні
фільмів розлялася нафта і спричинила несподіваний вогонь. "Корнієві"
вдалося погасити вогонь, але сам дуже потерпів, бо обличчя та обидві руки
від пальців до ліктів важко обгоріли. Хворим заопікувалася моя подруга з
курсів "Віра" й потайки примістила його в селі Брилинцях. Маючи
обов'язки в своєму районі, я тільки деколи приходила допомагати "Вірі"
доглядати хворих вояків.
Жалко було глядіти на недавно вродливе обличчя хворого, здефорX
моване до невпізнання; пальці на обох руках обгоріли, а залишилися тільки
маленькі п'ястуки. З часом рани загоїлися і "Корній" інвалідом крадькома
повернувся до батьків і 1946 p., під час виселенчої акції, виїхав з ріднею в
Україну.
Не зважаючи на каліцтво, більшовики "Корнія" арештували й засудиX
ли на десять років тюрми.
* * *
Медсестерська опіка хворими та раненими вояками УПА було тільки
одне з моїх завдань. У Бірчанському районі, в час посиленого ворожого
переслідування, медична опіка місцевого населення була занедбана. По
селах не було лікарів чи іншого медичного персоналу, тому до обов'язків
районової УЧХ, належало по можливості помагати також населенню.
Основним обов'язком було дбати про медичне постачання та підшукувати
й вишколювати охотників до медичноXсанітарної праці в УЧХ.
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Для ілюстрації, в яких обставинах діяв Український Червоний Хрест
і як було зорганізоване медичне постачання в моєму районі, наведу декілька
прикладів.
11 квітня 1945 року новостворена комуністична польська міліція "МО"
та її шовіністичні помічники з Гути Березької напали на українські села
Бахів і Березку. Грабували, знущалися над безборонними людьми, вбивали
та не помилували навіть стариків, жінок і дітей. Брутально тоді замордували
пароха села Березки о. Олексія Білика з дружиною Марією. В сусідньому
селі Іскані міліція заарештувала місцевих мешканців, між ними о. С. Гука.
Разом зі священиком забрали Евгенію, дружину його найстаршого сина
Мирослава.* Ґеня була в кінцевих місяцях вагітности ɿ в наслідок сильних
побоїв на допитах вона породила мертві близнята. На приходстві
залишалася самітня дружина о. С. Гука зі сɜоєю старенькою матір'ю. Їхні
сини Мирослав, Богдан та Євген, від часу арешту батька, скривались і тільки
деколи крадькома заходили до хати.
Ворожий терор наносив багато жертв і було щораз більше ранених
серед населення та вояків УПА. Така ситуація вимагала збільшеної
медичноXсанітарної опіки. Потрібно було підготовити вишкіл першої
допомоги для дівчат УЧХ у нашому районі і підшукати викладачів. Леся
Гайдукевич ("Богданна")** познайомила мене з її двоюрідним братом, сином
пароха Іскані, Богданом Гуком. Він був студент медицини й до арешту
батька учителював у школі в П'яткові. Інформуючи Богдана про проблеми
УЧХ, я розказала йому про свій плян улаштувати вишкіл першої допомоги
для дівчат довколишніх сіл. Богдан радо погодився викладати на курсі та
опікуватися хворими вояками в терені.
Вишкіл відбувся під охороною вояків СКВ у хаті над ярком на краю
села Іскані. Двадцять шість дівчат з увагою слухали лекцій студента
медицини "доктора Богдана". Користуючись популярною книжкою дXра
Софії Парфанович, я говорила на тему гігієни жінки й давала практичні
вказівки про першу допомогу в наших підпільних умовах.
Організатори та учасниці вишколу були раді, що наш двотижневий
курс пройшов за планом і не зазнав особливих перешкод.
Для придбання потрібних нам медичних припасів ми старалися
використовувати будьXяку, навіть найменшу, можливість.
*

**

Мирослав Гук ("Григор"), студент політехніки у Львові до 1944 р. Від 1945 до 1947
року окружний провідник Перемищини, після виселення українського населення
перейшов у Львівщину, де поліг у сутичці з НКВД.
Олександра Гайдукевич ("Богданна") студентка фармації, працювала при окружній
референтурі фармацевтичного відділу, полягла в санітарній криївці 11 квітня 1947 р.
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Від пізньої осени 1944 року на передмісті Бірчі, маскуючись як поляк,
проживав з родиною і практикував лікарXукраїнець, прізвище якого не
збереглося в моїй пам'яті. Життя українців серед польського населення
Бірчі, під час посиленого польського комуністичного терору, не було легке.
Тим більше що Бірча була тоді базою військ ВП та міліційних відділів, які
робили наскоки на українські села Бірчанщини. Про українського лікаря в
Бірчі я дізналася від Марійки, станичної УЧХ з села Котів. Вона мала нагоду
як пацієнтка, зазнайомитися з ним скоріше і за її посередництвом ми
домовилися про прихід до нього членів УЧХ по ліки, що він обіцяв
приготувати для нас. Точної дати не умовлено. Підхожою темною ніччю
влітку 1945 року, дотримуючись найбільшої обережности, я з двома
стрільцями незамітно зайшли до його хати. Доктор зустрів нас привітно, не
виявляючи більшого схвилювання, яке в кожному з нас у такій ситуації
нормально проявлялося. Обіцяні ліки доктор вже мав заздалегідь для нас
приготовані. Швиденько по черзі поклав до моєї торби медикаменти та
речево пояснив, котрі з них до якого лікування надаються.
Він був говіркий, знайшов навіть час, щоб розказати дещо про себе і
свою родину. Прихильно ставився до нашої повстанської боротьби, але
йому самому важко було активно приєднатися до санітарних частин УПА,
бо хворів діябетом і мусив опікуватися дружиною з малими дітьми.
Розказав нам також, що мав уже нагоду попередньо, в інших околицях
зустрічати членів підпільного УЧХ та УПА.
Крім лікарств, ми одержали від доктора декілька цінних практичних
порад. Він обіцяв не забувати про наші потреби. Ми провірили, чи за нами
хтось не слідкує, і незамітно виховзнулися з його хати і зникли в темряві ночі.
* * *
У серпні 1945 року, ідучи стежкою з Явірника до Жогатина, почула я
гудіння моторів. Глянула на небо й побачила повільно пливучий літак, з
якого раптово вибухнув чорний дим. На обрію, нижче димової заслони,
з'явилася невеличка повітряна куля, за нею швидко вилітали друга, третя...,
всіх разом я начислила одинадцять. Повітряні кулі на моїх очах росли,
мінялися на парасолі, а далі вже можна було розпізнати людські постаті,
які кермували парашутами й ступнево наближалися до землі. На моєму
виднокрузі залишився тільки один парашут, який сів недалеко від місця, з
якого я з цікавістю слідкувала. Я побігла в напрямі, де мені здавалося
приземлився парашутист. За мною добігло двох сільських хлопців і ми
разом почали шукати, та ніякого сліду з парашута не було. Розчарована, що
не пощастило мені побачити невідомого парашутиста, я пішла в напрям
села. В хаті Славці Малецької, станичної УЧХ, ждали на мене дівчата з
саморобно виготовленими пакетами, призначеними для першої допомоги
пораненим воякам.
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Наступного дня, в поворотній дорозі до Явірника, я побачила
молодого стрункого вояка в американській уніформі, який наближався до
поблизьких хат. Кілька з нас підійшло до незнайомого. Він приязно усміхX
нувся та заговорив до нас англійською мовою. Я здогадалася, що незX
найомий вояк, це мабуть той парашутист, якого ми вчора шукали. Ніхто з
присутніх не знав англійської мови, тому я пробувала порозумітися з
американцем німецькою мовою. Повідомлений про незвичайну подію, до
нас прийшов п. Ціхоцький, солтис села Явірника Руського. Він почав
розмову ламаною англійською мовою, якої навчився в Америці, де кілька
років перебував на заробітках. Солтис запросив парашутиста й мене до своєї
хати на "американський сніданок". Наш гість розказував, що він родом з
Філядельфії, а їхній літак у дорозі до Франції зблудив. Несподіваний дефект
заставив залогу вискочити парашутами.
Під час розмови я замітила в парашутиста невелику торбину і в мене
мигнула думка, що в ній можуть бути припаси першої допомоги. На моє
прохання, чи може залишити нам щось з медикаментів, американець
відкрив торбину, старанно розложив ліки на столі й частину з них передав
мені. Я зраділа, бо навіть така мінімальна кількість подарованих медикаX
ментів мала для нас велику вартість.
Американський парашутист мав при собі декілька карт, надрукованих
на парашутному матеріялі, величини хустини. Карти східньої Европи він не
мав, тому залишив мені тільки карти Франції і Німеччини. Раптом до хати
солтиса ввійшло трьох більшовицьких солдатів з націленими автоматами
до парашутиста. Наказали йому підняти руки вгору та перевели перX
сональний обшук. Забрали від нього годинника, золоту браслетку, перстені,
ручну торбину з ліками та документи. Солтисові сказали, що мусять
відпровадити його до своєї команди.
* * *
Ми також робили деякі спроби, щоб дістати потрібне медичне
постачання за посередництвом польського підпілля. На терені Бірчанщини
знайти зв'язки до польського підпілля пробував Іван Гарабач ("Старий"),
представник надрайону Перемищини. По довших намаганнях йому це
вдалося й він домовився на зузтріч з представниками АК. Вчасною осінню
1945 року відбулася така зустріч у глибокому ярі між селами Жогатин і
П'яткова. З нашої сторони участь брали Іван Гарабач ("Старий"), представX
ник надрайону, Василь Гарабач ("Орач"), член районового керівництва,
командир охорони "Затока" і я, представниця УЧХ цього району.
З польської сторони було трьох молодих репрезентантів, один у
цивільному, а двох у військових уніформах. На жаль, їхніх псевдінімів та
військових ступенів не пригадую. Розмова велася польською мовою, їхній
акцент вказував, що вони родом з центральної Польщі й української мови
не розуміли. Ми дискутували про те, як злагіднити обопільну ворожнечу,
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наладнати співпрацю українського та польського підпілля у нашому терені
й можливості виміни інформаціями про більшовицьку та польську місцеву
комуністичну владу.
Представники обох сторін дійшли до висновку, що сусідське
договорення принесе спільну користь. Рішено наступну зустріч відбути
після одержання дальших доручень від своїх підпільних керівників.
Несподіваним піднесенням було для мене бачити, що серед таких
жорстоких і бурхливих обставин знаходяться люди з обох сторін, які
можуть стати вище своїх пристрастей.
Наші розмови були тільки у початковій стадії, тому моїх задумів, щодо
санітарної допомоги в нашому районі, не вдалося зреалізувати.
* * *
Увесь час, протягом років мого перебування в підпіллі, повного небезX
пек і труднощів, супроводжало мене щастя. Скрізь натрапляла на приязних
людей, які радо мені допомагали.
У Сяніччині, в селі Тирява Волоська, віднайшла я свою товаришку
Ольгу Гладиш. Вона жила у свого батька, старенького священика, пароха
села. Як мене інформували, о. Гладиш* був москофільських поглядів і я не
сподівалася від нього прихильности до українського визвольного руху. Та
вже в перших днях мого перебування в його домі я переконалася, що він
високоосвічена й доброзичлива людина. Отець Гладиш бачив, що Польща
людова несправедливо трактує й пересліддує автохтонне українське
населення й тому зі зрозумінням ставився до дій УПА та українського
підпілля.
Розмовляючи з Олею, я довідалася, що в Сяноці живе її старенька
тітка, пані Солтикевич, вдова по священику. Дуже важливою для мене була
також вістка, що в міській аптеці в Сяноці працює товаришка Олі, полька,
та є можливість, за її допомогою, дістати потрібні нам медикаменти.
У перших днях грудня 1945 р. ми з Олею поїхали саньми до Сянока.
Цілу дорогу я була схвильована, щоб не попасти на міліційну провірку, бо
єдиний документ що я мала, була підроблена метрика, написана о.
Гладишем.
Дорога з Тиряви до Сянока була казково мальовничою в кожній порі
року. Вона немов барвінок вилася довкруги гори Солонної, серпентиною
спиналася щораз вище та вище. З вершка гори видніла панорама синіх
Карпат. Швидко мчали наші сани біленькою в'юнкою доріжкою униз. По
довгих годинах напруження ми прибули до тітки Солтикевичевої у Сяноці.
*

о. Гладиш з дочкою Олею під час переселенчої акції 1946 р. переїхали з Закерзоння в
Україну.
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Глибоке вражіння залишила в мене ранішня Свята Літургія відправX
лена о. парохом Фалем, родом з Іздебок.
Літургічні молитви отець читав з глибокою вірою та пієтизмом.
Заглиблена у своїх молитвах я забула на мить про суворий зовнішній світ.
На Службі Божій було тільки декілька осіб. Серед них молилася братова
священика, Наталка ФальXСорока, молода вдова з двома дітьми. Чоловіка
Наталки ґестапо розстріляло 1944 р. за підпільну діяльність і співпрацю з
УПА на Лемківщині. Після Служби Божої, ми зайшли до аптеки, де
працювала шкільна товаришка і приятелька Олі ще з дитячих літ. Купівлю
ліків Оля полагодила прямо зі своєю товаришкою, яка навіть не
здогадувалася, що вони призначені для українського підпілля. Перед полудX
нем ми від'їхали додому. В Тиряві перед хатою зустрів нас батько Олі.
Перелякалася я немало, коли побачила, що з хати вийшли польські вояки.
До мене зразу підійшов поручник й на моє здивування, формально
представився нам, запам'яталося мені тільки його ім'я Мірослав. Я
побоювалася, щоб польські вояки не знайшли привезеного нами медичного
вантажу. Початково поручник поводився досить "культурно", а далі почав
нахабно фліртувати.
Старенький отець зразу зорієнтувався, як зарадити лихові. Він посX
тавив на стіл більше напитків й перекусок та частував військових
цигарками. Олі та мені казав перейти до спальні й замкнув за нами двері.
У присутності вояків отець звертався до мене, як до своєї дочки, й так
охоронив мене, не тільки від нахабности, але й провірки моїх документів.
Був це час брутальної поведінки польського війська й отець Гладиш
наражував себе на можливості репресій або й ув'язнення.
Навколішках склала я подяку Всевишньому та втомлена заснула,
забувши про постійну загрозу. Ранком другого дня вороже військо з нагX
рабованим майном відійшло до Сянока. Я з нетерпеливістю ждала
зв'язкових, щоб перебрали від мене закуплені медикаменти й доставили їх
до санітарного пункту.

Maria Bodnarenko"Ripeckyj ("Oksana")

PICTURES FROM MY DAYS IN THE UChKh
(Summary)
The author of this memoir briefly describes various episodes from her work in the
UChKh. She begins with a description of the women's medical assistant course which
was given in April, 1944, in the town of Dobromyl, near Peremyshl. The aim of the course
was to give basic medical assistance training to women who were going to work for the
underground UChKh. The course lasted three weeks and had twenty two students. The
lectures were given by physicians who were practicing in Dobromyl X Dr. Roman Kushnir
and Dr. Movchan. The organizers of the training course were Natalka Kozakevych and
Maria Yarish, the directors of the women's network of the Peremyshl region OUN.
After completing training, the students went in different directions. Although
"Oksana" was from the Hutsul region, she remained in the Peremyshl area, where she
was assigned to organize an underground UChKh network in Bircha region. Not long
after completing the course, the author began giving medical help to wounded UPA
soldiers and the population. "Okasana" gives a number of examples of her nursing work.
In June, 1944, she gave first aid to two UPA soldiers who had been wounded in a
skirmish with a German army unit in the village of Zhohatyn.
In another case she tried to save the life of a woman who had tetanus in the village
of Yavirnyk Ruskyi.
During the summer of 1945, during a raid in the village of Kotiv, in the Bircha
region, special NKVD units shot a young woman, Katie, and seriously wounded her
brother, Johnny, who died soon afterwards in terrible agony. The author tried to ease his
pain. These young people were born in the USA, where their parents had worked for
several years. The whole family supported the liberation struggle and helped the UPA.
In another incident, the author assisted an UPA soldier in a hiding place in the attic
of a house. During unexpected fire, this soldier of the UPA technical unit, XKorniy ~, was
seriously wounded.
Later in her memoir, the author discusses other aspects of her activity. She tried to
find new volunteers for workin the UChKh and helped in the training of medical assistants.
Her most important assignment was to try to get medical supplies for UPA units in the
Bircha district in whatever way she could. Here again, the author cites a number of her
experiences.
In the town of Bircha, where there were WP army and police unit bases, there was
a Ukrainian doctor practicing under the guise of being a Pole. In the summer of 1945, the
author, protected by two soldiers, came to see him at night in order to get medications
needed by the UPA.
Even the small quantity of medications she obtained from an American parachutist
were very valuable to the UPA medical service. An American military plane which was
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flying over the Peremyshl area in August, 1945, had a sudden accident and burst into
flame. Eleven soldiers parachuted out of the plane and the author met one of them in the
village of Zhohatyn, where he gave her a small quantity of first aid medications.
In the autumn of 1945, the local Peremyshl underground directors tried to make
contacts with representatives of the Polish antiXSoviet underground. "Oksana" took part
in one such meeting, in hope of gelling some needed medications for her district with the
help of Polish contacts.
During the years of her difficult and dangerous work in the underground, "Oksana"
always had good luck. Everywhere she went, she met friendly people who helped her. A
great service was done to the author by an old priest, Father Hladysh, and his daughter,
Olia, who lived in Tyriava Voloska. The author often stayed in the priest's house. She
describes one incident when, with the help of Father Hladysh and Olia, she managed to
get the town of Sianok and buy a large supply of drugs from the pharmacy.

Знімок в "партизанській хаті" в Сінявських лісах, 1946 р. Зліва Марія
РовенчукXЛабунька ("Ірина"), окружна УЧХ Ярославщини. та Іванна
АптульськаXПшипюрська ("Підгірянка"), окружна фармацевтка УЧХ,
біля хворого вояка УПА.

Марія РіпецькаXБоднаренко
("Оксана") працювала в УЧХ у
Перемищині. Знімок зроблений
сотенним Ярославом Коцьолком
("Крилачем") під лісом біля села
Ракова, Сяніччина, 1946 р.
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Олександра Гайдукевич ("Зена",
"Богдана"), народилась 1923 р. у
містечку Риботичах у Перемищині.
Студентка фармації, від осени 1944 до
весни 1945 р. працювала у фармацевтичному
відділі УЧХ у районі, а від літа 1945 р. в
надрайоні УЧХ Перемищини, в потребі
сповняла також медсестерські обов'язки.
Згинула в криївці, разом із маґістром
фармації Ярославом Солганом
("Нехристом") та раненими, 11 квітня
1947 року.

Ольга Мороз ("Мавка ІІ", "Малуша")
народилась 1925 р. в с. Туринка,
Львівщина.
1944 р. зв'язкова крайової провідниці
УЧХ Катерини Зарицької ("Монети").
В роках 1944X47 працювала в УЧХ,
а потім у референтурі пропаґанди на
Закерзонні. Заарештована в Польщі
1947 p., засуджена у Львові на 25 літ,
відсиділа десять літ. Живе в Україні.
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Ярослав Ярошевич ("Корній"),
народився 1924 р. в с. Перекопань,
Перемищина, вчився в ґімназії в
Перемишлі. Працював у технічному
звені СКВ. Під час пожару в криївці
1946 р. сильно обгорів та інвалідом
виїхав в Україну, відсидів 10 літ тюрми,
живе в Україні.

Ярошевич Степан ("Роберт"),
народився 1922 р. в Перекопані біля
Перемишля (брат Ярослава),
1945X46 р. організаційний референт
надрайону Перемищини ("Холодний
Яр"). 1946 р. надрайоновий провідник
західньоі Лемківщини ("Верховина").
Згинув в селі Святківка біля Криниці
28 лютого 1947 р.
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ДXр Роман Кушнір, керівник лікарні
в Добромилі, викладав на курсах
санітарок УЧХ в квітні 1944 р.

Ірина ТимочкоXКамінська ("Христя"),
надрайонова УЧХ в східній ЛемківX
щині, надрайон "Бескид", 1945X46 р.
Референт господарки, а відтак керівник
надрайону західньої Лемківщини "ВерX
ховина", 1946X47 р. Від липня 1947 до
часу арешту зв'язкова спеціальних
доручень в Польщі. Арештована 15 лисX
топада 1947 р, засуджена на 15 років
тюрми, звільнена правом амнестії після
восьмирічного ув'язнення. Фото 1947 р.
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Працівниці УЧХ, зліва Марія Ріпецька ("Оксана"), районова УЧХ
в Перемищині, Марія Лабунька ("Ірина"), окружна УЧХ в ЯрославшиніX
Любачівщині, Ярослава Саламаха ("Рента") районова УЧХ в Ярославщині.
Фото травень 1948, Лондек Здруй, Польща.

ДXр Данка й Ірина Камінська ("Христя"), співв'язні Фордонської тюрми.
Лікарка Дануся, польської національности, помагала в 1950X51 р. в тюрмі лікувати
"Христю". Фото з 1956 р. в Перемишлі на Францішканській вулиці, близько місця,
де в 1947 p., втікаючи перед арештуванням, вискочила вікном і забилася
"Святослава".

Марійка ТесляXПавлик ("Мотря")
народилася в селі Ляцко біля Добромиля
1927 р. Від 1944 р. працювала
секретаркою УЧХ в Перемиському
надрайоні а відтак в технічному звені
того ж надрайону. Арештована в
Перемишлі 1947 p., засуджена на 12
років ув'язнення. Після звільнення живе
в с. Сокільники біля Львова.

Катерина ТесляXШумик ("Ручай")
народилася в с. Ляцко біля Добромиля
1923 р. Працювала в УЧХ в
Добромильщині, зараз живе у Львові.
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Мирон Семчук ("Вітер") студент
медицини, родом з Чесанова,
Любачівщина. В роках 1945X47
виконував функцію лікаря в курені
"Месники" X "Бастіон", референт УЧХ
в першому, другому і третьому районах
округи "Батурин", Ярославщина.
Загинув літом 1947 р. у В’язовниці,
Ярославщина.

Микола Кулик ("Дорошенко"),
1946 р. інтендант польового шпиталю
УЧХ округи "Батурин" та Санітарної
Служби УПА куреня "Месники".
Командиром куреня "Месники" був
Іван Шпонтак ("Залізняк"), а
завідуючим шпиталем був "Бойтур".
Фото 27.ІX.1950, після закінчення
рейду в Західну Европу.
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Ірина Р. БаранX ПуткоXВасилевська
("Галина", "Грізна"), народилась
24 липня 1924 р. в м. Любачів.
Районова референтка УЧХ
четвертого району округи "Батурин" X
Любачівщина.

Ярослава МорозXФіль ("Марта", "Ева",
"Неконечна"). Працювала районовою
референткою УЧХ на Любачівщині.
Опісля була секретаркою
надрайонового проводу Лемківщини.
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Зліва Мирон Семчук ("Вітер"), студент медицини, виконував функцію лікаря при
курені "Месники" і референта УЧХ в Ярославщині, та Микола Тарабань ("Туча"),
сотенний. Знімок в лісах Ярославщини, 1947р.

Стоять: друга від ліва медсестра; Березинський, писар сотні "Дуди"; "Світлана",
медсестра; бунчужний сотні "Дуди" (родом з Полтавщини).
Весна, 1947 p., Грубешівщина.
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Анна Байляк ("Рома")
ЛІКАР ГАЛІНА ЯКУБЮК
(Уривок спогаду)
Рік 1947Xий. Десь під кінець
травня, після обідньої пори,
заскреготав ключ у дверях келії ч. 9
слідчої тюрми УБ в Ряшсві. Двері
відчинились, і до келії ввійшла жінка
у бронзовій сукні, в черевиках на
низьких закаблуках, з розпатланим
волоссям.
Розкинувши
руки
заговорила;
X Люди, дайте мені води, мила
й рушника, бо я страшно брудна.
У келії була вода тільки в
мушлі, яка була вимита дуже чисто й
дезинфікована. Хтось подав мило,
хтось рушника, а вона, роздягX
нувшись до нага, почала митися.
Закінчивши свою "туалету", поверX
нулася до нас і сказала: "Jestem Polka,
a zaaresztowano mnie za UPA". *
Знову хтось зашелестів
паперами й почастував "чим хата
багата".
Спали ми на сінниках, в яких замість соломи, був порох, і тільки
одиниці мали коцики. Інші лягали плечима одна до одної, щоб було
тепліше.
В дальшій, вже діловішій розмові Галіна сказала нам, що вона лікар
і що на волі залишила п'ятирічну Катажину. Не плакала, але перед усіма
заявила: "Стидаюся, що сиджу за УПА".
Мене це X о диво! X не відштовхнуло від неї і, коли ми лягли спати, я
запропонувала їй місце біля себе.
Запитала, як мене звати, а коли я представилася та розповіла, за що
сиджу, подивилася допитливо на мене і сказала:
* Я X полька, але посадили мене за УПА.
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X Буду тебе звати Ромчиком.
Полягавши спати, ми довго говорили. Галіна розказала, що останній
час перебування її на волі був дуже цікавий, хоч небезпечний. Почалося з
того, що хтось зі знайомих прийшов увечері та попросив її піти до хворої
людини. Поклавши спати донечку, перехрестивши й поцілувавши її,
вийшла з хати.
Надворі чекала на неї підвода і вже інші люди попросили її сісти та
поїхати до хворого, який був тяжко поранений. Повернулася над ранком.
Хворий мав рану від ґранати, загрожувала ґанґрена, але вони привезли
її вчасно, і хворий після кількох її візитів виздоровів.
Минали дні, дуже тяжкі дні, бо це був час виняткового суду й ніхто не
міг передбачити, що принесе наступний день. Майже щодня Галіна розX
казувала мені, як лікувала вояків УПА. Ніколи не відмовлялася купити ліки,
а як треба було дати застрик, завжди готова була допомогти їм. ВисX
ловлявалася про них дуже добре, підкреслюючи при цьому, що всі вони
були надзвичайно чемні і що часом їй дуже жаль, що так скитаються.
Особливо в ту хвилину, коли, переходячи подвір'я, бачила їх пригX
нобленими та безпорадними.
Зі мною була дуже відверта. Одного вечора, коли я стояла коло вікна
й дивилася на небо, усіяне зорями, підійшла до мене і сказала: X Ромо, не
журись, а якщо доведеться загинути, то йди на смерть з переконанням, що
справа, про яку боролася, переможе.
На початку серпня її випустили на волю. Плакала, коли прощалася зі
мною, але тішилася, що вертається до своєї донечки, про яку нічого не знала
від часу арешту. Відходячи, запевнила мене, що поїде в кінці серпня до
Ченстохови й на колінах піде на гору, щоб випросити у Матері Божої, щоб
мене не судили у вийнятковому суді та щоб я все це щасливо пережила.
Обіцянку свою виконала, бо, їдучи до Ченстохови, передала мені
пачку, де були два торти X один з яблуками, другий X зі сливками, а решта
всього по дев'ять X яєць, помідорів, яблук, грушок і сливок. Передала мені
також маленьку подушечку, "щоб не боліла шийка", як завжди казала.
Як людина, була надзвичайно інтеліґентна, безпосередня. Була
висока, дуже зґрабна, але завжди казала: "Лице маю дуже бридке". Я того
не бачила, бо серце в неї було золоте.
Незабутні Юля і Ксеня.
Юля і Ксеня X дві медсестри, які працювали у шпиталі, що був при
монастирі у місті Мостиська на Львівщині.
Обі медсестри були високої кваліфікації. Познайомилися ми цілком
випадково і зразу подружили. Дуже радо погодилися надавати медичну
допомогу УПА.
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У Мостиському районі протягом трьох тижнів не було окупантів X
німці відступили, а Червона Армія ще не прийшла.
У розмові з медсестрами ми дійшли до висновку, що наші відділи
можна було б забезпечити матеріялами першої необхідности X ношами,
бандажами, деякими ліками, мікроскопом, операційним приладдям.
15 серпня 1944 року Тарасенко зі своєю боївкою організував чотири
підводи, які приїхали перед шпиталь. На них ми вже чекали. Деякі речі ми
вже раніше почали приготовляти і зносити вниз, перед браму шпиталю.
Побачила це медсестра німка і почала кричати, що покличе ґестапо. Ми
були здивовані, звідки вона тут взялася. Нам вдалося завести її до одного з
маґазинів і замкнути там на ключ. Ми не боялися ґестапо, бо його вже не
було в терені.
Коли все було навантажене на підводи, ми вирушили гостинцем і
змішалися з іншими підводами, що тягнулися довгим шнурком. Це були
підводи людей, які ліквідували свої підприємства і поверталися до своїх хат.
Протягом восьми кілометрів ми бачили всього два німецькі мотоцикX
лі, які з великою швидкістю мчали на захід, у сторону Перемишля.
Приїхавши до Бухович, ми затрималися перед селом і лише увечорі
склали нашу "здобич" у призначене місце. На рано все це було замасковане
і засіяне збіжжям, заскороджене.
Медсестри Юля і Ксеня опинилися у підпіллі, а під кінець 1944 року
їх заарештували. Дальша їхня доля мені невідома.
Медичні матеріяли, які були забрані зі шпиталя, малими партіями ми
перенесли на терени, де вони були дуже потрібні.
Юлія Біндар була з села Боляновичі, Мостищина; Ксеня родом з
Полтавщини.

Анна КарванськаXБайляк, род. Телятинська ("Лісова", "Наталка", "Рома").
Член ОУН від 1943 року. Працювала в тереновій сітці УЧХ в Мостиському повіті до
грудня 1944 р. Опісля була перенесена в Перемиський повіт, де працювала
районовою референткою УЧХ до 1946 р. У вересні 1946 р. приділена до зв'язкових
завдань в Польщі, арештована в Кракові в травні 1947 року. Анна Карванська була
засуджена на 14 років в'язниці, звільнена дорогою амнестії 1954 року, під сучасну
пору проживає в США.

Anna Bailak ("Roma")
PHYSICIAN HALINA YAKUBIUK
(Summary)
In her memoir, the author writes about Halina Yakubiuk, a physician of Polish
nationality from TomaszowXLubelski who treated UPA soldiers, and about the nurses
Yulia and Ksenia.
In 1947, Anna Bailak shared a cell in the Polish Security (UBP) investigation prison
in Rzeszow, Poland with Dr. Halina. Halina was arrested for treating UPA soldiers. In
spite of the danger, Halina did not hesitate to give medical assistance to ill and wounded
Ukrainian insurgents, because she regarded this as her professional duty. After three
months of imprisonment, Halina was freed. She did not forget about the author and sent
her food parcels.

UNFORGETTABLE YULIA AND KSENIA
The two nurses, Yulia and Ksenia, worked in the hospital in Mostyska near Lviv.
The author got to know them well. Anna Bailak describes how in August, 1944, when
the Germans were leaving the Mostyska region, she tried to get medical supplies for UPA
medical Units. Together with the nurses Yulia and Ksenia, the author worked out a plan
and look the needed medications and medical supplies from a hospital storeroom.

Ɉɫɢɩ Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ ("Ƚɨɪɞɿɣ")
САНІТАРНА СЛУЖБА УПА В СОТНІ "ЛАСТІВКИ"
Ранньою весною 1945 p., в
другому районі, в селі Ямна
Долішна, Перемищина, відбувся
санітарний вишкіл. Цей вишкіл був
улаштований для вояків, щоб заповX
нити брак санітарного персоналу у
відділах УПА. По закінченні
вишколу, надрайоновий референт
Служби здоров'я X УЧХ "Нехрист"*
призначив деяких вояків на санітарів
першої допомоги до СКВ. Їхнім завX
данням було також організувати в
терені медикаменти, які залишилися
по селах після переходу фронту.
Кожний кущовий санітар мусів
знати не лише, як перев'язати рани
чи дати хворому деяку медицину, але
в разі потреби дати застрики. Санітар
писав місячний звіт про діяльність в
свойому кущі, а саме, хто були хворі
й на що і яку медицину для них
ужито. Важко ранених треба було
доставити на санітарний пункт. Легкко раненими опікувалися на місцях
кущеві санітари. Якщо були вбиті вояки, треба було подати в звіті в яких
обставинах, коли і де похований. Наколи впавший був місцевий, подати ім'я,
прізвище і пссвдо, а якщо не відомо, то лише псевдо.
Назавжди осталась мені в пам'яті подія, як в селі Тисовій на горі
Погариськах, більшовики убили двох вояків з СКВ, Сеґедина Миколу
("Бук") і Турка Івана ("Лисий"). Вони притягнули мертві тіла вояків УПА
до села й зігнали всіх мешканців, щоби їх пізнавали. Ніхто не признався,
навіть батьки перейшли мовчки біля рідних синів. Наколи СКВ ішло на
якусь акцію чи засідку, то кущовий санітар мусів долучитись до даної
частини.

*
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Ярослав Совган ("Нехрист") референт фармації при окрузі УЧХ в Перемищині.

Так проходило до вересня 1945 року, коли в Перемищині почалось
примусове виселення українського населення, яке проводило ВП з групами
НКВД, а також з різними цивільними польськими боївками. Багато місX
цевих вояків СКВ залишились на своїх постах, хоч їхні родини були змушені
виїхати да УРСР. З кущевих самооборонних відділів творилися чоти і тоді
кущевий санітар ставав санітаром в чоті. До сотні "Ластівки"* курінний
лікар "Шувар"** призначив санітара, якого вважав за найбільш
кваліфікованого. Він був попередньо санітаром в реґулярній армії й мав
деякий практичний досвід. Всетаки, як пізніше виявилося, сповняти
обов'язки сотенного санітара в партизанських умовах, було йому заважко.
З початком 1946 року курінний лікар призначив мене на пост санітара
у сотні "Ластівки". Моїм обов'язком було кожного дня провірювати у всіх
чотах чи є хворі вояки, якщо потрібно змірити їм температуру та дати
потрібний лік. Багато стрільців не мало відповідного взуття для фронтових
маршів й на ногах творилися піхурі та рани. Внаслідок занечищення
приходила інфекція й тому треба було часто міняти перев'язки. Сотенний
"Ластівка" був великий педант і вимагав від мене пильного дбання про
гігієну вояків X у партизанських умовах це не було легко.
Після денної перевірки здоров'я вояків, я був зобов'язаний
зголошувати командирові недужих. Якщо вояк був поважніше хворий, я
мусів подати командирові причину, чому він не може виконувати своїх
військових обов'язків. Сотенний дбав, щоб решту здорових стрільців не
перевантажувати надмірними обов'язками.
Командир "Ластівка любив особисто відвідати хворих стрільців і
порозмовляти з ними. Стрільці оцінювали те, що сотенний мов рідний
батько опікувався ними. Нераз жартома сотенний говорив до мене: "Не
думай, що не довіряю тобі, я лиш люблю пройтись поміж роями та й
побалакати з вояками".
Коли ми квартирували в лісі я не міг зрозуміти, що чомусь менше було
хворих стрільців в лісі, як на квартирі в селі. Будучи в селах я старався
придбати бандажі зроблені з чистого полотна або простирал. Часом
вдавалося мені дістати правдиві бандажі від місцевих польських законниць
або навіть від польських ксьондзів, які їздили до міста і за гроші купували
нам деякі ліки. Такі послуги робили для нас деколи знайомі місцеві поляки.
Здебільшого сотня сама забезпечувала себе медичним постачанням, лише
деколи курінний лікар "Шувар" давав для сотні невеликий приділ ліків із
санітарних маґазинів X криївок.
*
**

Янківський Григорій ("Ластівка"), командир сотні в Перемиському курені.
Євген Лужецький ("Шувар"), лікар Перемиського куреня УПА.
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В час бою сотенний санітар знаходиться близько командира, звичайно
по середині відділу звідкіля він мав можливість найскоріше дістатися до
ранених. Коли важко ранений вояк УПА попався в руки ВП, вони в
"диявольський" спосіб заколювали його багнетами. На жаль в той час не
було можливостей такі злочинності фотографічно зарекордувати.
Кожний з нас найбільше лякався не смерти, але щоб важко раненим
не дістатися в руки ворога.
У випадку, коли на полі бою ми знайшли раненого польського вояка,
моїм обов'язком було дати йому першу допомогу та заопікуватися ним.
Якщо була можливість то політвиховник проводив з раненим інформативну
гутірку а після того доручували мешканцям села доставити його до
найближчого містечка. Легко ранений вояк ВП після одержання першої
допомоги, міг іти де бажав.
Хворих та легко ранених наших вояків ми старалися лікувати при
сотні, де часто перебував курінний лікар "Шувар". Тільки важко ранених та
поважно хворих відправляли до підпільних шпиталиків УЧХ.

Osyp Levitskyi ("Hordiy")

THE UPA MEDICAL SERVICE IN "LASTIVKA'S"
COMPANY
(Summary)
The author of this memoir, who served as medical assistant in the UPA company
commanded by Hryhoriy Yankivskyi ("Lastivka"), describes the training given to UPA
unit medical service workers in the village of Yamna Horishna near Peremyshl during
the spring of 1945. Later, he describes an event which remained fixed in his memory, a
skirmish with the Soviets in which two SKV soldiers were killed.
In 1946, Osyp was assigned as medical assistant to "Lastivka's" company. He
describes the duties which he carried out.
The author tells us that in accordance with the orders of the UPA command, he also
gave first aid to wounded soldiers of the Polish army, although the Poles tortured or killed
Ukrainian prisoners of war. Wounded soldiers of the "Lastivka" company who were only
lightly wounded were looked after by the author within the unit, while the more seriously
wounded and sick were sent to underground UPA hospitals.

Іван Дмитрик

У ЛІСАХ ЛЕМКІВЩИНИ*
(Уривки спогадів)
Майже два тижні ходив я з
важким болем голови і гарячкою на
стійку, але старався не лягати, щоб
не було зі мною того, що з іншими.
В добавок лихові, в наших
одягах появилися воші, що гризли
безупинно й безпощадно. Врятувати
міг нас тільки Господь Бог, і я з
глибокою вірою молився.
Одного дня я вернувся з засX
тави і побачив, що усі стрільці з мого
роя лежать на долівці. Вони вже
гарячкували і не пізнавали мене, а я
сам відчув, що вже довго не
втримаюся на ногах. Щоб не впасти
на землю між хворих, я вийшов і
побачив, що до нашої хати йдуть
лікарі Гуцул, Горислав і один
санітар. Вони зайшли до хати, а я за
ними, цікавий знати, яку гарячку
мають мої друзі. В голові мені
крутилося так, що ледве бачив їх.
Санітар поміряв гарячку стрільцям, а лікар дав кожному по якійсь таблетці.
Глянувши на мене, Горислав наказав санітареві змірити гарячку і мені. Я
встромив термометр під паху і, не маючи сили встояти, сів на лаві під стіною.
За хвилину санітар взяв від мене термометер і подав лікареві. Горислав
сказав, що це неможливо, і наказав зміряти гарячку ще раз. За кілька
хвилин витягнув термометра сам лікар і заявив жартома, що я вже давно
повинен був померти, бо в мене гарячка понад 42 градуси. Мені казали
лягати коло хворих на землі, але я не хотів і ліг на лаві, а далі втратив
притомність. Прокинувся аж уранці і побачив колишнього ройового
Дербушку, який лежав поруч мене на землі. Я хотів підняти руки вгору, але
*
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Іван Дмитрик: У лісах Лемківщини, (уривки з книжки), Сучасність, 1976, ст. 123X
125, 250X251.

вони були зв'язані. Були зв'язані теж і ноги. Господиня, яка ще трималася
на ногах, розказала, що я дуже кидався, кричав, хотів тікати надвір і бив
Дербушку за те, що він не хотів тікати зі мною, тому мене зв'язали.
Із села Смерек мене та ще кількох повезли саньми до Ветлини на
присілок Осада. По дорозі, як мені потім оповідали, я мав страшну спрагу
і як сани переїжджали через місток на річці Витлинці, я, побачивши воду,
зсунувся з саней, хотів лізти до води, але впав на дорогу. Візник тільки
згодом помітив, що мене немає; він вернувся і підібрав мене з дороги.
В присілку Осада мене призначено до хати, де були молоді господарі.
Господиня була дуже добра жінка і щиро піклувалася мною. В сусідніх хатах
лежали Урал, родом з Карпатської України, старенький бунчужний
Волиняк, що його місце в сотні перейняв Хитролис, сотенний санітар,
псевда якого не пам'ятаю, стрілець Квіт, що був голярем, та інші. Лікарі
Гуцул і Горислав відвідували мене й інших хворих майже кожного дня. Вони
приносили мені по таблетці, мабуть, від гарячки. З харчів я діставав тільки
чай і сухар, інколи господиня давала мені картоплі або ячмінної каші на
молоці. По кожній їді гарячка збільшувалась, і лікар заборонив господині
давати мені те, що вони їдять; дозволив їсти тільки те, що приносили
стрільці. Воші кинулися такі, що просто догризали нас X найбільше на
голові, у волоссі. Попросив я в господині трохи теплої води, щоб вмитися,
але не мав сили. Господиня сама помила мене та випрала мій одяг, і тоді
мені стало легше. Обмивала вона мене так кілька разів, і я був їй безмежно
вдячний, бо сам вмитися не міг. Я не міг піднести навіть голови, лежав
непритомний, байдужий і дивився на світ півмертвими очима. Здавалося
мені, що я пливу на якомусь кораблі, в очах мені чомусь маячіли японські
візерунки, а то й самі японці.
Мене вже не в’язали, бо я лежав спокійно. Тільки не хотів нізащо
віддати рушницю і ґранати, коли станичний хотів мені відібрати їх, щоб я
в гарячці не застрілив когось. В терені, на щастя, було спокійно і зброї не
треба було вживати. Раз тільки в Ступосянах енкаведисти наскочили на
сотню Бурлаки, але вона встигла вирватися з села без втрат.
Після кількох тижнів хвороби я зміг встати з ліжка і, тримаючися
стіни, вийшов надвір. До хати повернутися самому вже не було сил і мене
привели, але з того дня ставало мені все краще.
Одного вечора зайшли до мене мої друзі з чоти і розповіли про життя
в сотні.
Відвідини друзів підкріпили мене на дусі, але наступні дні принесли і
важке пригноблення: померли три стрільці з нашої сотні. Найперше
зломила гарячка мого сусіду, старенького бунчужного Волиняка, потім
погас молоденький стрілець Квіт, що походив з Ярославщини, за ним
відійшов наш сотенний санітар, що походив зі Львова, де залишив дружину
і дітей.
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На вершку гори половина стрільців цілком ослабла. Деякі знепритомX
ніли. Санітарі, хоч самі ледве трималися на ногах, роздавали потребуючим
якісь краплі.
Пригадую собі санітара Орленка, X худий, виснажений, як і ми всі, він
під час боїв, робив перев'язки і виносив ранених в безпечне місце. Так само
Конарик, X молоденький, слабовитий хлопчина, X але як треба було, він ніс
удвічі більшого від себе хлопа. А санітар Пасічник! Він виглядав як
заморена серна. А скільки він мав духової сили, скільки гумору!
Ліків у нас було обмаль, не бракувало тільки аспірини. І він на усі
недуги, X біль руки, ноги, шлункову нестравність X давав аспірину і запевняв,
що поможе. Та й справді X помагало.
Пам'ятаю, одного разу в сотні кинулась короста. Пасічник і Крук
зробили власного виробу мазь. Вони стовкли на порошок кусок толу з міни,
змішали з живицею і лоєм. І вона дійсно помагала. Але з тою маззю була
теж пригода. Перетоплену в їдунці мазь санітари поставили за колибу, щоб
вона вистигла. Пізно вночі хлопці вернулися зі стійки, голодні як пси. Хтось
з них знайшов їдунку з маззю, думав що це перетоплений лій. В таборі
знайшлося кілька бараболин і вони її помастили тим "лоєм". Уранці Крук
і Пасічник до мазі, а там лише порожня їдунка. Довго не довелося розX
питувати, бо незабаром, тримаючись за животи, прибігали нічні "ласуни".
І що ви думаєте? Що їм помогло? Аспірина!

ЛІКАРІ Й КЕРІВНИКИ УЧХ В РЯДАХ УПА
(біографічні довідки)

КАТЕРИНА ЗАРИЦЬКАСОРОКА
Катерина ЗарицькаXСорока
народилася 14 серпня 1914 року в
Новому Селі біля Збаража, дочка
визначного матеметика Мирона та
Володимири Зарицької. Гімназію
сестер Васіліянок покінчила 1932
року та записалась на політехніку у
Львові. Від гімназійних років була
активна в організації Пласту та ОУН.
За Польщі 1934 р. Катерина була
заарештована й засуджена на вісім
років ув'язнення. 1939 р. вийшла на
волю й одружилася з інженером
Михайлом Сорокою. У наступному
році в березні більшовики Катерину
заарештували і в тюрмі прийшлося їй
народити сина Богдана. Під час
німецької окупації далі студіювала на
політехніці у Львові, де одержала
диплом інженераXмірника.
Увесь цей час вона далі
працювала в ОУН. В 1943/44 pp.
Катерина стала організовувати мережу
УЧХ у Західній Україні. Катерині Зарицькій припало важке завдання,
очолювати підпільний Червоний Хрест і приготовляти його кадри до нових
обставин у більшовицькому запіллі. Як під німецькою, так і під
більшовицькою окупацією вона організувала лікарський, медсестерський
та санітарний персонал для УПА; улаштувала ряд вишколів, дбала про
постачання медикаментів та кермувала харитативною діяльністю.
У жовтні 1947 року К. Зарицька попала в Ходорові, Львівської обласX
ти, в руки НКВД. Відбула 25 літній присуд у Верхньоуральській, потім у
Володимирській в'язницях, а дальше каралася в Мордовських концтаборах.
22 вересня 1972 року вона вийшла на волю й поселилась у Волочиську,
Хмельницької области. Катерина ЗарицькаXСорока померла у Львові 20
серпня 1986 року.
Про Катерину Зарицьку написано низку спогадів та дописів у різних
журналах і газетах. В проекті є видати окремий збірник, присвячений її постаті.
Замітніші спогади, що дотепер появилися: Уляна Любович "Про юні
роки Катерини Зарицької", Дарія Лебедь "Замість вінка на могилу", Ірина
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СавицькаXКозак "Спогади про Катерину Зарицьку в рамках діяльности
підпільного Українського Червоного Хреста", Надія Світлична "Зі спогадів
про Катерину Зарицьку", Сучасність, травень 1987, ч. 5 (513), ст. 73X100.

ГАЛИНА ДІДИК ("АННА")
Галина Дідик народилася 1912
року в селі Шабалин, пов. Бережани,
Тернопільщина, за професією
учителька. Від молодих літ була акX
тивним членом ОУН, а під час Другої
світової війни стала співорX
ганізатором, а пізніше і керівником
Українського Червоного Хреста при
Головному командуванню УПА.
Наказом ГВШ ч. 1, 1945 р. відзначена
Бронзовим Хрестом Заслуги ПосX
тановою УГВР, 5 грудня 1947 р.
нагороджена Срібним Хрестом ЗасX
луги
За Польщі, після закінчення
учительського семіиара студіювала
також у господарській школі. В 1935X
37 роках працювала в "Сільському
Господарі" та кооперативному союзі
у Зборові. З приходом більшовиків у
Західну Україну далі працювала в
кооперативі. В листопаді 1939 року НКВД заарештувало Галину Дідик і
тримали її цілий рік у Бережанській тюрмі. Після виходу з в'язниці
скривалася під прибраним прізвищем. Переважно вона перебувала у Львові
та жила деякий час у домі Миколи Голубця, відомого мистецтвознавця,
письменника й редактора.
В час приходу німців мешкала у Львові на вулиці Піярів 5. 20 грудня
1942 року ґештапо виарештовувало провідних членів ОУН і хотіло також
заарештувати Галину Дідик, але на щастя її вдома не застали. Ґештапо
провело тільки ґрунтовну ревізію й протрусило все її помешкання. Галина
була змушена втекти зі Львова та ховатися, початково в Бережанах, а з
кінцем січня 1943 року переїхала до Залозець. За допомогою місцевих
підпільних зв'язків, з підробленими документами на прізвище Анна Дидик
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родом із Лемківщини, улаштувалася на працю вчителькою в господарській
школі.
В лютому 1944 року Галина Дідик ("Анна") дістала доручення очолити
й зорганізувати УЧХ в Тернопільщині. Вона не тільки кермувала й орX
ганізувала підпільну систему УЧХ, але й сама опікувалася хворими та
раненими вояками УПА. Вона працювала з дійсною посвятою й допомагала
кожному, хто знайшовся в потребі. Так написала Галина про себе: "ОсобисX
то я нікого в житті не вдарила, ні на кого не підносила зброї, найбільше часу
й енергії у визвольному русі я віддала збиранню медикаментів, лікуванню
та переховуванню хворих і поранених. У 1944 році на Рогатинщині, я так
само перев'язувала поранених німцями у бою радянських солдатів, як і
українських партизанів. Зате на мою долю випали найжорстокіші тортури
і знущання."
1947 р. Галина Дідик, після арешту Катерини Зарицької, керувала
всією організацією УЧХ. В останніх роках, крім відповідального посту УЧХ,
була також зв'язковою до центрального проводу українського підпілля в
Україні.
В березні 1950 року Г. Дідик була зловлена живою більшовиками. Про
цю подію описує вона в заяві до Президії Верховної Ради СРСР з липня 1971
року:
"Мене заарештували 5.III.1950 року у селі Білогорщі під Львовом, де
була остання криївка генерала Шухевича. При цьому генерал Шухевич,
застрелився, а я вжила отруту. Мене врятували від смерти для того, щоб ще
напівпритомну почати мордувати. Мене нещадно били. Перших півроку
робили це щодня, удень і вночі мені не давали спати. Таке "слідство"
тривало понад два роки. Якби й хотіла, ніколи не могла б забути тих, хто
мене катував, втрачаючи при цьому людську подобу, X слідчих МҐБ Гузєєва,
Солопа, Півоварця, Кліменка, Леніченка. Були й інші, непостійні, які
приходили познущатися з мене задля п'яної розваги. Мордувати
заарештованих на слідстві X злочин, який карається законом. Однак навіть
пізніше, коли вголос сказали про незаконність таких дій, я не зустріла
жодного зі своїх катів ні у Володимирській в'язниці, ні у Мордовії."
1961 р. прийшов новий кримінальний кодекс, яким скасовано 25Xти
річний термін ув'язнення, але до Г. Дідик, К. Зарицької та Одарки Гусяк він
не стосувався. Щойно 1969 р. їх троє переведено з в'язниці до табору
суворого режиму в Мордовії. Звідси, по довгих роках ув'язнення,
переживши всі тюремні й таборові жорстокості, Галина дісталася на волю.
Поселилася вона в Черкащині, бо дозволу повернутися у рідне село не
одержала. Галина Дідик ("Анна") померла 25 грудня 1979 року.
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ДР ЮРІЙ ЛИПА
ДXр Юрій Липа народився в
Одесі 5 травня 1900 р. в родині
відомого лікаря, письменника та
політичного діяча дXра Івана Липи.
Середню освіту Юрій здобув в
Одесі. 1918 р. Виїхав з батьками до
Києва, брав участь у визвольних
змаганнях
1917X1920
років.
Перебуваючи в Кам'янці ПодільськоX
му студіював на правничому відділі
Українського Державного УніверX
ситету.
Після закінчення війни Юрій
Липа був змушений перебувати з
батьками в Тарнові, Польща, а потім
переїхати до Галичини. Медичні
студії він закінчив докторатом 1929 р.
в університеті в Познані. СпеX
ціялізацію відбував у Данцінґу і
Варшаві. До 1943 року провадив
приватну практику у Варшаві і в
міжчасі закінчив Вищу школу політичних наук. Весь час був активний у
студентському та громадському житті.
ДXр Юрій Липа написав ряд праць на тему лікування зелами:
Фітотерапія, Ліки під ногами, Лікарські рослини в давній і сучасній українській
медицині, Вереди старечого віку та гоєння, Лікування зелами хронічних хвороб
та інші.
ДXр Юрій Липа був рівнож поетом, письменником і публіцистом.
Друком появилися збірки його поезій: Князь полонений, Світлість, Суворість,
Вірую, роман Козаки в Московії, новелі: Література, Нотатник, драматичні
твори: Поєдинок, Мотря, Вербунок, повість Світильник невгасимий.
Він був автором збірки літературноXкритичних есеїв Бій за Українську
Літературу, політичноXпубліцистичних праць: Призначення України,
Українська Доба, Українська Раса, Чорноморська Доктрина, Розподіл Росії.
ДXр Юрій Липа був одружений з художницею Галиною Захаріясевич.
1943 р. родина Ю. Липи переселилася з Варшави до Яворова в Галичині. В
Яворівшині дXр Ю. Липа відкрив свою лікарську практику.
Був це час, коли в околиці діяли вже відділи УПА. ДXр Юрій Липа
вдержував зв'язок з українським підпіллям, допомагав медичною опікою та
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медикаментами Українській Повстанській Армії. Він лікував хворих та
ранених повстанців у своїй амбуляторії, а ночами відвідував ранених у лісах
та санітарноXмедичних пунктах УПА.
19 серпня 1944 р. офіцери НКВД забрали дXра Юрія Липу із саду біля
хати, де він проживав з родиною. Через два дні його дружина Галина
знайшла тіло свого чоловіка змасакроване, поколене штиками, частинно
присипане землею та сміттям. Дружина покійного змушена була віддати
немовляткоXдоню Марту під опіку чужих людей, а сама з дочкою Іванною
роками скриватися від ворога. ДXр Юрій Липа похоронений в селі Бунові
біля Яворова, Львівської области.

ДР ОЛЕКСАНДЕР ДАВИДЕНКО ("ЮРКО")*
ДXр Олександер Давиденко, народився 1900 р. на межі Полтавщини і
Харківщини. 1918 р. закінчив клясичну гімназію. Захоплений воєнними
подіями, пристав до Болбочана і з його відділами відбув кількамісячний
похід. Ранений вернувся додому та зі змінним щастям ховався від пересX
лідування. Спокутувати участь у визвольних змаганнях довелося йому
пізніше, 1922 p., коли він був уже студентом 2Xɝɨ курсу Медичного Інституту.
За "гріхи", до яких додали ще справу приналежности до студентської
нелеґальної організації, дXра Юрка заарештовано, засуджено та заслано на
5 років на Соловки. Там працював він як фельдшер. Коли речинець минув,
дXр Юрко вийшов на волю, але з забороною проживати у прикордонних
околицях і в найбільших містах СССР (т. зв. "мінус сім") і з обов'язком
щомісячної реєстрації у ҐПУ. Щоб позбутись "хоронителів", з допомогою
добрих людей виїхав на Кавказ (називав це "добровільним засланням"), у
глушину, в Осетинські гори, де працював як "лікар", бо добровільно ніхто
з лікарів туди не погоджувався їхати. Заочною методою далі студіював у
Медичному Інституті. 1930 р. дозволено йому жити в селі, недалеко одного
з найбільших міст України, де був Медичний Інститут, та закінчувати
теоретичний і практичний курс. По закінченні навчання, вже як
дипломований лікар, працював спершу в психіятричній лікарні у хірурX
гічнім відділі, а потім у селах С. і Б.
1941 p . , коли наближався фронт, його разом з іншими
"репресованими" в попередніх роках, НКВД заарештувало й тимчасово
замкнуло у клуні. Відомо, що всіх запідозрених більшовики розстрілювали,
*

Цей неповний життєпис друкується за згодою найближчої родини. (Б. Г.)
Богдан Гук.
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коли наближався німецький фронт. На щастя, енкаведівська сторожа
перепилася самогоном, і кілька в'язнів, між ними теж і дXр Юрко, розібрали
стіну клуні й утекли. Цілу ніч і найближчий день він просидів у багнах, по
шию у воді. Уночі дістався до сусіднього містечка, де знайомий лікар поклав
його на ліжко у відділі інфекційних недуг. Туди енкаведисти не любили
заглядати. Там і діждався він приходу німців.
Вернувшися до села С., далі працював лікарем. З огляду на акції
червоних партизанів, що вештались у цій прифронтовій смузі, дXр Юрко
зорганізував з місцевої молоді відділ Самооборони. Аж до відходу німців
люди села С. могли спокійно працювати під охороною повстанського
самооборонного відділу.
На захід відійшов дXр Юрко з допоміжним німецьким відділом, як
військовий лікар. Носив уніформу німецького Вермахту. В боях на східнім
Поділлі був ранений у ногу і відправлений на лікування до шпиталю в Перемишлі.
Напередодні звільнення зі шпиталю дXр Олександер поробив заходи
залишитись. Того самого вечора друг Мельодія (студ. мед.) приніс на
мешкання В. Д. цивільний одяг. ДXр Олександер скинув із себе "німецьку
шкуру" (так називав свій вермахтівський мундир) і від'їхав возом у сусідні
ліси X в повстанську домену.
Через два тижні дXр Юрко, дXр Шувар та студ. мед. Мельодія, після
консультацій з Проводом УПА, взялися організувати сітки УЧХ, а головно
вишкіл санітарних кадрів. Підготівчі праці та пляни були вже розпрацьовані
Шуваром і Мельодією. Авторами відомого "Санітарного Конспекту" були
дXри Юрко й Шувар. За короткий час свого перебування в Бескиді дXр Юрко
вславився, як знаменитий хірург, а зокрема талановитий організатор.
Його мрія вернутися в рідні сторони здійснилася восени 1944 p., коли
то Провід і Командування УПА дали свою згоду на його відмарш на схід.
Після переходу фронтів відійшов з відділами УПА в Карпатські ліси. Були
вістки (остаточно не перевірені), що дXр Юрко поліг у боях у Чорному Лісі.

ДР ЯРОМИР ОЛЕСНИЦЬКИЙ
Яромир, Степан Олесницький
народився 27 грудня 1914 р. у Власім
(Vlasim) Чехословаччина, у батьків
Ісидора та Емануїли Новак.
До народиьої школи й
української державної гімназії ходив у
Станиславові, де його батько був
залізничним радником, а мама Еля
провадила кравецьку робітню. 1932
p., по закінченні гімназії, рідня його
переїжджає до Львова, де мама
провадить кравецьку школу "Труд".
Від наймолодших літ мрією Ярка
було стати лікарем. 1932 р. прийнято
його на медичний факультет
Львівського університету та його
закінчує 1939 р. В тому ж самому році,
щоб уникнути життя під більX
шовиками, виїжджає до Кракова, де
відбуває практику у клініці хірурX
гічного відділу.
Навесні 1941 р. повертається до
Львова, де стає асистентом хірургічного відділу Львівської клініки.
В червні жениться з Мартою М. Вальницькою, а влітку 1943 р. йому
родиться донечка Ксеня, Софія. З цієї нагоди він дістає коротку відпустку.
В березні 1944 р. приїжджає до Львова, щоб перевезти свою сім'ю на
Лемківщину.
По військових вишколах, влітку 1944 р. переходить військовий хірурX
гічний вишкіл у Відні та в дорозі до Відня вступає до своєї сім'ї до
ЖеґестоваX Лемківщина, де востаннє бачить свою 9Xмісячну донечку. По
вишколі його вислано до дивізії, що була під Бродами.
В боях під Бродами його ранено в коліно й він переходить до УПА. В
УПА прибирає псевдо "Ярий", Крім медичної обслуги, провадить вишкільні
курси для медсестер.
Зима 1945 р. на Україні тягнулася довго. На початку березня Ярко був
у Поручині, Бережанської округи. Більшовицькі війська шукали упівців.
Тому Ярко з ще одним вояком УПА сховались у бункері під горою. 2 X 3
березня свіжий сніг покрив цілу околицю. Частина гори, під якою був
скритий бункер, була бездеревною, і щоб утекти до лісу, треба було перебігX
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ти ту частину. Ярко з товаришем почали бігти до лісу. Його висока постать
(188 см.), в довгому кожусі стала легкою прицілкого для радянських
кулеметників. Його тіло, прошите кулями, лежало чотири дні на білому пуху
зимного снігу. Більшовики не дозволили його похоронити.
По відході війська з села виросла ще одна свіжа скромна могила. І досі
ніхто з рідні не знає докладного місця могили, яка закрила життя 30X
літнього дужого, по вдачі веселого й погідного Ярка.
(Некролог написаний дружиною дXра Я. Олесницького Мартою)

ДР ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЗЕЛЕНЮК ("ПАСТЕР")
Олексій
Миколайович
Зеленюк народився 1923 р. в селі
Жабокрич Крижопільського рXну,
Вінницької области. В 1935 році його
батьки, тікаючи від переслідування
більшовицької влади, переселилися
до Одеси.
Олексій М. Зеленюк закінчив з
відзначенням медичний технікум в
Одесі, 1940 року. Під час студій він
рівночасно працював в експерименX
тальній лабораторії Хірургічної
клініки Одеського Медичного ІнX
ституту, в Хірургічній клініці він
набрав багато практичного досвіду,
асистуючи професорам БаринштейX
нові та Сосновському і доцентові
Бабському, при операціях на
тваринах. Від липня 1940 року ОлекX
сій продовжував своє навчання у
Львівському Медичному Інституті.
З приходом німецької окупації
залишився у Львові, де студіював до червня 1944 р. Перед наближенням
німецькоXбільшовицького фронту, Олексій з групою біженців подався на
захід. Зупинившися в підкарпатських околицях, він зустрівся в м. Калуші
з членами збройного підпілля і вони завербували його на лікаря в УПА. У
важких повстанських обставинах, під псевдонімом "Пастер", він виконував
свої обов'язки ретельно з постіійним нараженням свого життя.
Початково працював, з фармацевткою "Калиною" зі Львова, в
Болехівських лісах, у підземному бункріXмаґазині ліків, перев'язочних
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матеріялів та хірургічних інструментів. Пізніше ДXра "Пастера" приділено
до повстанського шпиталика в Карпатських лісах. Там разом з лікарем
"Грузином" лікували вояків УПА, поранених у боях з німцями. Помічною у
виконуванні його медичних обов'язків була студентка медицини Тоня
Король ("Таня"), пізніше дружина Ярослава Мельника (Роберта"), провідX
ного члена ОУН Станіславщини. Найдовше довелося працювати докторові
"Пастерові" в околицях Чорного Лісу в Станіславщині. Тимчасові
шпиталики улаштовувано в селянських хатах поблизько лісу, де дXр
"Пастер" опікувався раненими та виконував численні операції. До
найчастіше виконуваних операцій належали поверхові поранення та амX
путації тотально пошкоджених кінцівок. В січні 1945 р. дXр "Пастер"
оперував важко ушкоджену розривною кулею руку командира УПА Василя
Андрусяка ("Різуна", "Грегота").
За час свойого побуту в медичноXсанітарних частинах УПА дXр Олексій
М. Зеленюк співпрацював та зустрічав багато інших лікарів й медиків як:
Ярослав Мартинець ("Берест"), відомий лікар в курені Василя Андрусяка,
лікарі "Кум", "Вугляр", "Фока", "Лісненко", "Амікус", "Сойка". Мав також
зв'язки з різними працівниками підпільного Українського Червоного ХресX
та: "Уляна" X обласна референтка УЧХ Станиславівщини, "Звенислава" X
окружна реф. УЧХ, Ольга Наконечникова ("Степанівна") X реф. УЧХ,
"Мотря" X повітова УЧХ Долинщини, "Ореля" X повітова УЧХ НадX
вірнянщини та багато інших.
В лютому 1947 року Олексій Миколайович Зеленюк був арештований
і засуджений польовим трибуналом в Станиславові на десятирічне
ув'язнення, яке відбув у концлагері "Мінлаґа", Інта. Вийшов на волю в 1956
році. В 1964 році Олексієві Зеленюку, не подаючи даних про свої попередні
студії, вдалося дістатися на перший рік навчання у Львівському Державному
Медичному Інституті та в 1971 році здобути диплом лікаря з відзнакою.
Зараз він живе і працює лікарем у Львівщині. Вичерпний спогад лікаря
Олексія Миколайовича Зеленюка, про його особисті переживання і працю
в медичноXсанітарній системі УПА, буде поміщений в слідуючому томі
Літопису УПА з медичною тематикою.

ДР ВОЛОДИМИР МАНЮХ
Володимир Манюх народився
9 червня 1921 року в селі Яблунів,
Галицького району. Гімназію і
природничий ліцей закінчив у
Станиславові. В 1940 р. вступив до
Львівського медінституту. За весь
час студій він був активним в стуX
дентському житті й підпільній
діяльності ОУН. Навчання в
медичному інституті у Львові
припинено 15 березня 1944 року, ще
перед наближенням більшовицькоX
німецького фронту. В тому часі
Володимир Манюх відійшов до
медичних частин УЧХ. Він відбував
двотижневий вишкіл підпільної
повстанської практики в Ходорові та
після того доручено йому зорX
ганізувати польовий шпиталик. З
допомогою фармацевтки Наталки
Косарчин та Оксани він улаштував
такий шпиталик в селі Стрілиська Старі. При кінці травня та початку червня
шпиталик перенесено в більше приміщення в село Любовня. В. Манюхові
приходилося лікувати вояків УПА в відносно примітивних умовах. З огляду
на швидке наближення фронту польовий шпиталик прийшлося лікX
відувати. Влодко дістав доручення вийти з загроженої території та продісX
татися в околиці ближче Карпат і там шукати зв'язку до УПА. Пов'язатися
з підпільним УЧХ через воєнні дії йому не вдалося.
В 1945 році відкрито медінститут в Станиславові і В. Манюх почав
продовжувати студії і одночасно працювати на кафедрі анатомії. Медичні
студії закінчив з відзначенням 1947 року та працював на кафедрі хірургії у
професора С. Верхратського. 28 жовтня 1948 р. В. Манюх був арештований,
перебув ув'язнення і восьмирічне заслання у Тайшетських таборах. Після
повернення із зіслання працював коротко лікарем в Кутах, а відтак чотири
роки в Богородчанах. Був добрим хірургом та ендокринологом, в 1965 році
закінчив свою кандидатську працю. З огляду на минуле, його до праці в
медінституті не прийняли. ДXр Володимир Манюх помер в ІваноX
Франківську 3 липня 1987 року.
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Д"р Я. Воєвідка

ДР ВОЛОДИМИР ВРЕЦЬОНА*
Два роки минуло від смерти дXра Володимира Врецьони, а про
нього й досі не вміщено згадки в Лікарському Віснику. Постать його як
студента, пластуна, лікаря і громадянина у свій час була надто помітна,
щоб її можна було проминути мовчанкою. Тому хоч пізно, я вирішив
подати нашому загалові цих кілька рядків і запевнити покійному
належне йому місце серед української лікарської громади.
До Другої світової війни ми не були особисто знайомі, я мав тільки
нагоду чути про нього як про дуже активного студента медицини, що
належав до верхівки зорганізованого українського студенства. Протягом
кількох років він належав до управи й був головою медичної громади у
Львові. Не менше активний був він і в Пласті, де дійшов до посту
головного пластуна, певний час був кошовим великого львівського коша.
Один з основників куреня "Лісові Чорти" та многократний булавний чи
комендант пластових таборів, був прикладом та ідеалом для
доростаючого пластунства.
Вперше зустрілися ми з дXром Врецьоною в Кракові в 1939 році за
німецької окупації. Воєнні дії примусили його покинути місце своєї
лікарської праці у Сколім і переїхати на Захід. У Кракові став до праці в
жіночій клініці, щоб далі кінчати розпочату ще у Львові спеціялізацію з
гінекології. Майже два роки нашого спільного перебування в Кракові ми
мали нагоду заприязнитися з дXром В. Врецьоною. Як лікар був
працьовитий і сумлінний, зумів з'єднати собі симпатію серед пацієнтів, а
також і серед колеґ. Маючи до розпорядження великий клінічний
матеріял, потрапив скоро стати одним з кращих жіночих хірургів.
У вільний від лікарської праці час дXр В. Врецьона був дуже діяльний у
революційних колах ОУН, що готувалися тоді повернутися в Україну. Провід
доручив йому керування медичноXсанітарною справою. Він провадив для
членів ОУН курси організаційноXсанітарної ділянки. Одночасно ж організував
для загалу української громади в Кракові курси першої допомоги з узгляданням
воєнних обставин. І дійсно, коли влітку 1941 року постала можливість, дXр В.
Врецьона був один з перших, кого вислала була організація через наявні ще тоді
кордони до Львова, щоб зорганізувати там медичноXсанітарну службу.
В 1941 році я зустрів дXра В. Врецьону знову ж у жіночій клініці, але на
цей раз у Львові. Працювали ми там разом до 1944 року. Як старший асистент
жіночої клініки він був дуже докладний і здисциплінований, вимагаючи цього
* Передрук ДXр Я. Воєвідка: ДXр Володимир Врецьона (посмертна згадка), Нью Йорк,
Лікарський Вісник, січень 1970, ч.1 (5X6), ст. 51X52.
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ж і від студентів, яким читав дуже добре опрацьовані виклади. Працював над тим,
щоб піднести авторитет асистентівXукраїнців, яких до війни у львівській клініці не
було. У зв'язку з цим робив закиди своїм колеґамXукраїнцям, коли вони не
звертали на це належної уваги. Поза клінікою увесь свій вільний час восени і
взимку 1941X42 pp. присвячував Українському Червоному Хресту. З дружиною дX
ром Біленькою, дXром Т. Воробцем і дXром М. Григорчуком він працював при
організації мережі станиць і санітарних пунктів по цілій Західній Україні.
Головна й найтяжча праця в УЧХ припала була дXрові В. Врецьоні,
коли ранньою зимою німці звільнили полонених українців, колишніх вояків
радянської армії. Без жодного санітарного заплянування випущено на волю
сотні тисяч полонених, багато з яких вже були хворі або щойно заразилися
плямистим тифом. Пророблена тоді Українським Червоним Хрестом робота
залишиться на сторінках нашої історії. А дXр В. Врецьона був один з
головних працівників УЧХ, що несли допомогу українцямXполоненим.
Після ліквідації німцями УЧХ дXр В. Врецьона був керівником Лікарської
Палати у Львові, залишаючись на цьому становищі аж до приходу большевиків
у 1944 році. Така установа в медичноXсанітарній системі цілої Західньої Европи
відіграє ролю посередника поміж лікарськими організаціями й міністерством
здоров'я та реєструє лікарів, їхню фахову освіту, влаштовує та посередничить у
праці. Повних три роки дXр В. Врецьона був українським керівником Львівської
Лікарської Палати. Будучи у проводі цієї установи, яка була під наглядом
чужинця, дXр В. Врецьона не раз змушений був приймати рішення не до
вподоби поодиноким українським лікарям, і це, очевидно, викликало обурення,
нарікання, а то й закиди на його адресу. Ясно, що всякі рішення дXра В.
Врецьони, які могли бути некорисні для деяких наших лікарів, зроблено під
пресією, а то й погрозою німецького зверхника.
Я свідомо заторкнув цю справу, яку зовсім несправедливо чіпляють до
особи дXра Володимира Врецьони, щоб остаточно висвітлити її і з'ясувати
неслушні закиди покійному. З цілковитою відповідальністю стверджую, що дX
р В. Врецьона завжди був дійсний лікарXгромадянин та український патріот.
Народжений у Винниках, Західня Україна, 11 червня 1907 року в старій
українській міщанській родині, народню школу закінчив у рідному містечку, а
середня освіту X у філії української гімназіії у Львові. Відбувши однорічну
лікарську практику, працював у жіночій клініці Львова. З 1936 року і до другої
світової війни мав практику в Сколім. Внаслідок воєнних дій у 1944 році виїхав
до Австрії, де працював як лікар спершу в СанXПальтен, а опісля X при ІРО в
Зальцбурзі. У вересні 1949 року прибув до США і, склавши лікарські іспити в
штаті НьюXЙорк, почав працювати в шпиталі в БейXШор на Лонґ Айленді.
Останніх шість років працював як приватний лікар у тій же місцевості.
Активний член Українського Лікарського Товариства Північної
Америки з першого року його заснування, виступав з доповідями для
Відділу НьюXЙорк у 1952X53 роках, був головою Наукового З'їзду УЛТПА в
Чікаґо в 1966 році. Помер несподівано 4 вересня 1967 року.
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BIOGRAPHIES OF PHYSICIANS AND LEADING UChKh
FIGURES
(Summary)
Catharina ZarytskaXSoroka, chairwoman of the underground UChKh 1943X1947.
She was born on September 14, 1914 and was an engineer by profession. Ms. Zarytska
was arrested vy the NKVD in 1947 and then imprisoned and exiled for a total of 25 years.
She died in Lviv on September 20,1986.
Halyna Didyk was born in 1912 and trained as a teacher. After the arrest of
C. Zarytska she headed the UChKh until her own arrest by NKVD in March of 1950.
She was sentenced 25 years of imprisonment. Upon her release, she settled in Cherkasy
where she died on Descdbcr 25,1979.
Dr. Yuriy Lypa was born in May 1900 in Odessa. He graduated from high shool
in Odessa and completed medical school in Poznan in 1929. Practicing first in Warsaw,
than after 1943 in Javoriv in the Lviv district, he had become a widely known physician
and writer. In Yavoriv, he surreptitiously treated UPA soldiers while simultaneously
operating his practice. Dr. Lypa was killed by the NKVD on Aug. 19,1944.
Dr. OleksanderDavydenko was also born in 1900 but in the Kharkiv region.
While still a medical student he was exiled in 1922 for 5 years in Solovky. He then
finished medical school in the Caucasus. Later specialising in psychiatry and surgery in
Ukraine. In 1944 he joined the UPA and worked as a physician, first in the Peremyshl
region and than in Carpatian mountains where he was killed.
Dr. Yaromyr Olesnycky was born on December 27, 1914 in Vlasim, CzechosX
lovakia. He graduated from high shool in Stanislav and completed medical school at the
University of Lviv in 1939. Dr. Olesnycky then served a surgical residency in hospital in
Cracow and then practiced in Lviv. In 1944 he joined the UPA where he continued his
work as a military surgeon. Dr. Y. Olesnycky was killed by an NKVD detachment in the
winter of 1945 in the Berezany district.
Dr. Oleksij Zeleniuk was born in 1923 in the Vinnytsia region. He first completed
training as a medical technician in Odessa 1940. After acquiring some surgical experience
in a research clinic in Odessa, he formally studied medicine in Lviv. UPA medical corps
he joined in 1944 where he served as an physician until his arrest by the Soviets in
February, 1947. He served a ten years prison sentence and then eventualy resumed the study
of medicine in Lviv. He graduated from medical school in 1971 and continues to practice
as physician in Ukraine.
Dr. Volodymyr Maniuch was born on June 9,1921 and graduated from high school
in Stanislaviv. He studied medicine at the Medical Institute in Lviv from 1940X1944 and
in Stanislaviv from 1945 until his graduation in 1947. Even before completing his
studies, he began working with the underground UChKh in UPA. Dr. Maniuch was
arrested by NKVD on Jan. 28,1948. After a term of imprisonment and exile he
practiced medicine until his death July 3,1987 in Stanislaviv.
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Олексій М. Зеленюк ("Пастер"),
повстанський шпиталик в селі Камінь,
Станіславщина, 1944 р.

Тетяна Сидоренко ("Галичанка",
"Надя"), народилася 1926 року в
Болехові, реф. УЧХ Мединицького
району, медсестринські курси під
керівництвом дXра "Юрка" покінчила
в Карпатах, арештована 1945 p.,
засуджена на 10 років, після
звільнення живе в Болехові,
фото з 1943 року.

332

Тоня Король ("Таɧя") родом з
Войнилова, студентка медицини,
в роках 1944X45 працювала в шпиталику
УЧХ в Карпатських лісах з дXром
Олексієм Зеленюком ("Пастером").
Пізніше стала дружиною Ярослава
Мельника ("Роберта"), провідного члена
ОУН Станиславівщини. Загинула в лісі
біля села Липи осінню 1946 p. разом з
чоловіком і маленьким сином.

По середині сидить Ярослав Мельник ("Роберт"), провідник ОУН Карпатського
Краю.
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Марія Балабан Головата, ("Сніжинка"),
народилася 1928 р. у селі Довге
Стрийського повіту. В 1944 р. закінчила
медсестерський курс під лікарським
керівництвом дXра Олександра
Давиденка ("Юрка"), в Стрийщині.
Працювала медсестрою в Скільщині.
Арештована 1945 p., засуджена на 10 літ,
присуд відбула в Печорі, Мордовія.
Зараз живе в Моршині біля Стрия.

Параскевія Мачула, народилася 1915
р. в селі Жулин Стрийського повіту,
після закінчення медсестерських
курсів УЧХ під керівництвом дXра
О. Давиденка ("Юрка"), працювала в
УЧХ у свойому селі.
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Ольга Ференц ("Підгірянка")
народилася 1916 р. в селі Стрілкові,
Стрийщина. Після закінчення
учительської семінарії, працювала
учителькою в селі Нинові, в час
більшовицької окупації 1940X41
перебувала в підпіллі ОУН. В 1944 р.
була повітовою референткою УЧХ в
Стрийщині, згинула в 1945 р. разом з
пораненими повстанцями біля села
Розгірче, Стрийщина. Похоронена в
спільній могилі в с. Жулин.

Марія Попович ("Гуцулка"), народилася в с. Жулин, Стрийщина, 1924 p., була
районовою референткою УЧХ 1944 р. Арештована в 1946 p., після 10 літнього
заслання повернулася у Стрийщину. Праворуч: Олекса Попович, загинув в селі
Лукавиця Горішня, Стрийщина в 1945 р.
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Слава РоманинаXЛевкович ("Марта",
"Оля"), народилася 1921 р. в Радехівщині.
Від 1944 р. працювала в підпіллі, як
районова УЧХ, під керівництвом лікаря
"Смереки", в околиці сіл Бутини,
Любеля і Кулява, Львівщина. Була
арештована й засуджена на 25 літ,
відбула 10 літ присуду. Зараз живе в
Червонограді.

Перша зліва Льоня Сеник, народилася у Львові 1924 р. Працювала в УЧХ на
території Львівщини і в Карпатах. В 1945 р. засуджена на 10 літ, померла в Сибірі
1951 р. Посередині Наталія Винників, учасниця похідних груп ОУН на східні землі
України в 1941 p., розстріляна німцями. Зправа Соня Касараба.
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Марія ЮрчакXДужа, народилася 1922 в
селі Медика, біля Перемишля. В 1944 р.
працювала в референтурі УЧХ.
В 1945 р. зловлена більшовиками разом
з чоловокім, у непритомному стані.
Відсиділа 10 літ присуду в Інті, після
звільнення жила у Воркуті, а відтак у
Запоріжжю. Померла 1963 р.
Зправа Анастасія Петричкович,
народилася 1923 р. в селі Мшанець
Старосамбірського району. В підпіллі
від 1943 р. була повітовою референткою
жіночої сітки ОУН і організувала по
селах станиці УЧХ. В серпні 1944 р. була
арештована і засуджена на 10 літ.
Присуд відбула в Інті. На Україну
вернулася 1981 p., зараз живе в
Бориславі.

Ольга ɉɿдсудкевич, народилася 1924 р.
в селі Боянець біля Мостів Великих,
Львівщина. Працювала в УЧХ,
загинула в криївці з раненими в селі
Боянець, під час наскоку ґестапо,
весною 1944 р.

337

Ольга Капшій ("Оля"), народилася в
селі Боянець біля Мостів Великих,
Львівщина. Працювала в УЧХ в своїх
околицях. Арештована в 1948 p.,
засуджена на 25 літ, відсиділа 10 літ.
Зараз живе в Червонограді.

Параня Борис ("Роксоляна"),
народилася 1927 р, в селі Любеля біля
Мостів Великих, Львівщина.
Працювала в шпиталику УЧХ в селі
Любеля. Арештована 1947 p.,
засуджена на 25 літ, відсиділа 10 літ.
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ЛІКАРІ ЧУЖИНЦІ В УПА

Dr. Abraham Sterzer

WE FOUGHT FOR UKRAINE!*
Another Israeli who served with the UPA is Dr. Abraham Sterzer, a KupatXHolim
(Israeli Medical Insurance Organization) physician in the RamatXGan suburb of TelXAviv.
I don't want to appear a hypocrite, and say all Ukrainians were angels. Far from it.
There was virulent antiXSemitism in many districts of Ukraine, carefully fostered by the
foreign regimes which controlled the country and ruled it according to the ancient Roman
motto of "divide et impera". There were many objective and historical reasons for this
antiXSemitism. Religious and economic factors played a key role too. But there was a
subjective cause for this antiXJewish bias as well, and I can tell you now that the Jews
themselves contributed to it. The Jewish communities in Western Ukraine made no effort
whatever to integrate themselves in the cultural, social and economic life of the Ukrainian
majority. They lived in a selfXimposed ghetto, strangers who desired all the benefits of life
in Ukraine with none of its hardship and obligations. Jewish historians and writers who
lived before Israel's resurrection as an independent state cannot comprehend this. But we
in Israel can now understand the Ukrainians. We too are a majority, with a troublesome
minority which refuses to be integrated. The Ukrainians had a tragic past. Their periods
of national independence were brief and bloody. For most of their recorded history they
had been ruled by foreign invaders X Russians, Poles, Turks, Tatars, Austrians, Hungarians,
Romanians. Jews were brought to Ukraine by the Poles who utilized them for the dirtiest
and most degrading occupationXpower jobs: collection of taxes and operation of vodkaX
drinking dives. Local Polish nobility who grabbed the best chunks of Ukrainian land also
used the Jews for mortgage rackets, crop and cattle speculation, and other nefarious
manipulations. It is quite true that discriminatory laws and statutes denied Jews the right
to any other occupation but that of moneyXlending, mortgageXcontrol and financial
speculations. It is equally true that the vast majority of Jews lived in poverty, and were
themselves discriminated against. But to the average Ukrainian, the Jew was a bloodsuckX
ing leech and a worse oppressor than the Poles. The Polish nobles spent the money extorted
by their Jewish tax collector in the palaces of Warsaw, Cracow, Florence and Paris. They
were far away. The Jews were on the spot and in immediate daily contact with the populace.
To this, the religious factor must be added as well. The political struggle for Ukraine had
religious overtones of an EastXWest conflict between the Catholic and Orthodox branches
of Christiniaty. Today it is difficult to comprehend, because the current trend in most
Christian churches is to stress Christianity's Jewish roots and origins. But at that time,
* Dr. Abraham Sterzer: We fought for Ukraine. The Ukrainian Quarterly, Vol. 20, no. I,
(September 1964) pp. 37X4 1
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at that time, the Holy Inquisition was still active in Portugal and Spain. Jews were being
burned at the stake. All Christian churches regarded the Jews as the "spawn of the Devil."
Blind fanaticism and the fervor of religious wars made people's lives dependent
on a dogma. And the prevailing Christian dogma was that by their very existence, the
Jewish people proved Christianity wrong. Since the accepted theory at that time was that
Jews were responsible for the martyrdom and death of Jesus Christ, their survival as a
people showed that crime and blasphemy do pay. Ergo, the Jews had to be annihilated or
forcibly converted, to prove the Christian dogma right.
It is thus easy to understand why Jews were prime targets for mob violence in all
religious and nationalXliberation wars waged in Europe X not only in Ukraine X at that
period. The Ukrainian reaction was slightly sharper because of the Polish imperialistX
colonialist occupation regime which used Jews as its tools. The great emancipation of the
Jewish people which commenced in the 19th century and granted them equal rights in
most European countries, provided an excellent opportunity for integration and reconX
ciliation. But demagogues and extremists on both sides continued to show distrust and
envy, and harvest hate and bloodshed. I remember as a child in Western Ukraine, how
Jewish shopkeepers cheated and exploited the illiterate and backward Ukrainian peasants.
Before I ran away from home to study at a general school, I received the traditional Jewish
education in a "heder" (religious school). Our rabbi insisted that we Jewish cliildren spit
on the ground and utter curses while passing near a cross, or whenever we encountered a
Christian priest or religious procession. Our shopkeepers used to say that "it is a Mitzveh
(blessed deed) to cheat a Goy (gentile)."
Now, in retrospect of more than thirty years, I do not blame either the rabbis or the
shopkeepers. In their own way, they were just as backward, ignorant and miserable as the
Ukrainian peasant they despised. The rabbi saw in the Christian Cross a symbol of two
thousand years of religious persecution, massacres, Inquisition, burnings at the stake and
pogroms. The shopkeepers were themselves bled white by corrupt Polish administration
official and tax collectors. The only ones whom they could exploit in turn, were the
Ukrainian peasant. If you drive through Jerusalem on a Saturday in 1964, and get your
head bashed in by Orthodox Jewish zealots, you wonder how could such leftXovers of
1664 ghetto fanaticism survive in our atomic age. So one should think of it looking back
to examine the tragic events in Ukraine.
The 20th century brought in its wake a growing class of Ukrainian intelligentsia,
most of them progressive and liberalXminded. Here was an opportunity for the progressive
Jewish elements, especially the Zionist movement, to forget the past hates and mistrusts,
and strike new and lasting friendships. Alas, the Jewish communities of Ukraine continued
to live in their self imposed ghettoes, avoiding any contacts with the people whose bread
they eat, whose air they breathed, on whose soil they squatted for hundreds of years. Such
a selfXimposed attitude of lofty superiority would have been out of place even in a country
of their own. As a matter of fact, Israel goes out of its way to make friends with the colored
nations of Africa and Asia. It courts Negroes, Indians, Latin Americans, Christians,
Moslems and Buddhists. We realize that in today's world you cannot exist in a vacuum,
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without friendships and alliances based on common interests, rather than sentimentally.
It is possible that the Jews of Ukraine adopted an attitude of superiority to compensate
for an inferiority complex they felt as a people without a land, a nation without a country.
But it certainly irritated those liberal Ukrainians whose extended hand of friendship was
rather crudely ignored.
Now, nothing I have said so far justifies the excesses and brutalities committed
during the war. Nothing justifies the murder of women and children, the physical
annihilation of entire communities. And this brings us to the UPA. To me, my brother
Arieh, and some other Jews, the UPA freedom fighters were savioursXangels sent by
Heaven. The UPA was a legitimate nationalXliberation resistance movement, which had
to operate under complicated and very difficult conditions of a threeXcornered fight. First,
there were the Germans whose vicious propaganda misled some sections of the Ukrainian
populace. Some Ukrainians really welcomed the Germans as liberators from Russian
oppression, and were naive enough to believe Hitler would grant them some kind of
independence. Dregs, scum and criminal elements from the slums and villages, joined the
Nazi auxiliary militia to kill Jews (and their own people, if they resisted the Germans).
The UPA was organized when іt became clear that Nazi Germany was determined to turn
Ukraine into a colony of the Third Reich and exterminate all intelligent Ukrainians,
leaving only a "subhuman" layer of peasantry slaves. The UPA also understood that the
German Army could not win the war in the East. But the UPA leadership erred in its
overall strategic estimate. It assumed the war in the East would drag on for many years,
until both sides were exhausted and a stalemate reached. In which case a strong Ukrainian
liberation army could have established itself as the dominating force in actual control of
the country. If some kind of armistice were signed between the Germans and the Russians,
the Ukrainians would be in a balanceXofXpower position, capable of dictating their own
demands and carving out an independent Ukrainian state. Of course, it was wishful
thinking, which did not take in to account the political, strategic and economic realities
of the global struggle, waged by world powers.
On the local front, the UPA had to fight the Germans, the Russians and the Poles.
It also had to counter Communist agents among the Ukrainians, provocateurs, Gestapo
operatives and trained Nazi agitators. All this left the UPA with little time to think about
Jews. The Jews were not a significant factor in the struggle which developed. The Germans
killed them anyway, with the enthusiastic help of local renegades and traitors. To help a
fugitive Jew was not only a mortal risk X because the Nazis shot all members of the
Christian family which helped a Jew X but an embarrassment as well. Any side which
went out of its way to help Jews was immediately accused by its numerous enemies of
being in the pay of "Jewish plutocracy."
If under these conditions, many Ukrainians and UPA commanders did save Jews,
it is a miracle of goodwill. Now, I was certainly lucky in that I was known to the local
Ukrainian populace and liked by most of them. Having left our village for studies inLviv,
Cracow and Prague, I still came back to spend my summer holidays at home. I had to
study medicine in Czechoslovakia because the antiXSemitic Polish regime limited the
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number of Jewish students at Polish universities. I had many Ukrainian friends, was invited
to their home for parties, dances and celebrations, literary evenings, intellectual discusX
sions and the like. I flirted with Ukrainian girls, danced with them, nearly married one of
them.
I was a convinced Zionist and looked forward to migrating to the Holy Land, and
creating a Jewish State of our own, with the plough in one hand and a rifle in the other
hand. But as long as historical and political circumstances forced me to live among the
Ukrainians in Ukraine, I made sincere efforts to learn their language, make lasting
friendships and integrate myself in to their cultural and social lives as much as possible.
The objecti ve conditions faciliated such integration. Both of our national groups X the Jews
and the Ukrainians X were oppressed minorities in reactionary Poland. We were natural
allies. I understood that. I wish I could say as much about other Jews. They were blind
and they were stupid. They lived among the Ukrainians for five hundreds years, since the
early 15th century (some Jews came to Ukraine in the 13th century), but made no attempt
to learn their language, customs, habits and mentality. The Jews spoke Yiddish in the
presence of Ukrainians. This was insulting and showed bad manners. Even if the topic of
Jewish conversation was innocent enough, the Ukrainians who did not understand a word,
suspected a plot was being hatched to cheat them, or poke fun at them. Insofar as Jews
bothered to leam any European language at all, it was the language of the foreign
occupying power X Polish or Russian. The Ukrainian language was regarded by them as
a "peasant dialect". I guess I was the only Jew in our village who spoke a fluent Ukrainian,
read all great works of Ukrainian literature, enjoyed hearing and singing Ukrainian folk
songs and reciting the poetry of Taras Shevchenko and Lesia Ukrainka. Under these
circumstances, it would have been very natural for my Ukrainian friends to help me get
away from the Nazi butchers. But when the Germans came, I was not in my village in the
Carpathian foothills, but working as a doctor in Lviv. You must have read a lot about the
notorious Lviv pogroms and bloody massacres. Every word is true. But no liberal,
progressive or intelligent Ukrainian participated in these bestialiities. Dregs from the
slums and underworld elements, Polish as well as Ukrainian, went in to loot, rape and kill.
Moreover, almost the entire Soviet militia force went over to the Nazis. The crooked
Soviet police found it just as easy to serve the Brown totalitarians, as the Red ones. They
too participated in the killings and brutal excesses.
Finally, ignorant sections of the populace were easily incited by trained Nazi
agitators to vent their pentXup rage on defenseless Jews. Again, it is difficult to comprehend
this today. The Soviet Union has now inherited Hitler's mantle of antiXSemitism. Jews
are being shot, hanged and banished in the USSR. AntiXSemitism and antiXIsraeli
propaganda are the official Soviet policy, especially in the Middle East, where Russia
courts the Arabs, sending them heavy amis for Israel's ultimate destruction.
But back in 1939, when the Red Army marched into Lviv and other cities of
Western Ukraine, the Jews behaved as if Messiah had arrived. They flocked to sign up
for various communistXfront organizations, joined the NKVD secret police, and helped
the Russians oppress and fight legitimate Ukrainian nationalism. Today, when Russian
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imperialism is the mortal enemy of Jews and the Jewish State, it is difficult to belive. But
25 years ago, it was the gospel truth.
Caught up in Lviv, I decided to escape before the Nazis rounded me up for death
in one of their extermination camps. Trusting my Ukrainian accent, I escaped from the
ghetto in 1942, and made my way on foot in the southeastern direction, towards my village
where I had friends and acquaintances. About 40 kilometers east of Lviv, I was intercepted
on a field track by a group of armed men. At first I thought they were one of the proXNazi
outfits set up by the Gestapo to catch fugitive Jews, partisans and freedom fighters. I
decided to bluff it out. In fact, they were Ukrainian Nationalist guerrillas. The UPA was
not born yet at that time, but various Nationalist resistance units were organized in the
rural districts, to protect the populace against German slaveXlabor, roundXups, abduction
of Ukrainian girls for Nazi military brothels, and the depredations of Polish and Russian
guerrillas. The UPA was born in 1943, out of the unification of all these Nationalist
resistance groups.
The Ukrainian partisans interrogated me, and for some reason assumed I am
connected with the Communist underground. Seeing they were going to shoot me as a
Soviet spy, I chose the lesser of two evils, and admitted being a fugitive Jew.
"Why didn't you say so in the first place?," the unit commander asked. They
continued questioning me, and when I told them I was a doctor, they asked me if I was
willing to treat the wounded in their unit. I agreed and served as a doctor with the UPA
for the next 12months. One day, I met a man from our village who said my brother Arieh
and some Jews had escaped the Nazi murderers and were hiding in the forest. I requested
permission to go and help my brother and other fugitives. The UPA commander released
me from duty and sent me some 90 kilometers southeastward accompanied by an
underground agent who contacted the UPA command for the Stanislaviv district, to which
our village belonged. Now I have heard and read evidence that some Ukrainian "indeX
pendent" bands led by anarchistic "atamans" massacred Jews whom they found hiding in
the forest. But the UPA was a disciplined force, in my case, the people in charge of UPA
operations in our district were friends of mine, or friends of friends. They authorized the
establishment of an independent Jewish guerrilla unit under my command, and the UPA's
protection, in the famous Black Forest near Stanislaviv. The local peasants were enX
couraged by the UPA to bring us food and clothes. We also received some arms and
ammunition. If the situation demanded it, I visited the underground UPA hospital to help
the Ukrainian medical personnel treat the casualties. I also gave free medical treatment to
the local populace, in so far as I could leave my forest hideout without getting caught by
Gestapo agents or Nazi police. But my brother and I, our wives and relatives, and other
Jews I know, survived the bestial Nazi holocaust only thanks to the friendly attitude of
Ukrainian freedomXfighters.
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Д"р Абрагам Штерцер
МИ БОРОЛИСЯ ЗА УКРАЇНУ
(Резюме)
В першій частині статті дXр Абрагам Штерцер подає інформації про
єврейськоXукраїнські взаємовідносини в Західній Україні. Поважну ролю в
тих відносинах відігравали релігійні та економічні фактори. Українці під
пануванням різних займанців мали трагічне минуле. Період національної
самостійности був короткий та кривавий.
Автор твердить, що євреїв привели в Україну поляки й заставляли їх
виконувати понижуючі завдання для окупаційної влади. Дискримінаційні
закони і права не допускали євреїв до інших фахів, а тільки збирати податки,
грошеві позички та робити фінансові спекуляції. Більшість євреїв жили
також у злиднях. Польські вельможі збагачувались і наживалися на
українському населенню й це зроджувало протиєврейське наставлення.
Релігійна нетерпимість між християнськими та юдейськими догмами, яка
існувала в Европі, також знаходила місце в Україпі.
У двадцятому столітті зросла кляса української їнтеліґенції, яка в
більшості була проґресивна й ліберальних поглядів. Це ж давало
можливість проґресивним єврейським кругам будувати тривалу приязнь з
українцями. На жаль, єврейські громади в Україні далі жили відокремлено
у своїх "ґеттах". Можливо причина в тому, що євреї, як народ без батьківX
щини, приймали поставу вищости, щоб зрівноважувати свій комплекс
неповноцінности. Самозрозуміло, такі відносини іритували тих ліберальних
українців, які простягали руку до приязні, а були радше нехтовані.
Брутальне фізичне винищування євреїв привело автора, його брата
Ар’є (Аріег) та деяких інших євреїв до УПА. УПА була організована тоді,
коли стало ясно, що нацистська Німеччина рішена замінити Україну на
колонію Третього Райху, винищити всіх інтеліґентівXукраїнців, а залишити
тільки верству селянських невільників. УПА була свідома того, що німецька
армія не зможе виграти війни на сході, але в стратегічній оцінці її команX
дування помилялося. УПА сподівалася, що війна на сході буде тривати
роками, обидві сторони виснажаться і знайдуться на мертвій точці. В такій
ситуації українська визвольна армія стане панівною силою й перебере владу
в країні. На думку автора, це було "бажане думання", яке не брало на увагу
політичної, стратегічної й економічної сторінки в усесвітній боротьбі,
веденій світовими потугами. На льокальних фронтах УПА боролася проти
німців, росіян і поляків. Рівночасно з тим, їй треба було протидіяти комунісX
тичним аґентам, провокаторам та вишколеним нацистським аґітаторам. Це
ж залишало мало часу думати про євреїв. Помагати євреям було смерX
тельним ризиком, бо нацисти стріляли всіх членів християнських родин, які
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помагали євреям. У таких обставинах доводилося багатьом українцям та
командирам УПА рятувати євреїв.
Автор уважав себе щасливцем, бо він був загальновідомий і люблений
місцевим населенням. ДXр Абрагам Штерцер студіював у Львові, Кракові і
Празі, а влітку й під час свят перебував удома в своєму селі. Він мав багато
приятелів українців, його запрошували до своїх хат, бував на приняттях,
святкуваннях, літературних вечорах, інтелектуальних дискусіях. ДXр
Абрагам фліртував з українськими дівчатами, танцював з ними й мало що
не одружився з однією з них.
Автор був переконаний сіоніст і надіявся еміґрувати до Святої Землі,
будувати власну єврейську державу. Як довго історичні та політичні
обставини змушували дXра Штерцера жити в Україні, він намагався вивчити
українську мову та приєднатися до українського культурного і
громадського життя. Більшість євреїв жили окремішним життям, розX
мовляли ідіш, а якщо вивчали мову, то окупанта: польську або російську,
українську мову уважали селянським діялектом.
1939 p., коли Червона Армія ввійшла до Львова та інших міст Західної
України, євреї вважали її, як прихід Месії, і приступали до співпраці з
більшовиками. 25 літ пізніше, важко було повірити, російська імперія стала
смертельним ворогом євреїв та єврейської держави. Радянський Союз
перебрав гітлерівський антисемітизм і провадив урядову політику проти
Ізраїля, піддержував і озброював арабів.
В час приходу німців дXр А. Штерцер працював лікарем у Львові, де
пережив криваву масакру євреїв. Він постановив видістатися зі Львова ще
перед тим, як нацисти заженуть його до табору смерти. 1942 p., завдяки
доброму знанню української мови, автор утік з ґетта й пішки подався в
напрямі свого села, де мав приятелів і знайомих. Коло 40 кілометрів від
Львова його задержав відділ озброєних людей. Він був переконаний, що це
одна з проXнацистських частин, зорганізованих ґестапом, виловлювати
євреївXутікачів, як також повстанців, борців за волю. Насправді були це
українські націоналістичні повстанці. В той час УПА була ще в стадії
формування. Діяли тільки поодинокі націоналістичні збройні групи в
сільських околицях і боронили українське населення від вивозу на
невільничі роботи, а дівчат від схоплювання до нацистських військових
"бурделів". УПА була зорганізована 1943 року, поєднавши всі ці націоналісX
тичні відділи резистансу.
Українські повстанці переслухували дXра Абрагама підозріваючи, що
він пов'язаний з комуністичим підпіллям. Коли автор доказав, що він є
єврейXутікач, командир відділу запропонував йому залишитися при
повстанському відділі та лікувати ранених. ДXр А. Штерцер дав згоду й
залишився лікарем УПА дванадцять місяців. Одного дня знайомий з родинX
ного села доктора розповів про те, що брат Ар’є з групою інших євреїв утік
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від нацистських вбивців і окривається в довколишніх лісах. Командир
відділу УПА дозволив докторові перейти в околицю, де був його брат.
Зв'язковий провів автора около 90 кілометрів на південь і там передав його
команді Станиславівської округи.
Командири УПА, які діяли в рідних околицях автора, були його
приятелями або приятелі приятелів. Вони уповажнили Абрагама заснувати
незалежну єврейську партизанську одиницю під охороною УПА в Чорному
Лісі, коло Станиславова, дали їм деяку зброю й амуніцію. Місцеві селяни
одержали доручення від УПА доставляти харчі та одежу.
ДXр А. Штерцер у потребі відвідував підпільні шпиталики УПА й
помагав медичному персоналові лікувати ранених. Він також лікував місX
цеве населення, наскільки було безпечно вийти з лісу й не попасти в руки
аґентам ґестапо чи нацистській поліції. Завдяки українським борцям за
волю вдалося докторові Абрагамові Штерцерові, його братові, їхнім
дружинам, родині та іншим його знайомим пережити жорстокий
нацистський "голокост".

Д"р Петро Моцюк ("Мороз")

ДР САМУЕЛЬ НОЙМАН  ЛІКАР УПА*
ДXр Самуель Нойман приїхав до
Стрия, Львівської области, десь у
роках 1937 або з початком 1938, і
відкрив свою лікарську ординацію в
Ринку число 2, на другому поверсі. Там
він замешкав зі своєю літньою мамою,
якою безмежно опікувався цілий час.
ДXр Нойман був середнього росту з
виробленими манерами й говорив
задовільно українською мовою. Він
знав добре також і польську і також
німецьку мову. Ринок міста Стрия був
найактивнішою дільницею, як також
центром міста. Перед Другою
Світовою Війною майже всі крамниці
центру належали жидам, тільки
кілька полякам та українцям.
Хоч у Ринку було кілька лікарів
жидівської національности, то пракX
тика дXра Ноймана, завдяки його
видатній особистості: лагідної та
приятельської вдачі зі знанням мов,
розвивалася дуже скоро. Він здобув собі якнайкращу клієнтелю та її цінив.
Він мав найбільше жидів, але й велике число українців і поляків. Його
співдружні відносини з українцями різних професій розвивалися від
самого початку. Деколи можна було побачити його в товаристві мами на
українських святкуваннях міста Стрия. Співжиття з українською
громадою збільшилося по відступі більшовиків і з приходом німців.
Передчуваючи німецьку небезпеку, він хотів за всяку ціну врятувати своє і
своєї матері життя. Тим то звернувся з просьбою до членів Організації
Українських Націоналістів (ОУН), щоб його десь переховати.
Правдоподібно вірив, що німецька окупація буде тільки тимчасова та що
якийсь стабільний уряд прийде по нім.
* Спогад про Самуеля Ноймана, лікаря єврейської національности, прихильника
визвольної боротьби ОУН та УПА, написаний свідком цих подій дXром Петром
Моцюком ("Морозом").
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Коротко по окупації Галичини німцями, заряджено створювати
"ґетта". Найбільше заселені дільниці жидами, були відділені від інших
забудовань, їх огороджено і при входах та виходах поставлено вартових зі
зброєю і наказом стріляти всіх тих, хто порушує правила ґетта. Тому що
Ринок не був прилучений до "ґетта", та на просьбу "Юденрату" й
Українського Допомогового Комітету дXр Нойман дістав спеціяльний
привілей від німецької поліції X Ґестапо залишитися на своїм помешканні
та спокійно виконувати лікарські обов'язки, але з вимогою носити опаску
на рамені з жидівською звіздою. Такий стан не тривав довго, бо зловлена,
без опаски на руці, його мати була відпроваджена до "ґетта". Відомо було,
що німці щоденно вивозили з "ґетта" мешканців і всіх розстрілювали. ДXр
Нойман, довідавшись про це нещастя, залишив своє помешкання та пракX
тику і зголосився до "ґетта", щоб бути разом зі своєю улюбленою мамою.
Залишені мешкання і практику Ноймана, ґестапо зараз усе
розграбувало.
З "Ґетта" дXр Нойман переслав листа до Служби Безпеки ОУН, щоб
його якнайшвидше рятувати. Ще тієї ночі, члени СБ випровадили його з
мамою з "ґетта" і з виробленими документами на ім'я ДXр В. Максимович,
запроваджено до безпечного місця в Стрию. По кількох днях, як облави
втихли, тоді його вивезено в район. На доручення проводу ОУН, його
завданням було давати лікарську поміч, потрібну членам Організації. Хоч
він мав документи, то все таки доводилося СБ тримати стійку коло нього
та помагати йому виконувати покладені на нього обов'язки. Його професійX
ний талант здавалося, що ніхто його не може виявити. Він був усіма
належно поважний і респектований, не тільки як лікар, але як дуже чутлива
особа. Його мати також мала найкращу опіку, яку могли їй дати наші
селянки Бойківщини. Практикуючи по різних місцевостях Стрийщини,
його ім'я стало відомим ґестапо, і сітка СБ була змушена йому змінювати
місце постою. У вересні 1943 р. на поручення Олекси Гасина ("Лицаря")*
дXра Максимовича переведено в околиці села Ямельниця до УПА (УНС). В
селі Ямельниця до часу наближення більшівиків находився штаб УПА X
Захід, а тоді штаб переніс свій осідок до села Хитар, а відтак до села
* Полковник Олекса Гасин ("Лицар"), 1943 року член Головного Військового
Штабу (ГВШ) УПА, а від початку 1946 р. шеф штабу ГВШ. Згинув в
перестрілці з емґебістами в січні 1947 р.
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Волосянки. Недалеко в Скільських лісах, коло села Рожанки Нижньої, була
старшинська школа УПА.*
На старшинській школі курінним лікарем, а заразом викладачем, був
дXр В. Максимович. У вишкільному таборі весь час з ним перебувала його
мати. В жовтні 1944 р. більшовики зробили наступ на старшинську школу
і в бою загинув її командний склад. Вишкільні сотні, а з ними дXр МакX
симович, пробилися з оточення. З групою вояків та своєю мамою він
попрямував в напрям Славська. Через село переходить головний шлях зі
Сколього до Лавочного. Тим шляхом утікали біженціXукраїнці на
Мадярщину. ДXр В. Максимович стрінув професора Форостину й редактора
Едварда КозакаXЕКО, які стали йому дуже помічними. З уваги на захворіння
його матері, докторові довелося залишитися в Лавочному. ДXр Самуель
Нойман X В. Максимович правдоподібно загинув у Чорному лісі, з іншими
членами штабу УПА, підчас більшовицького наступу в липні 1945 р.**
Так згинув у рядах УПА один із відданих ідеї незалежної Української
Держави жид, лікар УПА дXр Самуел Нойман, псевдо дXр В. Максимович.
Він чесно сплатив свій борг українському народові за врятоване йому та його
матері життя. Нехай цей короткий спогад про його геройську службу
Організації Українських Націоналістів та Українській Повстанчій Армії
буде грудкою землі на його незнану могилу.

* Узимку 1943X44 року Головне командування УПА перенесло з Волині в Карпатські
ліси інструкторський та командний склад старшинської школи УПА. Вишкіл
школи "Оленів" розпочався в лютому 1944 р,, командиром школи був майор
"Поль".
** Відомості автора про діяльність і смерть дXра "Максимовича" в Чорному лісі,
Станіславщина, подані на підставі розповіді не названих осіб. В архівах Літопису
УПА інформацій до повище поданих фактів немає. Про дXра "Максимовича" і дXра
"Кума", як лікарів в Старшинській школі УПА "Олені" в Карпатах згадують
Володимир Сорочак ("Ворон") і Зеновій Соколюк ("Семенів") в своїх спогадах,
друкованих у журналі До Зброї. Дивись примітка ст. 354
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Dr. Petro Motsiuk

DR. SAMUEL NEUMAN, UPA PHYSICIAN
(Summary)
Dr. Samuel Neuman opened a medical practice in Stryi in 1937. He was Jewish
and was fluent in Ukrainian, Polish and German, so he was a popular doctor among all
these ethnic groups. In particular, he had good relations with the Ukrainian community.
During the time of the German occupation and the creation of a Jewish ghetto in
Stryi, he got temporary permission to continue his private practice. He was helped in this
by the Ukrainian Aid Commetlee and the "Judenrar''. When the Gestapo drove his mother
to the ghetto, he left his medical practice and volunteered to join her. Shortly after this,
the Gestapo began to remove ghetto residents and shoot them.
With the help of the Ukrainian antiXGerman underground, Dr. Neuman escaped
from the ghetto with his mother. The underground gave them documents, his being in the
name Dr. V. Maksymovych. Under this name, he practiced in various places in the Stryi
region. In September, 1943, when the Gestapo found out about him, he escaped into the
underground and became an UPA doctor.
In 1944, the UPA officers' school ("Oleni") began training in the Carpathian forests.
Dr. Maksymovych was appointed the battalion physician and the instructor in first aid.
His mother constantly stayed with him at the training camp.
In October, 1944, the Soviets attacked the "Oleni" officers' school. Killed in the
battle was the commander of the school, Fedir Poliovyі ("Pol’") and some other members
of the command. The trainees and the rest of the command, including Dr. Maksymovych,
escaped from the encirclement. Later, he set out for Hungary with a group of trainees, but
because of his mother's illness, ended up staying in Lavochne.
Dr. Samuel Neuman — V. Maksymovych was probably killed in the Chornyi forest
in July 1945.
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ДР "КУМ"
ДXр "Кум", прізвище невідоме, лікар, за національністю єврей.
Медичні студії покінчив перед Другою світовою війною в Італії, а бував
також у Відні та Празі. До 1939 року він провадив приватну лікарську
практику в Дрогобичі й там же працював лікарем під час більшовицької
окупації.
1941 p., коли в Галичину прийшли німці, дXр "Кум" знайшовся у
безвихідній ситуації. Німці вистріляли його рідню, тільки йому одному
пощастило врятувати життя. Він початково самітньо скривався в лісах, а
коли почали формуватися збройні частини українського підпілля,
зголосився до медичноXсанітарної служби УПА.
Узимку 1943X44 року Головне командування УПА перенесло з Волині
в Карпатські ліси увесь інструкторський та командний склад старшинської
школи УПА. В лютому 1944 року в лісах Карпат, коло Сколього розпочався
вишкіл другої старшинської школи УПА "Олені". Командиром школи був
майор "Поль", курінним лікарем та заразом і лікарем сотні хор. "Коника"
призначено дXра "Максимовича", а дXр "Кум" обняв пост лікаря у вишкільній
сотні хор. "Щита". Він рівночасно провадив навчання першої медичної
допомоги та викладав інші підставові санітарні дисципліни. 14 жовтня 1944
року більшовики зробили наступ на старшинську школу "Оленів" і в бою
загинув командир школи майор "Поль" зі своїм штабом. Вишкільним
сотням вдалося пробитись з оточення й окремо сотнями покінчити
навчання. ДXр "Кум" залишився лікарем у сотні хор. "Щита". Абсольвснти
цієї сотні закінчили святково свій старшинський вишкіл у масивах карX
патських лісів між річками МізункоюXСвічеюXЧечвою, 26 листопада 1944
року.
Випускники старшинської школи відійшли у призначений їм терен, а
дXр "Кум" залишився при "мандрівному скелеті старшинської школи УПА".
Була це група 20Xти осіб під командою сотенного "Щита". Вони заміряли
продовжувати старшинські вишколи, а щоб дістати дальші доручення від
командування УПА, подались у Станиславівщину. З ними в напрямі ЧорX
ного лісу пішов також дXр "Кум", де довелося йому пережити важкий марш,
численні сутички, бої та засідки більшовиків.
В 1945X46 роках дXр "Кум" завідував підпільною шпиталькою в КарX
патських лісах і з батьківською посвятою опікувався та лікував хворих та
ранених вояків УПА. Узимку 1946 року більшовики відкрили шпитальку та
щільним кільцем оточили. Важко хворі та ранені, щоб не попасти живими
в руки ворога, самі себе постріляли. ДXр "Кум", бродячи снігом пробував
продістатися з оточення, але бачивши безвихідне становище, пострілом з
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пістолі в чоло закінчив своє життя. Постановою УГВР з 30 травня 1947 року
був нагороджений Срібним Хрестом Заслуги.*

Б. Подоляк

ЗА НОВЕ ЖИТТЯ**
Осінь 1945 року.
Лежу в підпільній шпитальці, як реконвалесцент по плямистому тифі.
Шпиталькою завідує лікар, доктор Кум.
Кума знав я з кількох попередніх зустрічей, але то була знайомість
поверхова. Я знаю лише, що Кум по національності жид та що працює в
нас лікарем. Про його погляди, почуття й перспективи годі було мені
щонебудь сказати.
І от лежу я на шпитальному ліжку, а очі мої, при появі Кума, бігають
за ним. Його поведінка заабсорбувала мене. Мені конче хочеться просX
тудіювати ту людину.
Середніх літ, низького росту, худий, високе приморщене чоло, буйна
чорна фризура й хитрі очі.
Бачу, як він зрана встає, обходить хворих; чув, як він дає диспозиції
санітареві й картає за промахи.
Я завважую те тепле, батьківське піклування й зусилля, що він їх
докладає для кращого лікування хворих.
Перегляд ранених. Доктор Кум проходить від ліжка до ліжка. В
кожного хворого він впинав свій лагідний зір, немов би хотів занечулити
або, принаймні, полегшити його біль.
X Як почуваєте себе? X питає він молодого, кремезного повстанця,
якому щойно засклепилася рана недавно ампутованої ноги.
X Добре, як воно лише бути може, X відповідає той, X Чомусь не вірю,
що я вже вічний каліка. Здається мені, що рухаю нею й пальцями, а тим
часом... "емерит", нездібний до нічого. Не здібний вести тієї праці, яку вів
до сьогодні.
Доктор довго оглядав рану, відтак полокав її, бандажував, розX
мовляючи цілий час із хворими.
* Дивись: З. Семенів, "Другий випуск старшинської школи УПА "Олені", журнал До
Зброї, V,17/30, листопад 1952, ст. 18X25.
** Б. Подоляк, "За нове життя", Чорний Ліс, IV, 1X2 (14X15), березень 1950.
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X_Будь бадьорий духом, коли тіло немічне, X зачув я останню фразу
доктора, звернену до раненого.
"Що кінецьXкінців? Та ж цій людині чужа наша справа. Кожної
хвилини грозить їй небезпека з усіма наслідками. Може прихована
хитрість?...Ні! Напевно ні! Це щось інше X щире, благородне й рівночасно
мені загадочне", X думав я, слідкуючи за доктором.
З легкою усмішкою підходить доктор до мого ліжка.
X Що в політиці? X запитав він, побачивши в мене газету.
Я попросив сідати.
X Сяду, бо й так щось ноги відмовляють послуху, X сідаючи, відповів
доктор. Втома по цілоденній праці положила на його обличчі слід блідости.
"Політика" нам не йшла. Цікавих відомостей не було.
X От товчуться, як баба зі ступою X відказав я йому на питання.
Розмова не "клеїлася". Я хотів переключити її на іншу тему, та якось
важко було зачати.
Я хотів, кінецьXкінців, дізнатися про те "щось", що держало ту людину
в наших рядах і казало їй активно й самовіддано працювати для несвоєї
справи. По короткому ваганні я зважився запитати.
X Вибачте за мою цікавість. Ви, може, і не помітили, що я, як той
детектив, кожночасно слідкую за вами. Я, прямо, не можу збагнути ваших
почувань і мети на теперішньому вашому становищі. Мені цікаве одне. Ви
не нашої національности, значить, наші ідеї вам чужі. Як мені відомо, ви
мали змогу залеґалізуватись. Скажіть мені, чому ви цього не зробили? Що,
остаточно, спонукало вас залишитись у такій жорстокій дійсності?
Лице доктора споважніло, чоло зморщилось. Він хвилину мовчав,
відтак чутьXчуть усміхнувся і відкрив уста до розмови.
X Бачу, що вам цю справу важко зрозуміти, а в мене, знаєте, вона
цілком проста, звичайна, як то кажуть X сама по собі, X говорив доктор.
X Знаєте, я сіоніст, твердий сіоніст. Завдяки перебуванню за кордоном
(тут доктор навів мені Відень, Прагу, Рим) я мав змогу зустрічатись з людьми
різних політичних поглядів та інтересів. Спеціяльно цікавився я життям в
СССР. Говорю "спеціяльно", тому, що СССР був першою країною
перемігшого "соціялізму", як я пізніше довідався, лише на папері. Довелось
мені говорити з деякими компартійцямиXчехами, які до останнього
обстоювали "райське" життя в СССР. Та я, на щастя, досить швидко пізнав
суть більшовизму.
Здавалось, що жиди захопили владу в СССР. Зрештою, така була
опінія широких народних мас, а в дійсності воно не так. Останньо
виявляється, з чимраз то більшою яскравістю, що становище жидів у СССР
таке ж саме, як ваше чи інжих народів.
1939 року, як до нас прийшло оце "щасливе" життя, я працював
лікарем в Дрогобичі. Деякі люди з моєї національности пішли на услугу
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більшовикам, знали про мій сіонізм, та, бачите, завдяки нашій жидівській
солідарності я ні разу не мав до діла з НКВД. Вдаючи, тим часом "правовірX
ного ґражданіна", я мав навіть знайомства у більшовицьких партійних
колах. Отже, коли ви вперше згадали про леґалізацію, то я міг
залеґалізуватись, використовуючи знайомства з партійцями.
Та суть не в тому. Сказав я це так X на марґінесі. Конкретної відповіді
на ваше питання я вам ще не дав, X говорив далі доктор Кум, трохи
підвищеним тоном, закурюючи папіроску.
По приході німців я знайшовся у безвихідному становищі. Всю мою
рідню вони вистріляли. Мені вдалося втекти, та сховатись довше не було
ɞе.
І в час мого скриття, коли здавалося, що не тільки люди, але й Бог
лишив мене своєї опіки, ви дали мені захисний притулок. Ваша організація
врятувала мені життя. А признаюся щиро, що я тоді дорожив життям,
боявся його втратити.
А тепер скажіть, чи не маю я за що віддячуватися? Я ж чую обов'язок,
може не той X українця перед Україною, а людини перед людиною.
У мене болить серце за наше низькопоклонство, за оту жидівську
лояльність, причиною чого, розуміється, є бездержавне життя. Тому я ціню
волю, ту правдиву болю і готов боротися проти тих, що її топчуть. Це не
лише у вашому, але й в нашому X жидівському інтересі.
Ні, друже хорунжий, я не жалію тепер свого життя. Кожної хвилини
можу його віддати. А як згину, то нехай знають усі X і приятелі, і вороги, що
я так, як і ви, боровся за життя, за нове життя й за нього віддав своє.
Розмову нашу перервав санітар, повідомляючи доктора про прибуття
важкопораненого повстанця. Доктор, не докінчуючи розмови, перепросив
і відійшов. Та я ще довго роздумував над його розповіддю.
Більше не довелось нам говорити. За, кілька днів я відійшов від
шпитальки, щиро прощаючись. Ми обіцяли собі ранньою весною
зустрітись.
Зима 1946 року. Сніги впали вище колін. Більшовики, як день, так ніч,
товклися по верхах і узбіччях Карпат, якраз в околиці підпільної
шпитальки.
А в шпитальці життя плило нормальним трибом. Доктор Кум двічі
відвідував хворих: оглядав їх, давав уколи, випитував, підбадьорював. І так
день у день.
Нераз пронесеться над шпиталькою черга ворожого кулемета та
доктор не гарячкувався. Лише очі його нахмурювались, а борозни на чолі
глибшали.
X От, ще трохи, та й зазеленіє, зацвіркоче весняний птах, а тоді X ми
пани ситуації, X так потішав доктор молодого повстанця, якому накучило
довге лежання з ногою в гіпсі.
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X Ой, далека вона ще, далека... X відповідав повстанець, та доктор удав,
що не чує і віддалився. Він напевно погодився в думці з повстанцем.
X Від потока чути якийсь гамір, зголосив стійковий докторові,
вбігаючи запиханий до шпитальки.
Долішня губа в доктора мимовільно задрижала. Але він скоро
опанував себе. Був певний, що це більшовики, бо хто ж інший міг бути.
X Швидко брати ранених на носилки й виносити, X зарядив він.
Гамір почувся з інших напрямків і щохвилі дужчав.
X Друже докторе, ранених ми не вспіємо забрати, більшовики вже
близько, X піддав хтось з обслуги.
X Швидко виносити хворих, X зарядив грімким наказуючим тоном
доктор.
Та було вже запізно. Щільним кільцем шпиталька була оточена
більшовиками.
Застрочили перші черги ворожих кулеметів. У відповідь їм понісся
відгомін сухих револьверових пострілів. Це дострілювались важко хворі і
ранені.
Звором угору, бредучи по коліна снігом, посувалася пригорблена, з
пістолею в правій руці, в білому халаті людина. Раптом вона схилилась в
бік, немов би прилягла до снігу, щоб відпочити. Права рука з пістолею
піднеслася на висоту чола і грякнув одинXодинокий постріл. Людина
сховалась у снігу, лише видніли чорні клапті волосся.
Несподівана вістка про смерть доктора Кума вразила мене, хоч до
таких буденних випадків я був аж надто призвичаєний.
Пригадуючи нашу розмову в шпитальці, я вимовив вголос:"... боровся
за нове життя й за нього віддав своє".

В. Podolak

FOR NEW LIFE
Company commander B. Podoliak writes a warm biographical sketch of UPA
physician "Kum", who was a Jew. The author had been a patient at the UPA hospital
directed by "Kum" and he begins his account with observations about "Kum’s" approach
to the treatment of sick insurgents. He recalls that he had seen "Kum" cheer up an insurgent
whose leg had been amputated and notes how conscientiously and tactfully the physician
dealt with other wounded and sick insurgents. Podoliak could not resist asking "Kum"
why he had entered the UPA. This was his story: By conviction, "Kum" was a Zionist.
Having travelled through Europe on numerous occasions before the war, he had seen
how civilized nations lived and had learned the meaning of political freedom. He was
familiar with RussianXSoviet totalitarianism, having lived through the first Soviet occupaX
tion of Western Ukraine in 1939X1941, and was categorically opposed to that system. His
family had been destroyed by the Germans, but Ukrainians took him into hiding. His
primary motivation for entering the underground was to repay this "debt", but that was
not the only reason. He regarded service in the UPA to be his duty as a Ukrainian citizen.
Those who love freedom, he said, must be prepared to fight for it. The sketch ends with
information about "Kum's" death, in the winter of 1946. When the hospital was discovered
by the MVD, Dr. "Kum" and his patients took their own lives rather than face death under
enemy torture.
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УНКВС по Волинській області.
Ковельський міськвідділ НКВС.
ФП612
Протокол допиту.
1944 р. серпня 9ɝɨ дня, м. Ковель Волинської обл.
Я, начXк відділку ББ ковельського міськвідділу НКВС молодший
лейтенант Свириденко М. X., цього числа допитав затриманого
громадянина Варм Шая Давидовича, народженого в 1909 p., народженого
в м. Варшаві, мешканця ВолодимирXВолинського рXну с. Свічів. Освіта
вища, закінчив медичний інститут в Варшаві в 1 937 році.
Національність X єврей, безпартійний, виходець з родини торговця, служX
бовець. В УПА знаходився з травня 1943 лікарем, псевдонім "Скрипач". Зі
слів судженим не був, репресованим також.
Підпис : Варм Шая.
Питання: Розкажіть про свою трудову діяльність.
Відповідь: До 10 років виховувався в своїй родині, потім поступив в
середню школуX Союз Польських Вчителів у Варшаві, яку закінчив в 1928
році і отримав освіту за 8Xɦ кляс. В жовтні 1928Xго року поїхав у Францію
до м. Ґренобль, там поступив в медінститут. Там закінчив 1Xɢɣ курс в 1929
р., приїхав до батьків у Варшаву. Там захворів плевритом і пролежав 4Xри
місяці, був на утриманні батьків. Потім продовжував навчання у
Варшавському інституті де навчався до 1937Xго року. Після закінчення
отримав диплом лікаря. З серпня 1937 р. працював лікарем в єврейському
шпиталі м. Варшави, там працював до осені 1939 р. Тоді ж переїхав до
ВолодимираXВолинського, де і працював лікарем і начальником курсів
медсестер. З квітня 1941 р. працював лікарем в с. Свічів Вербського району
до початку війни.
Питання: Де і ким працювали підчас окупації німцями України?
Відповідь: Спочатку працював приватно, а потім з травня 1943 р. я
працював лікарем в УПА, до мого затримання органами НКВС.
Питання: При яких обставинах і коли Ви вступили до УПА і яку
роботу виконували в УПА?
Відповідь: В перших числах травня 1943 р. до мене на квартиру вночі
приїхали двох озброєних повстанців, один з них на псевдонім "Сокіл", мали
з собою підводу і сказали: "Нам потрібний лікар. Ви поїдете з нами, певно
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знаєте, що німці ліквідують всіх євреїв." Все моє майно погрузили на
фірманку, взяли мене та мою дружину і привезли нас в село Вовчак,
Турійського рXну. Мені дали помешкання і я лікував хворих та поранених
повстанців. УПА проводила збройні акції проти німців і появилось багато
поранених. В липні 1943Xго шпиталь перевезли в ліс, 2Xɚ км. північніше
с. Вовчак. Там я працював до жовтня 1943Xго року лікарем. Потім шпиталь
перевели в село Чеснівку Вербського рXну. А коли почастішали напади
німців на поблиські села, УПА наказало перевезти шпиталі у більш безпечні
терени в Турійський рXн, як с. Ставочки (Овлочим) там я пропрацював до
половини січня 1944 р. УПА боялась, щоб шпиталі не захватили німці чи
червоні партизани, то їх знову було переведено на Ковельщину, куди саме,
не знаю. Мене з дружиною забрав зі своїм загоном у рейд на південь
"Сосенко". Прізвище його Антонюк з Бискупич Порицького рXну. Перед
навалою червоних партизан загони УПА перейшли через Горохівщину у
Берестечківський рXн. Загін "Сосенка" нараховував до двох тисяч. ВідходиX
ли організовано X по сотнях.
Питання: Розкажіть де саме дислокувався загін "Сосенка" в
Берестечківському рXні, чим вони займались, де тепер "Сосенко".
Відповідь: Розташовані по селах захищали населення від нападів
німців, поляків, червоних партизанів. А де зараз знаходиться "Сосенко" я
не знаю, але чув від багатьох повстанців, що "Сосенка" в березні 1944 р.
Військовий Трибунал засудив до розстрілу за те, що самовільно вів
переговори з німцями та здав червоним "Січ", що знаходилась в
Свинаринському лісі Турійського рXну.
Питання: Коли Ви відійшли від "Сосенка", де і чому?
Відповідь: Коли я перебував з відділами в Берестечківському рXні
с. Комів, то на початку лютого 1944 р. по розпорядженню організації "ЧерX
воного Хреста" ОУНXУПА мене перевели в село Старий Порицьк
Порицького рXну для лікування поранених стрільців. Там тоді було на
лікуванні 5 (п'ять) чоловік. Я там пробув до березня 1944 р. На початку
березня командування УПА мене направило в курінь "Голубенка"
чисельністью до 500 стрільців. Там я виконував свої обов'язки лікаря.
Курінь тоді дислокувався в с. БожаXВоля Вербського рXну.
Питання: Розкажіть про діяльність куреня "Голубенка" і яку роботу
Ви там виконували в УПА?
Відповідь: Курінь "Голубенка" в кінці березня передислокувався в
Порицький рXн, а в кінці травня перейшов за річку Буг неподалік м. Сокаля
і весь час рейдували по Холмщині, не затримуючись на одному місці більше
тижня. Затримувались в селах: Гільче, Переводів, Радчево, Корчмин,
Ляхівці та інші. Потім отримали наказ перейти фронт і повернутись на
Волинь. Останнім часом курінь "Голубенка" рейдував за 15X16 км. від річки
Буг, в 30X35 км. від м. Холм в с. Дуброво. Звідси в середині липня пішли на
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схід, спочатку йшли в північному напрямку та наскочили на численні
німецькі військові частини, що відступали. Ми були змушені відступити
назад під с. Дуброво, де в лісі пересиділи дві доби, доки продвинувся фронт
на захід. Тоді перейшли р. Буг і пішли напрямком на Рожище, а потім
повернули в сторону Ковля. Вночі перейшли з. д. поблизу станції Стебли.
Це було в ніч з 8.08 на 9.08. 1944 р.
Питання: Скажіть, куди дальше мав іти "Голубенко"?
Відповідь: Днів п'ять тому назад мені казав лікар "Білий", що ми
повинні були йти в Колківські чи Цуманські ліси. Вчора вечором мені сказав
один чотовий, що можливо підемо в КаміньXКаширський район. Точно я
не знаю.
Питання: Кого Ви знаєте з керівництва УПА?
Відповідь: Я чув, що командує УПА "Охрім", а "Червоним Хрестом"
УПА керує жінка, псевдонім якої "Верба". Особисто я знаю курінного
"Голубенка", який з квітня місяця має другий псевдонім "Острізький",
сотеннихX "Ігоря", "Нерозлучного", "Хому", Кудияра", "Узбека".
Питання: Хто з керівників разом з Вами переходив з.д біля с. Стебли,
яка кількість людей, яку мали зброю?
Відповідь: Нас в цю ніч перейшло три сотні X "Ігоря", "Нерозлучного"
та "Хоми", з нами був "Голубенко" X "Острізький". Кожна сотня має по
20Xть ручних кулеметів, 2X3 на кожну сотню міномети, 15X20Xть автоматів та
іншу зброю. Я погано в цьому розбираюсь.
Питання: Які відносини в УПА з німцями?
Відповідь: До наближення фронту УПА боролась з ними, як з окупанX
тами; тепер уникає з ними сутичок, готується до боротьби з НКВС і їх
військами. Я лікар, а не військовий, тому більше нічого сказати не можу.
Питання: Хто постачає УПА продуктами харчування?
Відповідь: Господарча сітка нас продуктами постачає добре, але там,
де стоять радянські війська, то трудніше з тим пробитись через заслони
НКВС. Два останніх дні довелось скрутно.
Питання: Який моральний стан в сотнях?
Відповідь: Мені важко на це відповісти. Я лікар, а не військовий чи
політик, але розмов про здачу чи дезертирство не чув. Стрільці перевтомX
лені, з собою носять багато амуніції, знають, що боротьба з совітами буде
дуже важкою.
Питання: Яке політичне забезпечення в УПА?
Відповідь: В кожній сотні є політвиховники, які проводять політвиховX
ну роботу. Я їх не знаю, крім одного "Золотаренка".
Питання: Коли і при яких обставинах затримали машину з продукX
тами? Які продукти там були і скільки?
Відповідь: Днів 5X6Xть тому назад в Порицькому рXні, де саме, не знаю,
на дорозі під лісом затримали машину. Шофер та супровід без бою втекли.
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З машини забрали хліб, сало, мед, частину обмундирування, зброю, набої.
При розподілі сотня "Ігоря" отримала центнер сала, кілька кг. меду, хліб та
частину забраного з машини, саму машину спалили.
Питання: При яких обставинах в Озютичах були затримані 4Xри
радянських офіцери і яка їх подальша доля?
Відповідь: Днів 5Xть тому назад ми ночували в Озютичах і патруль
затримав дві фірманки з 4Xма офіцерамиXфронтовиками. Їх привели до
"Голубенка". Переконавшись, що вони не енкаведисти, він їх пригостив
горілкою, розповів програму боротьби ОУНXУПА і наказав їх відпустити.
Розмовляв з ними понад дві години.
Питання: Чи багато зараз хворих і поранених у "Голубенка"?
Відповідь: На 8.08 було 3Xɯ хворих та один поранений X підірвався на
міні. Це сталося тому, що всі йшли по стежці, а він хотів пройти прямо і
наскочив на міну. Це сталося біля с. Вербично. Пораненого, а він чотовий,
ми залишили в якомусь селі, а де саме, я не знаю.
Питання: Як поступають бандерівці з росіянами та євреями?
Відповідь: До росіян відношення недружелюбне, вважають їх окупанX
тами, якщо це енкаведисти чи партійні, то в більшості випадків їх
знищують. А щодо євреїв, то майже всіх до того винищили німці. До тих
євреїв, що були в УПА відношення поганим не було.
Питання: При яких обставинах, де, ким Ви були затримані?
Відповідь: Я їхав верхи, на шляху в кущах був рівчак, через який піший
загін перейшов і пішов далі, а мій кінь знатурився і не хотів перескочити.
Перевернулось сідло. Я доки поправив сідло і перевів коня через рів, втратив
напрямок і відстав від загону. Хотів догнати його, але не зміг, вирішив йти
на станцію, прив'язав коня до першого попавшого паркана в с. Стебли і
пішов в напрямку ɡ.д. станції. Там мене і затримали. В протоколі з моїх
слів записано вірно, судячи з того, що мені прочитали, я російської мови не
знаю.
Підпис: Варм Шая
Допит вів мол. лXт, підпис : Свириденко М. X.

ФП612
ПРОТОКОЛ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
1944 року вересня "16" дня, м. Луцьк
ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ
військ НКВС Волинської області в складі:
головуючого ст. лXта юстиції ОРЕЛ
членів: мол. лXта Ґусова і мол. сержанта Сурдушкіна,
при секретарі Пархоменко, без участі сторін, в закритому
судовому засіданні розглянув справу по звинуваченні: Варм Шая
Давидовича згідно ст. ст. 54X1 "а" і 54X11 Ук УРСР в "11" годині 40 хвилин.
Головуючий об'явив судове засідання відкритим і оголосив акт
звинувачення.
Секретар оголосив, що в зал судового засідання доставлений
утримуваний під вартою підсудний Варм Шая Давидович.
Головуючий переконавшись, що перед ним дійсно підсудний, котрий
про себе розповів наступне: Я, Варм Шая Давивович, 1909 р. н., народився
у Варшаві, службовець, єврей, безпартійний, не суджений, освіта вища
медична, одружений, дітей не маю. Дружина X Варм Естера Шіївна мешкає
у м. Луцьку. В Червоній Армії не служив, арештований 9.08.44 р. З
звинувачувальним актом і висновком підготовчого засідання ознайомлений
15Xго вересня 1944 р.
Головуючий об'явив склад суду, пояснив підсудному його право на
відвід складу суддів.
Підсудний Варм відповів, що відводу складу суддів не заявляє.
Головуючий пояснив підсудному його право на подання заяв,
клопотання до початку судового слідства: як визов свідків, пред'явлення
якихXнебудь документів і долучення їх до судової справи, давати пояснення
по справі, відповідати на запитання суддів та право на останнє слово.
Підсудний Варм відповів: що все зрозумів.
Військовий Трибунал приступив до судового слідства: Головуючий
оголосив звинувачувальний висновок і рішення підготовчого засідання,
запитав підсудного, чи йому зрозуміло, в чому його звинувачують, чи
признає себе винуватим, чи бажає дати суду свідчення?
Підсудний Варм відповів: В чому мене звинувачують, мені зрозуміло,
винуватим себе не визнаю, на запитання суддів відповідати буду.
Підсудний Варм по справі пояснив: До 1939 року я жив і працював у
Варшаві. Восени 1939 р. переїхав до ВолодимираXВолинського. Там жив до
квітня 1941 р. мене перевели в поліклініку с. Свічів. Коли почалась війна з
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німцями, то я там також працював. Але коли німці почали розстрілювати
євреїв, я кинув роботу і скривався до травня 1943 р. Тоді по мене приїхали
з УПА. З дружиною і майном забрали мене до шпиталю, що був у лісі, де я
працював лікарем до 9.08. 1944 р. Мені дали псевдо "Скрипач". За цей час
я вилікував понад 200 стрільців, що були поранені в боях з німцями,
поляками та червоними партизанами, а також з загонами енкаведистів. З
приходом Червоної Армії УПА перейшла за річку Буг, а повернули на
Волинь 8.08.44 р. Мене арештували 9.08.44 р. радянські органи. На питання
головуючого Варм відповів, що спочатку працював під наглядом, а згодом
без нього. З медикаментами було важко X викрадали з аптек міст і частково
доставлялись зXза Буга. Бинти переважно виготовляли з сільського полотна.
Коли ми переходили в КаміньXКаширський рXн, то всі йшли пішки, а я їхав
на коні. Через рів мій кінь йти не захотів, я зліз з коня і перевів його. Втратив
напрямок в якому пішов загін. Коня прив'язав і сам пішов в напрямку з.
д. Там мене і арештувало НКВС. Загін, з яким я йшов, налічував 600 чоловік.
УПА X це Українська Повстанська Армія, яка бореться за утворення СамосX
тійної України проти німців, поляків та радянської влади. Все це мені було
відомо, але вибору іншого у мене не було. На питання члена суду Ґузова,
Варм відповів: не лікувати, а заліковувати поранених я не міг. Я ж лікар.
Головуючий запитав, що підсудний має ще додати до того, що вже
сказав.
Варм відповів, що добавити немає чого.
Головуючий об'явив судове слідство закінченим і надав підсудному
останнє слово, в якому Варм сказав, щоб його направили в Червону Армію.
В 12:30 Військовий Трибунал пішов на нараду. В 13:00 члени суду
повернулись з наради. Головуючий оголосив приговор і пояснив зміст
приговора засудженому.
Військовий Трибунал вирішив: Залишити в силі рішення підготовчого
засідання (20 років каторги) і надалі утримувати під вартою.
в 13:05 головуючий об'явив судове засідання закритим.
Головуючий підпис
Секретар підпис
Переписала з ориґіналу: Ярослава Бульбан

ПРАКТИКУЮЧІ ЛІКАРІ , ЯКІ ДАВАЛИ
МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ВОЯКАМ УПА

Др Тома Воробець
ДXр Тома Воробець народився в
містечку Перемишляни біля Львова,
1.07.1899 р. Середню освіту започатX
кував у Перемишлянах, далі навчавсь
у Відні, а закінчив гімназію 1919 р.
іспитом зрілости у Станиславові.
1917 року він вступив в ряди
Українських Січових Стрільців і як
хорунжий брав участь у боях за Львів.
Улітку 1919 р. з частинами УГА
перейшов Збруч. Попавши в полон
Червоної армії, він мав щастя
оминути розстрілу і пережити табір
полонених у Кожухові біля Москви.
ДXр Т. Воробець у травні 1921 р.
повернувся до Львова, де записався
на медичний факультет Українського
тайного університету. Студії закінчив
докторатом медицини в Карловому
університеті у Празі 1928 року. Після
нострифікації диплому у Відні почав працювати лікарем у Львові. У 1931
році перенісся до Теребовлі, де провадив медичну практику до 1939 р. Крім
своїх професійних зайнять, дXр Т. Воробець цікавився громадським життям
і брав живу участь у ньому як у Львові, так і в Теребовлі. Він був ініціятор і
голова відділу українського гігієнічного товариства, голова
протитуберкульозної порадні, як також організатор першої лікарні в
Теребовлі. Під час більшовицької окупації 1939X41 pp. працював у
туберкульозній клініці у Львові, а рівночасно співпрацював із місцевою
філією Українського наукового туберкульозного інституту в Києві. З
приходом німців дXр Т. Воробець організував Український Червоний Хрест
у Львові та в інших містах Західньої України. Коли ґестапо арештувало й
закатувало першого голову УЧХ, дXра Л. Курчабу, а його наступник дXр
Галина БіленькаXВрецьова захворіла на тиф, керівництво УЧХ у Львові
перебрав дXр Тома Воробець. З великою посвятою та нараженням життя
вкладав багато зусилля в лікування хворих на тиф полонених ЧА, орX
ганізував допомогу жертвам воєнних подій, а згодом членам українського
підпілля.
Після розв'язання УЧХ німецькою окупаційною владою 1942 р. дXр Т.
Воробець далі вів свою харитативну діяльність у Краєвій комісії допомоги
полоненим, а пізніше співрацював з відділом суспільної опіки Українського
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краєвого комітету та УЦК. Не покидаючи своєї діяльности в харитативних
організаціях, 1942 року став організатором і директором туберкульозної
клініки у Львові на вулиці Театинській. У приміщеннях тієї клініки вдалося
йому заховати від німців медичноXсанітарні припаси Радянського обласного
відділу здоров'я та деяких інших установ охорони здоров'я. З тих припасів
використовувано найконечніші засоби лікувати хворих пацієнтів, а також
передавано їх для підпільних клітин УЧХ в УПА.
ДXр Т. Воробець співпрацював з українським підпіллям і
туберкульозна клініка була одною з головних баз постачання медичних
засобів для Української Повстанської Армії.
ДXр Тома Воробець, будучи головою УЧХ і пізніше директором
туберкульозної клініки, мав також таємні контакти з представниками
жидівських лікарів у львівському ґетті, допомагав жертвам гітлерівського
терору потрібними медикаментами. Він належав до гурту людей, які
помагали лікарямXжидам хоронити своє життя від фізичного знищення
ґестапом, шляхом переходу до Українського Червоного Хреста при УПА.
1944 року дXр Т. Воробець був змушений виїхати з родиною на
еміґрацію. Після закінчення війни, 1945 року опинився у Мюнхені, де
відновив разом з іншими співробітниками діяльність УЧХ, із завданням
помагати політв'язням, визволеним з кацетів, та втікачам, що потребували
допомоги. Як американська окупаційна влада в Німеччині заборонила
діяльність УЧХ, дXр Т. Воробець став головою Української Санітарної
Харитативної Служби.
В 1947X48 роках, коли на терен західньої Німеччини прибули рейдом
відділи УПА, дXр Т. Воробець разом із проф. Борисом Андрієвським та проф.
Василем Плющем з рамени УСХС давали медичну допомогу, поради та
вказівки хворим і знеможеним рейдом воякам УПА.
1949 року дXр Т. Воробець переїхав до США, де початково працював в
індіянських поселеннях у стейті Оклягома, а з 1954 р. у туберкульозних
відділах різних ветеранських лікарень.
У США до кінця свого життя був активним членом Українського
Лікарського Товариства, а теж брав участь у суспільноXгромадському житті
та комбатантських організаціях. Помер у Чікаґо 16.02.1986 р.

Др Дмитро Капітан
ДXр Дмитро Капітан народився
28 жовтня 1890 р. в селі Дібринові,
Рогатинського повіту. Середню осX
віту почав у Рогатині, а завершив
іспитом зрілости в Бережанській ГімX
назії.
Під час визвольних змагань у
Першій Світовій війні був учасником
УСС і брав участь у боротьбі за Львів.
Перейшовши на східню Україну,
важко перехворів на тиф, а коли
повернувся в Галичину, був
ув'язнений польською владою.
Медичні студії дXр Д. Капітан
започаткував у Віденськім універX
ситеті, далі в Українському тайному університеті у Львові й закінчив 1933
року у Краківському університеті.
Як лікар, працював початково в загальній лікарні у Львові, де вів
приватну практику, а потім з 1934 р. до початку Другої світової війни
працював у Калуші. За більшовицької окупації 1939X41 pp. завідував районX
ним відділом охорони здоров'я в Перегінську. Під час німецької окупації
займав пост повітового лікаря в Калуші.
ДXр Дмитро Капітан був прихильником визвольної боротьби, мав
зв'язки і працював з українським підпіллям. Він не тільки лікував ранених
вояків УПА, а й давав свої фахові поради та провіряв медичні пункти
Санітарної служби УПА, забезпечував їх ліками та санітарним вирядом. У
грудні 1943 р. був арештований ґестапом у підозрінні у зв'язках з
Українською Повстанською Армією. Перебував у тюрмі у Станиславові з
багатьма іншими українськими в'язнями. З огляду на брак доказів пощасX
тило йому врятуватися від розстрілу. Про ґестапівські звірства дXр Д. Капітан
докладно описав у спогаді, який поміщений у цьому томі Літопису.
1944Xго року дXр Дмитро Капітан виїхав з України через Австрію до
Німеччини. Прибувши до США 1949 року, працював лікарем у Рочестері,
спершу в туберкульозній, а згодом у психіятричній лікарні. Він брав живу
участь у громадському житті, був діяльним членом УЛТПА й ОБВУА та
щедрим меценатом національної культури. Помер у Рочестері двадцятого
липня 1978 року.
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Др Василь Стефурак
ДXр Василь Стефурак народився
у серпні 1909 року у Соколівці на
Гуцульщині. Гімназійну науку почав у
Коломиї, а іспит зрілости склав у
Відні. Медичні студії закінчив у
Віденськім університеті 1929 р.
Одержавши диплом, відкрив приватX
ну лікарську практику в Косові.
В роках 1943X44, разом зі своєю
дружиною Емілією, співпрацював з
Українською Повстанською Армією.
Він лікував ранених повстанців,
постачав для УПА медикаменти та
потрібний медичний інвентар.
Весною 1944 року мадярські
військові частини, які разом з
німцями оперували на Гуцульщині,
після сутички з віділом УПА, забрали
з містечка Косова 146Xсть закладX
ників. Між ними арештовано також
дXра Василя Стефурака. Завдяки заходам дружини та інтервенції їхніх
приятелів закладникам пощастило врятуватися від смерти. Вийшовши на
волю, дXр Стефурак переїхав з дружиною до Яблонова, де пов'язався з
представниками Української Повстанської Армії. Місцеве командування
скерувало його до санітарних частин УПА в околицях Жаб'я.
ДXр Василь Стефурак ("Санітет") перебрав лікарську опіку в двох
куренях, які діяли на тій території. Він завідував ново зорганізованим
польовим шпиталиком, лікував та переводив лікарські оглядини вояків
УПА. Його дружина Емілія ("Сова") виконувала обов'язки фармацевтки.
В час наближення фронтових ліній польовий шпиталик розфорX
мовано, а дXр Стефурак з дружиною перейшов на Буковину. Звідтіля в 1945
році переїхав до Відня. 1950 року прибув до США, де працював лікарем у
Чікаґо і брав активну участь у громадському та церковному житті. ДXр
Василь Стефурак помер 1 квітня 1978 року.
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Проф. Борис Андрієвський.
ДXр
Борис
Андрієвський
народився у священичій родині 28
жовтня 1898 року в селі Безсали на
Полтавщині. Середню освіту покінчив в
Лубенській гімназії, а медичні студії та
хірургічну спеціалізацію у Харкові.
Після здобуття докторату медичних
наук 1938 р. став доцентом, а від 1940X43
був професором хірургії ДніпроX
петровського медичного інституту.
Двох його братів Федора та Івана
знищили більшовики, а третій брат
Дмитро дістався за кордон і став
провідним членом ОУН. За ЄжовX
щини проф. Б. Андрієвському
довелося покинути Україну та
переховуватися на Поволжі.
1943 р. під час німецькоX
більшовицької війни переїхав до
Львова, де до березня 1944 року був професором хірургії у Львівському
медичному інституті. Перебуваючи у Львові, став прихильником підпільної
боротьби проти більшовиків та німців, мав контакти зі студентами, керівX
ними членами ОУН, на медицині, та працівниками підпільного
Українського Червоного Хреста. На хірургічній клініці у Львові, за відомом
проф. Б. Андрїєвського, ліковано вояків УПА, які перебували в лікарні на
підроблені документи. Деякі операції робив професор з допомогою своїх
асистентів, інші виконували лікаріXасистенти самі. В роках 1942X44 більшість
лікарів на хірургічному відділі були українці, але з огляду на небезпеку, щоб
ґестапо не викрило, зберігали все у великій таємниці. На хірургічному
відділі тоді працювали: доценти Ярема Малис та Максим Журко, лікаріX
асистенти X Зенон Боднар, Ярослав Хомин, Олександер Фаріон, Евстахій
Юркевич, Василь Келеман, Микола Олешко та Яромир Олесницький.
Важко ствердити, котрі з них булу втаємничені про лікування вояків УПА.
Відомо, що знали про це О. Фаріон, Василь Келеман та Яромир ОлесX
ницький. Останній був пізніше лікарем УПА і загинув 1945 р.
Навесні 1944 р. проф. Борис Андрієвський переїхав до Відня. Після
закінчення війни працював директором хірургічного відділу лікарні УНРРА
в Реґенсбурзі, а потім був на такому ж самому пості в Мюнхені. Коли 1947
р. прибули у західню Німеччину з рейдуючими відділами УПА студенти
медицини, між ними Б. Гук, Б. Крук та М. Ріпецький, він зустрів їх
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надзвичайно прихильно. Заохочував, щоб вони далі пішли на свої медичні
студії, давав поради, вказівки, пропонував набирати практики на його
хірургічному відділі. ДXр Б. Андрієвський лікував виснажених рейдом вояків
УПА, якщо було потрібно оперував.
1952 р. він переїхав до США, де працював лікарем у Клівленді, Огайо.
Проф. Б. Андрієвський займався також наукового діяльністю. Друком
появилося понад тридцять його праць у різний час та у різних наукових
виданнях.* Крім лікарської та наукової праці, він присвячував багато часу
громадськоXсуспільній та політичній діяльності. Він був головою
Української СанітарноXХаритативної Служби (УСХС) у Мюнхені,
ініціятором Українського Лікарського Товариства в Німеччині. Був членом
УВАН та НТШ. Політично був діяльний у Закордонних Частинах ОУН;
кілька років очолював Політичну раду. Не погоджувався з політичним
напрямом деяких керівників ОУН на еміґрації і з організації відійшов. ДXр
Б. Андрієвський помер у Клівленді 20 жовтня 1962 року.

* Дивись: Мɨвчан Ю. Наукові праці проф. дXра Бориса Андрієвського, Лікарський
Вісник, Журнал Українського Лікарського Товариства Північної Америки, ч. 31,
жовтень, 1963, ст. 10X17.

Др Антін Жуковський
ДXр
Антін
Жуковський
народився 27 вересня 1904 року в
містечку Поморяни. До Гімназії
ходив у Бережанах, а медичні студії
закінчив 1934 р. у краківському
університеті.
Працюючи лікарем, поряд зі
своїми професійними обов'язками,
розгортав широко громадську
діяльність у Зборівщині та БережанX
щині. За свою активність був
арештований і до 1939 р. перебував у
таборі Берези Картузької. Під час
більшовицької окупації працював
лікарем у Щуровищах. 1941 р. був
арештований більшовиками, але
пощастило йому врятуватися. Під
німецькою окупацією працював
повітовим лікарем у Бродах,
помагаючи українським полоненим

ЧА та жидівським лікарям.
У 1943X44 роках, дXр А. Жуковський активно співпрацював у своїх
околицях з Українською Повстанською Армією, організовував для неї
медичну допомогу, потаємно лікував повстанців.
1944 року німці виселили його на захід і там він вступив до Української
Дивізії. 1949 року переїхав до США, де далі працював лікарем і вів
громадську та політичну діяльність і в українському, і в американському
середовищі Північної Дакоти. Помер 8 січня 1984 р. у Воррен, Мічіґен.
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Др Іван Козій
ДXр Іван Козій, уродженець
Лемківщини, до гімназії ходив у
Перемишлі, а медичні студії
закінчив у Львові. Лікарську пракX
тику мав деякий час у Кросні, а потім
довгі роки в містечку Бірчі коло
Перемишля.
1944 року під тиском ворожо до
українців наставлених польських
кругів, мусів покинути Бірчу. Разом
із родиною хвилево долучився до відX
ділу добровольців УПА й перенісся в
село Стежниця біля Балигороду.
Деякий час помагав вишколювати
медичний персонал для УПА.
Перед приходом більшовиків
виїхав з ріднею через Словаччину
до Відня. 1949 р. дXр І. Козій
поселився в Чікаґо, де далі
працював у лікарському фаху.
Помер у серпні 1980 р.
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Др Омелян Лебедович
ДXр
Омелян
Лебедович
народився 7 лютого 1899 р. в МосX
тиськах. Гімназію закінчив у
Перемишлі, а медичні студії почав у
Празі, а далі у Ґрацу й закінчив у
Львові.
1918 р. зголосився добровольX
цем до УГА. Під час Другої світової
війни 1944 року коротко був лікарем
в Українській Повстанській Армії,
відбуваючи рейди з повстанськими
відділами.
Під кінець війни виїхав з
родиною до Австрії, а потім до
Німеччини. 1949 року приїхав до
Америки і працював лікарем у
Лапірі, біля Детройту. Помер 15
березня 1976 р.
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Др Юліян Радзикевич
ДXр Юліян Радзикевич народився 4 липня 1900 р. в селі Вешинці
Малій. Середньошкільну освіту закінчив в українській академічній гімназії,
а медичні студії розпочав у тайному українському університеті у Львові. Далі
студіював у Карловім університеті у Празі, де 1927 р. одержав диплом.
Приватну практику проводив спершу в Копичинцях, а від 1934 року в
Судовій Вишні, біля Львова. Крім лікарської професії, брав участь у
громадській і політичній діяльності, будучи активним членом УНДО.
У Першій світовій війні боровся в рядах УГА. За час німецької окупації
в роках 1943X44 рр мав тісні зв'язки з Українською Повстанською Армією.
Він лікував ранених вояків, доставляв ліки та перев'язочний матеріял для
санітарної служби УПА і УЧХ. Помагав самовіддано, не зважаючи на
загрозу життя.
1944 р. він виїхав до Австрії, а 1949 р. прибув до Америки. У США
працював лікарем у Мавнт Вілсон, а опісля у СпрінґфілдXМериланд. У
вільний час писав історичні повісті та залюбки малював.
ДXр Ю. Радзикевич написав такі повісті як: "Полковник Данило
Нечай", "Полум'я", "Золото і кров". Помер 4 лютого 1968 р.
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Др Іван Мосійчук
ДXр Іван Мосійчук народився 22
грудня 1908 р. в селі Корчівка на
Волині. Медичні студії закінчив
визначно в Одеськім університеті.
Лікарську практику почав у лікарні
міста Херсону, а згодом переїхав до
Києва. З приходом більшовиків у
Західню Україну, дXр Іван Мосійчук
прибув до Львова, де працював асисX
тентом у клініці внутрішних недуг.
Під час німецької окупації був орX
динатором клініки інфекційних
недуг.
ДXр І. Мосійчук активно
співпрацював з українським підX
піллям і часто служив їм медичною
допомогою. Він також активно
помагав жидам, жертвам ґестапо. У
1944 р. виїхав до Німеччини. У 1948X
1954 pp. був лікарем для українських
робітників у Тунісі, опісля переїхав з родиною до США, де працював лікарем
у Боффало, Н.Й. Брав активну участь у громадському житті, довгі роки був
табірним лікарем на сумівській оселі "Холодний Яр". Помер 12.5.1979 р.
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Др Ісидор Кліш
ДXр Ісидор Кліш народився 1892 р. в
Комарні біля Львова. Медичні студії
розпочав у Петербурзькому університеті, а
закінчив у Карловім університеті в Празі.
Лікарську практику проводив у Комарні.
Під час німецької окупації
співпрацював
з
Українською
Повстанською Армією в своїх рідних
околицях. ДXр Ісидор Кліш лікував
ранених вояків, як також проводив у лісах
лікарський огляд добровольців до УПА.
1944 р. виїхав на еміґрацію до
Німеччини, а потім до США, де працював
лікарем у шпиталі в Рочестері, Н.Й. Помер
3.2.1957 р.
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ДОКУМЕНТИ

Санпункт
Рну IІ

1. Книга
Історія недуг
від 1 січня 1947

Титульна сторінка "Книги історії недуг" санXпункту рXну II, Лемківщина, 1947 p.,
веденої дXром Яворським ("Якимом").
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Ч.п.1 *

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу до с.пун.:

Зов
С. Кармелюка
25 12.1946

Анамнез:
Рік народження 1924
Хорував в дитинстві на кір, вітрову віспу, запалення легенів. В підX
піллю ще раз був хворий на запалення легенів. Про дідичні хвороби не може
нічого сказати. Родичі були здорові.
Ані в концтаборі, ані в тюрмі не сидів.
До основної хвороби, якою є рана, долучилася у нього хвороба жолудX
ка, яка полягала на тому, що по їдженню мав сильні болі в горішній і лівій
стороні живота. Деколи були блювання кислою рідиною з рештками
нестравлених кусків страви.
Апетиту з початку не мав жодного, потім тільки на м'ясо.
Стан цей в послідних днях уляг сильній поправі.
Скомстатована недуга:
Vulnus sclopetar. ossis ilei dextri, Gastritis chronica (acida)
Живіт плоско випуклий обмацуванням жодного (с...) не
стверджується, під лівим луком реберниці в горішній частині живота
стверджується розляту болючість. Тумору не вимацується.
Температура:
36,7
Час вибуття зі сан пункту: 10.3.46 до Кар.
*

"Книга історія недуг" санітарного пункту II району, Лемківщина, 1947 p., ведена
дXром Яворським ("Якимом"), на картках краткованого паперу, на окремій картці
для кожного пацієнта. В ній подано історію хворіб 27Xох пацієнтів. При описі
поранень дXр Яворський подає шкіци ушкодження.
В підпільній адміністрації надрайон "Бескид" обіймав територію Лемківщини від
Дуклянського просмику на заході до ріки Сян на сході, поділявся на п'ять районів.
До другого району належала територія на заході від сіл Воля ГорянськаX Лубне до
сіл Терка X Кальниця на сході.
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Ч.п. 2.

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Скала
с. Стаха
26.11.46
Анамнез:

Стр. Скала нар. 10.11.1926
На жодні хвороби не хворував до часу зранення
В родині дідичних недуг не було.
В концтаборі не сидів.
В жовтні 1946 р. був ранений в ліве стегно з ушкодженням лівої
стегнової кістки. З причини сеї держав шину.
Перебував у Арпада до 26.11.1946 р.
В зв'язку з раною має утрату чуття в лівім стегні і поранення м'язів
лівого підгруддя (підстегна).
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopetar. femoris sin.
Decubitus calcaneus sin.
На лівій пяті находиться боляк (ulcus) величини п'ятизолотівки, на
дні покритім ропою.
Температура:
Час вибуття зі сан.пунк.:

36,5
21.1.47 р.*

* Пояснення скорочень, що їх вживає дXр "Яким" в історіях недуг, деннику та звітах: БСБ X

боївка СБ; д. X друг; дд. X друзі; КБК X командир боївки куща; кущ. госп. X кущевий
господарник; к X командир; нар.X народився; нор. темп. X нормальна температура; о. X отець;
орг. сітка X організаційна сітка; пров. X провідник; р. або рай. X район, районовий; Р.З. X
районовий зв'язок; с X сотенний, сотня; Сан. Пункт, с. пункт X санітарний пункт; стр. X
стрілець; СЗ X Служба Здоров'я (реф. УЧХ); темп. X температура; техн. X технічне звено.
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Ч.п. 3
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Свист
р. Левка, з сітки цивільн.
26.11.1946
Анамнез:

Рік народження 1918 (22.4.)
Давно хворував на запалення олегочної.
Рік тому назад на запалення нирок.
Ранений, хворіб в родині не було.
В концтаборі або тюрмі не сидів.
В послідному місяці мав кілька атаків болів в правій поясничій
околиці, в глибині.
Біль промінював до члена і scrotum і був злучений з пертям на сеч.
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet. femoris dext. c. fractura ossis femoris dext.
Nephrolithiasis
В правій поясничій половині при ударі хворий відчував в глибині біль.
Такий біль можна сконстатувати при обмацуванні глибшім живота
при правій стороні.
Температура:
36,5
Час вибуття зі стан.пунк.: 26.1.47 до Кар.
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Ч.п. 4
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Сталька
БСБ Гуцула
26.11.1946
8.3.1947
Анамнез:

Рік народження 21.11.1920
На хвороби не хорував. В родині не було дідичних хворіб.
В концтаборі і тюрмі не сидів.
Ранений в ліве стегно зі зламанням лівої стегнової кістки був 19.3.1946.
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet. femoris sin. cum fractura ossis femoris sin.
Температура: 20.1.47 37,2
10.3.47 38,2
11.3.47 38,5
12.3.47 39,2
13.3.47 38,2
14.3.47 37,5
15.3.47 і 16.3.47 36,5
Час вибуття зі сан. пунк.:
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26.1.47 до Кар.
14.4.47 до кущ. Мак.

Ч.п. 5
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Левко
с. Біра
22.09.1946
Анамнез:

Уроджений 26.6.1924. Хорував на запалення легенів. В родині не було
дідичних недуг; в концтаборі, або в тюрмі не сидів.
Послідня недуга почалася в березні 1946 р. опухненням в околиці
підщелепової лівої. Опухнення помало побільшалося і твердло.
Сконстатована недуга:
Lymphosarcoma, Anaemia secund.
Ціла ліва сторона шиї околиці приушної заповнена ствердим тумором
величини дитячої голови. Скіра над тим є натягнена. На карку і під лівою
пахою лімфатичні залози побільшені і позростані.
В грудні 1946 від флегмони часть тумору зропіла й підлягла некрозі.
Некротичну тканину витято.
В легенях сухі хрипи і свисти. Блідість скіри. Селезінка мягка і
побільшена.
20.1.47 темп. :
38 С
Час вибуття зі сан. пункту: 26. 1. 47. до Кар.
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Ч.п. 6.
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Дубенко
УПА с. Ластівки
17.1.47
Анамнез:

рік народження 22.07.1925
Не хорував. Дідичних хоріб не було. В концтаборі або тюрмі не сидів.
Сконстатована недуга:
Самостріл Vulnus sclopet cub. brachii d.
Час вибуття зі сан. пунк.:

1.3.47

Ч.п. 7.
Псевдо:
Оприділення:

Денисенко
орг. сітка пров. кущевий III рай.
Анамнез:

Від літа 1946 р. мав болі в поясничій частині крижей і в ногах. Потім
появилася слабість ніг і неможність при ходженню підносити стопи так, що
хворий зачіпає пальцями о землю.
Сконстатована недуга:
Polyneuritis ch., Status post polyneuritis. Парези nn. peronei.
Час вибуття зі сан. пунк.:
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16.2.47

Ч.п. 8.
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Лев
орг. сітка, кущ. госп.
7.1.1947
Анамнез:

Рік народження 21.4.1927
Не хорував на жадні хвороби. Дідичних хворіб в родині не було. В
конц. таборі або в тюрмі не сидів.
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet. femoris dext in reg. genus.
Ушкодження patellae. Колінний соглуб не потерпів.
Темп.:
7.1.47 37,5
Дата вибуття зі СанXпункту: 5.2.47

Ч.п. 9.
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Шатин
УПА с. Ластівки
7.1.1947
Анамнез:

Рік народження 12.11.1925 р.
Не хорував, дідичних хворіб в родині не було.
Сидів в концтаборі в Ratvitz 1943 p. (2 місяці)
Ранений в стопу 7.1.1947 підчас скоку ВП на Творильне.
Сконстатована недуга:
Congelatio II gr. degitorum pedis dx. et vulnus sclopet pedis dextri.
На стопі пальці опухлі, покриті відстаючим наскірком.
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Ч.п. 10.
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Перець
УПА, охорона дXра Рата
7.1.1947
Анамнез:

Уроджений 17.6.1925 р.
Ранений в ногу на німецькому фронті.
В родині дідичних хворіб не було.
Сидів в концXтаборі в (...), 2 місяці в 1943 р.
Послідна хвороба зранення 7.1.1947 р.
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet. pelvis dextr. (ossis ischii)
куля перейшла від околиці anus до околиці пахвинової правої, під
пунктом Мак Бурнея, не ушкоджуючи кишок.
Стан добрий. Застрягло в стіні живота. Кулю витягнено.
Темп.:
Час реконвалес:
Час вибуття зі СанXпунк.:

7.1.47 37,5
від 25.1.47
3.2.47
Ч.п. 11

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Панас
орг. сітка техніч. сила в кущі Лана
7.1.1947
Анамнез:

Уроджений 1925 р. Не хворів. Дідичних недуг не було.
Сконстатована недуга:
Congelatio I.g. pedum
Стан загальний добрий, не горячкував.
Час вибуття зі СанXпунк.:
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16.1.1947

Ч.п. 12.

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Воля
сотник
20.1.47
Анамнез

Від (…)
Сконстатована недуга:
Eczema canalis auricularis extend
Час вибуття зі Сан. пунк.:

26.1.47
* * *

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Слава
Санітар, пункт II рай.
5.2.47.
Анамнез:

Хвора скаржиться на повність по їдженню, тиснення в ямці під
грудниною, біль по їдженню.
Рік народження 1930, в родині дідичних хворіб не було. Перед тим не
хворувала.
Сконстатована недуга:
Gastritis ch.
У хворої стверджено розляту болючість в околиці жолудка,
стверджену при пальпації.
Темп.:
Час вибуття зі Сан. пунк.:

нор.
27.2.
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Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Демчур
СЗ

16.2.47
Анамнез:

Уроджений 1912 р.
Хорував колись на грипу. Дідичних хворіб не знає. В концтаборі або
тюрмі не сидів.
Має болі голови, кашель ослаблення.
Сконстатована недуга:
Bronchitis sic.
Випукуванням стверджується притуплення серця 2 см на ліво від linea
med. Тони серця приглушені. Вислухуванням над легенями (...) (...) і розX
кинені сухі хрипи.
Темп.:
Час вибуття зі сан.пунк.:

16.2.47 рано 36,5 вечером 37,8
18.2.47 рано 37 вечером 37,3
20,2.47
* * *

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Зір
БСБ
18.2.1947
Анамнез:

У хворого щоденно появляються болі в глибині живота на правій
стороні. Біль промінює до долу.
Сконстатована недуга:
Nephrolithiasis
При глибшій пальпації живота стверджено по правій стороні
болючість і опухлу праву нирку.
Час вибуття зі сан. пунк.:
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4.3.47

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

* * *
Лев
Р.З.
20.2.1947
Анамнез:

...

Сконстатована недуга:
Bronchitis ас.
Час вибуття зі сан. пунк.:

24.2.

* * *
Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Білий
с. Біра
24.2.47
Анамнез

Уроджений 7.12.1922
В 1945 р. був ранений в ліве передрам'я.
Рік тому (1946) хорував на грипу.
В концтаборі не сидів.
Від кількох днів має біль і опухлення околиці коло лівого локтя.

Сконстатована недуга:
Phlegmone antibrachii sin.
Близько ліктя є опухнення величини малої долоні, зачервоніння.
Обмацування тумору стверджує малу флюктацію.
Температура:
Час вибуття зі Сан. пунк.:

нор.
5.3.
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Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Лазар
С.З.
24.2.1947
Анамнез:

Уродження 1918 р.
Хорував на легені і очі
Батько був хворий на епілепсію.
Рік сидів в концтаборі (1934) совітськім.
При послідній хворобі відчував біль голови, мав кашель, ослаблення, гарячку.
Сконстатована недуга:
Influenza
Над легенями вислухується сухі хрипи, пульс прискорений X100
Темп:
Час вибуття зі СанXпункт.:

25.2.47 рано 37,5 веч. 38,2
28.2.
* * *

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Терен
спец. боївка
10.3.1947
Анамнез:

Рік народження 1.09.1924
Хорував в 1 3 році життя на запалення легенів.
Дідичних хворіб не було в родині.
В концтаборі або тюрмі не сидів.
В дивізії "СС" був раз ранений. В підпіллі був ранений чотири рази.
Послідній раз ранений 28.2.1947
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet. і regione articiilationis brachii sin.
Час вибуття:
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12.5.47

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Денисенко
Орг. сітка пров. кущевий IIІ рай.
10.3.1947
Анамнез:

Рік ур. 7.8.1926
Не хорував.
Дідичних хворіб в родині не було.
В концтаборі або тюрмі не сидів.
Від літа 1946 р. мав болі в поясничій частині крижей і в ногах.
Потім появилася слабість ніг і неможливість підносити стопи при
ходженню. Так, що хворий при ходженню зачіпає пальцями об землю. Крім
сего має биття серця і тиснення коло серця, коли машерує.
Сконстатована недуга:
Status post polyneuritis Paresis nn. peroneum
Myocarditis chr. Neurosis cordis
Серце (...) розширене поза linea mamillaris sin.,
на горі до горішнього берега 3 ребра.
Тони виразні, чисті при деякім фізичнім висиленню є значно
приспішені та виразніші.
Час вибуття:

14.4.47
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Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Ітанюк
с. Стаха
24.3.1947
Анамнез:

Народжений 10.10.1919 р.
1938 р. хорував на груди з причин побиття польською поліцією.
1946 р. хорував на очі, з причин ропи під оком.
1946 р. ранений був, під стегно ліве
18.3. 1947 р. був ранений в ліве стегно.
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet femoris sin.
Темп.:
Темп.:
Час вибуття:

26.3.47 нор.
26.3.47 нор.
21.4.47
* * *

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Грізний
с. Хріна
24.3.1947
Анамнез:

Дата народження 17.4.1916
Ніколи не хорував.
Дідичних хворіб в родині не було.
1940 р. перебував в ляґрі німецькім рік.
Ранений був в плечі 18.3.47
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet superficiale dorsi.
Час вибуття 14.41947
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Псевдо:
оприділення:
Дата приходу:

Чапля
с. Хріна
24.3.1947
Анамнез:

Дата народження 1924
Ніколи не хорував.
Дідичних хворіб в родині не було.
Ані в тюрмі, ані в ляґрі не був.
Ранений в околиці раменового суглоба був 18.3.1947

Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Хрущ
с. Стаха
24.3.47.
Анамнез:

Дата народження 1923X5.5.
Не хворував.
Дідичних хворіб в родині не було.
Ані в ляґрі, ані в концтаборі не сидів.
Ранений в праве передрам'я був 18.3.1947
Сконстатована недуга:
Vulnus sclopet. antibrachii dext. cum fractura ossis radii dext.
Час вибуття 21.6.47
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Псевдо:
Оприділення:

Метелик
с. Стаха УПА
Анамнез:

рік народження 1929
Ніколи не хворував.
Дідичних хворіб в родині не було.
Ані в концтаборі, ані в тюрмі не сидів.
18.3.1947 був ранений в бою в праву кість мидничну, (...)ушну
раковину.
Сконстатована хвороба:
Vulnus sclopet pelvis dext. et auriculae
Темп.:
Час вибуття:
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норм.
14.4.47

Псевдо:
Оприділсння:
Дата приходу:

Слава
С. З.
26.3.47
Анамнез:

Дата уродження 1930 р.
Не хворувала.
Про дідичні хвороби не знає.
Ще в жовтні 1946 мала незвичайну спрагу і пила безмірно воду, ніччю
3 горнятка. Чує ослаблення. Апетит добрий. Чує неохоту до життя.
Сконстатована недуга:
Diabetes mellitus
Melancholia (Hysteria)
Шкіра бліда, в легенях і серці змін нема.
Хвора раз висловила намір самогубства, невдоволена з життя. ІнтенX
зивно робити не може і рівночасно не хоче дивитися як хто інший за неї
робить.
Температура:
Час вибуття:

27.4. норм. 30.4. норм
5.4. відійшла до Карого,
8 вернулася від Карого.
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Псевдо:
Оприділення:
Дата приходу:

Гордієнко
с. Орленка
30.3.1947
Анамнез:

Уроджений
Не хорував.
Дідичних хворіб не знає.
Ані в концтаборі, ані в тюрмі не сидів
Від року кашляє і ослаблений.
Сконстатована недуга:
Tbc. pulmonaris fibrosa
В долі під правою лопаткою хухаючі віддихи. Подібний віддих над
правим вершком. В лівій паховій лінії огнище свіже: середно банькові
хрипи звучні.
Температура:

Час вибуття:
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31.3.1947 рано 36,6 вечір 37,2
2.4.47 37 37
5.4.47 нор. нор.
9.4.47 нор. нор.
14.4.47

Копія сторінки з рукопису "Книги історії недуг", веденої дXром Яворським ("Якимом") в санXпуккті рXну II, ЛемківX
щина, 1947р. "Книга історії недуг", писана власноручно дXром Яворським чорнилом, на краткованому папері за такою
формою: Ч.П. (число порядкове), Псевдо, Оприділення (в скороченні подана назва сотні або частини до якої належав
хворий), Анамнез (інформація хворого про його недугу), Сконстатована недуга (діягноз і названі важливіші симптоми,
при пораненнях накреслені схеми ушкоджень), дальші рубрики: Температура, Час реконвалесценсії, Час вибуття з
санітарного пункту (тут подано також місце куди відійшов хворий).
(Архів "Літопису УПА", ВО "Сян", 200X).
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Копія сторінки "Книги історії недуг", веденої дXром Яворським ("Якимом")
в санXпункті рXну II, Лемківщина, 1947р. (Архів "Літопису УПА", ВО "Сян", 200X).
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СанXпункт
РXну II

ДЕННИКХРОНІКА
від 1 січня 1947

Титульна сторінка "ДенникаXхроніки" санXпункту рXну II на Лемківщині 1947 р.,
веденої дXром Яворським ("Якимом"). (Архів "Літопису УПА", ВО "Сян", 200)
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1.1.47
д. Лев зарізав свинку. У Свиста напад nephrolithiasis.*
2.1.47
Був в Гільському для бадання стр. Кузьменка (Nephritis ch.,
rheumatismus chron., neurosis cordis) 37,4 мал. здібний до війська. Сокіл
(colitic) (...) (...) (...) Крук (...) (...) (...), Дубина (conjunctivitis oculi dextri) каплі
цинкові.
3.1.47
Переносимося з хворими до криївки.
6.1.47
Святий Вечір
7.1.47
Вістка про наскок ВП на Творильне, про упадок Дубового
(...). Ранені Перець і (...)
13.1.47
Був в колибі шпитальці, перебадав 4 ранених. Друзі:
Панас, Перець, (...), Лев.
Бадав Денисенка, кущевого третого рай. (...)
14.1.47
Відсвяткував Новий Рік
15.1.47
Пишу наново звіти (поправляю)
16.1.47
Дальше пишу звіти
17.1.47
Перев'язки
18.1.47
Обходимо навечеря св. Богоявлення, є у нас д. Кор.**
19.1.47
Перебадав Стальку, Левка (bronchopneumonia)
Левкові даю баньки. Зноситься до криївки бульбу.
21.1.47
Перев'язки
23.1.47
Перев'язки
25.1.47
Прибув д. Лазар і повідомив мене про упадок криївки АрX
пада і Дружби і про наказ перенестися з хворими до Карого.
Переходжу над раном 26.1.47 зі Сталькою, Свистом, Скалою, ЛевX
ком до шпитальки Карого. З наказу решту хворих мав прийняти д. Дрозд.
Між тим прибув д. Кор. з потвердженням про упадок шпитальки
Арпада, з тим, що Дружба не впав.
26.1.47
Чекаю на решту і дальші накази. Morphium Левкові.
27.1.47
Перев'язки М. та Левка.
28.1.47
Стан Левка гірший
29.1.47
Написав зміст виказ товарів.
*

**

"ДекникXхроніка" санітарного пункту II району, 1947 p., ведена дXром Яворським
("Якимом"). Хроніка писана ручно на картках лінійованога паперу. (Архів
"Літопису УПА", ВО "Сян", 200).
Кор X це псевдо, яке "Мельодія", надр. реф. Служби Здоров'я (УЧХ), вживав
часом на Лемківщині в 1946X1947 pp.
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30. 1.47
Помер д. Левко (8.15 вечером)
31.1.47
тіло д. Левка відвезено до Кривого
1.2.47
Перев'язки, пишу скрипт для санітарів.
2.2.47
Дальше пишу скрипт
3.2.47
Карий відходить до Кривого шити собі чоботи. Хворим
роблю перев'язки.
4.2.47
Пишу скрипт санітарний.
5.2.47
Роблю перев'язки хворим, пишу штафетки до Карого,
Яворенка і Марійки з рецептою для Дзвінки. Пишу скрипт дальше.
д. Пімста відходить до Мухи.
Відходить з колиби Лев (ранений)
6.2.47
перев'язки, пишу скрипт.
7.2.47
Пишу скрипт для санітарів, перев'язки.
8.2.47
Перев'язки і скрипт. Перев'язую Дима.
9.2.47
Пишу скрипт, описую хвороби серця і легенів. Перев'язка
Димові.
10.2.47
Всім перев'язка. Вночі була кровотеча з рук Дима.
Доложив йому утискуючу перев'язку. Кінчу скрипт.
11.2.47
Прибув д. Кор, якому дав я готовий вже скрипт недуг для
санітарів. Кор приніс зі собою звуглені кістки упавших в криївці Арпада.
Упало мабуть 15 осіб. Одержали ми до читання: "У боротьбі за волю під
бойовими прапорами УПА."
12.2.47
Перев'язки
13.2.47
Перев'язки Димові.
14.2.47
Перев'язки
15.2.47
Перев'язка Димові
16.2.47
Перев'язки
17.2.47
Перев'язки Димові
18.2.47
Операція в наркозі етеревій Димові. Відтяття пальців на
руках і ногах.
19.2.47
Стан Дима добрий. Дано Prontosil.
20.2.47
Пополуднє. Свиста морозить, горячка 39,5, флегмона у
цілій правій нозі. Дано Пронтозіль. Всім перев'язка.
21.2.47
Стан Свиста тяжкий, 40,0, нога спухла як колода.
Дано дожильно albucid, 10 сс
22.2.47
Деяке поліпшення у д. Свиста (38,5), дано пронтозіль.
Перев'язка у всіх, у Свиста компрес з води з алькоголем.
23.2.47
У Свиста поти і спадок температури до норми і до субнорX
мальної температури X 35,6С
24.2.47
Стан д. Свиста цей сам, самопочуття добре, апетит
добрий, даю інший рецепт.
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2.3.47
9.3.47
10.3.47

Вертаю до II району на свою шпитальку
К. Кор пішов з Лазарем і Нілем на захід
Прийшов Терен і Денисенко
Відійшов Зов і Марійка
11.3.47
Перейшла коло нас с. Біра (1 км)
З д. Сталькою мав я малу перепалку
12.3.47
Перев'язка д. Стальці
17.3.47
Лев і Перець були в Кобильськім і принесли капусту.
21.3.47
Прийшли від к. Хріна 8 ранених стрільців. Я 4Xох вислав до
Карого, а 4Xох прийняв у себе.
27.3.47
Був у нас к. Р.
30.3.47
Бадав боївку д ......4 люд
Прибув на сан пункт д. Гордій
10.4.47
Прибув д. Кор з Лазарем
13.4.47
Святкуємо свято Воскресення
14.4.47
Відходять зі шпитальки: Сталька, Метелик, Хрущ,
Гордієнко, Денисенко
16.4.47
Відходять до району: Муха, Лев, Демчур ... у ... бадаю Кавку
Сокола
18.4.47
Поляки ходять по полонині і обсервують.
ми на день виходимо в ліс
Вечером особливий конспірація.
Вночі 21.4.47 виходжу ... з 4 хворими до криївки
25.4.47
д. Дрозд дає знати, що колиба наша спалена поляками.
30.4.47
Муха доносить про це, що ВП спалило Криве і Гільське,
виселивши населення, та виселили населення з Творильного
1.5.47
Був я коло колиби і був в маґазині з ліками, який не
рушений.
5.5.47
З причин більших облав долучую до сотні Біра з Л... і
Хрущем.
20.5,47
Відходжу до сан пункту з Хрущем.
27.5.47
Перехід ВП над криївкою, де я сховався з Лайбідою і ... і д. ..
12.6.47
Відійшли до сотні дд. Демчур, Байда і Муха.
14.6.47
Відомість від д. Дрозда про упадок шпиталькиXкриївки.
21.6.47
Дрозд і Сивий вернулися від Карого і принесли вістку про
упадок Карого, Катрусі і Марійки. У зв'язку з тим змушений бути сам в І
і II районі.
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МІСЯЧНІ ЗВІТИ ДРА ЯВОРСЬКОГО ("ЯКИМА") *
Фреквенція хворих у звітовому
часі від 1.3 до 1.4.1947
Ч.п., Псевдо, Оприділення, Рід недуги, Дата прибуття й вибуття, Стан
здоров'я, Примітка.
1. Денисенко, Кущев. III рай., Neurosis cordis, myocarditis chron. Status
post polyneuritis, 10.3. 1947, незначна поправа.
2. Зір, БСБ, Nephrolithiasis, 18.2.47, 4.3.47, добрий.
3. Білий, с. Біра, Phlegmonae antibrachii sin., 24.2.47, 5.3.47, добрий.
4. Слава, СЗ, Gastritis chr. Anaemia, 26.3.47, загальне вичерпання.
5. Гордієнко, с. Орленка, Tbc pulmonum, 30.3.47, деяке погіршення.
6. Чорний, с. Біра, Myocarditis chron., поліпшення.
7. Качор, КБК, Trachoma, стан без змін.
8. о. Яворенко, Hernia inguinalis, поправа.
Яким

Постій 2.4.47

*
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Місячні звіти "Фреквенції хворих" та "Фреквенції ранених", ведені дXром Яворським
("Якимом"), санXпункт рXну ІІ, Лемківщина.(Архів "Літопису УПА", ВО "Сян", 200)

Фреквенція ранених у звітовому часі
від 1.3 до 1.4 1947
Ч.п., Псевдо, Оприділення, Рід недуги, Дата прибуття й вибуття, Стан
здоров'я, Примітка.
1. Зов, с. Кармелюка, Vulnus sclopet. pelvis dextr., 25.12.45, 9.3.1947,
добрий 9.3.47, д. Каро.
2. Сталька, БСБ, Vulnus sclopet. femoris sin. cum fractura ossis femoris,
26.9.46, добрий.
3. Лист, c. Біра, Trauma oculi. sin., 24.2.47, змутнення (...) більше.
4. Терен, спец. боївка, Vulnus sclopet. cruris sin. cum. fractura ossis tibiae
sin., 10.3.47, загальний стан добрий.
5. Грізний, с. Хріна, Vulnus sclopet. In regione scapulae dext., 24.3.47,
загальний стан добрий.
6. Чапля, с. Хріна, Vulnus sclopet in regione articulationis brachii sin.,
24.3.47, anaemia secundar. status febrilis.
7. Хрущ, c. Стаха, Vulnus sclopet. antibrachii dext. cum fractura ossis radii
dext, 24.3.47, загальний стан задовільний.
8. Ітанюк, с. Стаха, обозний Vulnus sclopet. femoris sin., 24.3.47,
загальний стан добрий.
9. Метелик, с. Стаха, Vulnus sclopet. pelvis dextr., 26 3.47, добрий.
10. Оксана, У. сітка, Trauma oculi sin. змутнення лінзи, 31.3.47, бадана.
Постій 2.4.47
Яким
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Інструкція для санітарів*
П. 27.02.46
1. При кожній чоті є чотовий санітар, який належить до чотового
почоту і службово є залежний від командира почоту, а ділово підлягає
наглядові лікаря або старшого санітара. Він визначує ройових санітарів, які
йому є до помочі. Жоден санітар не може бути скорострільчиком.
2. В часі бою чотовий санітар дає поміч раненим і відсилає їх в
безпечне місце. Відповідає за стягнення ранених і вбитих за ствердженням
їх прізвищ.
3. В часі постою дає стрільцям ділові поради, лікує хворих, контролює
харч та воду, два рази на місяць робить перегляд стрільців відносно стану
венеричних недуг, корости, вошей, чистоти тіла та волосся на голові.
Стрільці не можуть мати довшого волосся як 5 цм, а це з огляду на
неможливість частого миття голови.
4. На кожному новому постою одну годину від початку постою має
бути для чоти побудована лятрина, котру будує чотовий санітар при помочі
ройових санітарів.
Лятрина X це рів довгий на 1,5 м, широкий 0,7 м, а глибокий від 0,5 до
1 м. Над лятриною має бути дрючок опертий на росохах. Лятрина має бути
добре замаскована. Треба сказати стрільцям, щоб по залагодженні своїх
фізіологічних потреб присипали лятрину піском. При зміні постою треба
лятрину засипати та влаштовання знищити. Якщо стрільці полагоджують
свої фізіологічні потреби в часі маршу, повинні відходи присипати землею.
5. Під час постою санітар стежить та дораджує господарчому, щоб
стрільці по можливості мали відповідну кількість молока, яєць, часнику,
цибулі, овочів та городини. Провіряє щодня чистоту кухарів. Якщо кухар
має коросту або чиряки і є брудний, не може виконувати своєї функції.
6. Коло кухні має бути яма, в яку треба скидати всі кухонні відпадки
та закопувати.
7. Кітли чи баняки мусять бути по видачі їжі негайно вимиті та
висушені.
* Автором цієї інструкції був Михайло Мацелко (" Мономах"), сотенний санітар
сотні "Месники", 27 ТВ УПА "Бастіон" (Любачівщина, Ярославщина). За
інформоціями сотенного "Тучі", "Мономах" був по професії учителем. 1947 р. він
відійшов на територію УРСР. Рукопис та копія документу, 4 стор. зберігається в
Архіві Літопису УПА, ВО "Сян", 2X159.
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8. Кожний стрілець повинен мати власну їдунку і ложку. Не вільно
вживати немитих їдунок та ложок,
щоб запобігти поширенню
туберкульози та венеричних недуг.
9. Санітар провіряє на новому місці постою воду до пиття. Якщо
біжуча вода, то горішний її біг призначає він на пиття та до кухні, а долішну
частину до миття.
10. Що кілька днів санітар переводить перегляд кухонного начиння,
їдунок та ложок.
11. Санітар в порозумінні із командиром організовує що 1X2 тижні
цілковите миття роями, а якщо тепло, якнайчастіше користати із купелів
соняшних та водних. Щодня рано перед сніданням кожний стрілець
повинен умитися. Якщо є можлива погода, то повинен вмиватися до пояса.
12. Треба попровадити безоглядну боротьбу з вошами, а це через часте
варення білля, прасування білля і одягу гарячим залізком, парення в хлібній
печі.
13. Рівнож треба попровадити боротьбу із коростою. Стрільця хворого
на коросту треба відокремити та негайно лікувати.
14. В часі маршів не вільно стрільцям пити води. Щоб спрагу пиття
води злагіднити треба з'їсти кусок сухаря або хліба.
15. При маршових відпочинках не вільно кластися на хребет, а сідати
лише на клубі. Воду можна при маршових відпочинках пити, якщо санітар
сповістить, що вода є нешкідлива,
16. Якщо в часі маршу є заряджене спання на вільному воздусі, тоді
стрільцям не вільно кластися на голій землі, але мусять постелити під себе
галуззя, мох, сіно, траву і т.п. Якщо є спання в лісі, де передбачується
можливість існування вужів, тоді треба місце, де кладуться стрільці спати,
добре удоптати.
17. На кожному, хоча б годинному, постою треба, щоб стрільці
пересушили онучки.
18. Чотовий санітар має санітарну сумку, в якій повинен мати:
1) 10 штук бінд
2) 2 м ґази
3) 1/2 літри спірту
4) 20 гр йодини
5) 250 гр вати та ліґніни
6) 50 гр аспірини
7) 150 гр масти до ран
8) 250 гр ліків на коросту
9) цинкові масті до очей
10) липове вугілля
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11) 50 гр м'ятної наливки
12) наливка конвалії або інший середник на недомагання
серця
13) калі гіперманґан 10 гр
14) пастильки окисленої води, 5 пастильок
По змозі повинен мати хоча один чотовий санітар при відділі ще:
лєвкопласт, пронтозіль, цібазоль, ріваноль і застрики: морфіни або панX
топону.
19. Ройовий санітар повинен знати, як дати першу поміч, та вміти
винести раненого із поля бою. За його знання відповідає чотовий санітар.
20. Кожний стрілець обов'язково мусить мати особисту бінду. Санітар
провіряє щоXмісяця стан особистих бінд.
21. Якнайощадніше обходитися з ліками та перев'язочним маX
теріялом. Ліки та перев'язочний матеріял треба добре забезпечити перед
знищенням та забрудженням. За знищення ліків та перев'язочного
матеріялу будуть санітарі строго відповідати.
22. Раненим давати лише першу поміч, це: помазати околицю рани
спіртом або йодоXспіртом. Наложити ґазу, якщо санітар не є певний, що
вона є стерильна, тоді треба її замочити в спірті та наложити на рану, дати
вати і ліґніни та забандажувати. При зломанні, треба обов'язково унеX
рухомити два сусідні суглоби. Ран не вільно контролювати та добувати
відламків костей чи заліза та не засипувати жодним порошком.
23. Санітарам не вільно робити жодних операцій (рвання зубів,
добування костей, наколювання ропняків і т.п.). Це може робити лише
лікар або досвідчений уповноважений до цього санітар.
24. Один із чотових санітарів є старшим санітаром. До цього належить;
провадження книги вбитих та ранених, книги хворих, книги про ... ліки.
Він замовляє та розділяє ліки між чотових санітарів. Крім цього він
виготовляє місячні звіти.
25. Якщо цілий відділ є разом на постою, старший санітар відповідає
за цілість відділу під зглядом санітарним, а іменно: контролює кухню та
кухарів, їжу, воду, місце постою, землянки і т.п.
26. Вразі втрати аптеки, треба повідомити при місячному звіті. Здобуті
ліки треба списати та замаґазинувати. Непотрібні ліки передати лікареві.
Санітарам не вільно держати у своїх сумках великої кількости ліків та
перев'язочного матеріялу.
27. Сам санітар повинен дбати про свій зовнішній вигляд, має мати
чисте і виголене обличчя, коротке волосся та недовгі нігті і т.п. Цим самим
повинен впливати, щоб так само виглядали стрільці. Стрільці повинні
найменше раз на тиждень голитись. Неоголені стрільці можуть бути тільки
на зарядження командира.
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28. Чотовий санітар повинен мати доповіді такого змісту:
а) венеричні недуги, б) епідемічні недуги, в) гігієна нашого тіла, г) як
стрілець повинен заховуватися під оглядом санітарним на постою, в часі
маршу та на відпочинку.
29. Кожний санітар щодня звітує свойому командирові про стан
здоров'я чоти.
30. Якщо відділ є разом, то санітарі чотові звітують про стан здоров'я
своєї чоти старшому санітареві. Якщо стрілець чується так хворий, що не
може виконувати своїх обов'язків, повинен зголоситися до ранного звіту, а
тоді командир разом із санітарем рішають про його звільнення від занять.
Опр. Мономах

Перша сторінка "Інструкції для санітарів", П.27.ІІ.46, підпис санітар "Мономах".
Інструкція має 4 сторінки.
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ЗВІТ*
РЕФЕРЕНТУРИ УЧХ
За час від 1.10.  1.11.46 р.
І. Орг. робота
В звітовому часі змін в праці майже не було. Районові орг. в праці мало
активні за винятком санітарки IIIXго p., яка постійно є в терені. Інші
конспіруються. Звіту не подають, не знаю з яких причин. Інформації дістали
ще в минулому місяці, але покищо результатів майже немає.
До половини цього місяця в IVXому районі районова відвідала родини
С.О. та поправляла всі могили упавших друзів. Більше праці не проявляла,
тому що її звідтам стягнуто до іншої праці. Покищо IVXий район не має
жодної районової.
В надрайоні виготовлено ліки для підвідділу Галайди II, та для
поодиноких осіб. Наладнано з фельчером зв'язок в справі лічення
венерично хворих і взагалі хворих. Відмаґазиновано деякі ліки.
II. Медична робота.
1. Боївки й відділи в ліки забезпечені.
2.
3. Прояви епідемічних хворіб серед населення не проявлюється, крім
корости, і в малій мірі венеричних хворіб, також і серед членства. Населення
є незалежне від УЧХ, а тільки членство.
4. Лікування хворих і ранених без змін.
5. Від останнього звіту вилікувано 4Xох р.
Сьогоднішній стан 1245** ранених. Хворих не відомо, лише один.
6. Стан медичних сил в нашому терені: 1 фельчер, 3 санітарі, одна
санітарка, кілька ланкових.
III. Стан аптеки
Розхід за два місяці IX і ХXий
Спірт 4 л.
С. SalvarsanX10 amp a 4
Вата 220 g
Calcium Gluconicum 7 amp a 10 cc
* Звіти надрайонової референтури УЧХ, підпис "Тирса", за час від 1.10. X 1.11.46 p.,
1.11. X 1.12.46 p. та 1.12.46 p. X 1.1.47 p. Ориґінали писані ручно на кратковаваному
папері, кожний з них обіймає 2 сторінки.
**
Число (1245) ранених подано кодом.

415

Ліґніна 50 g
Calcium "Sandoz" 3 amp 10 cc
Ґаза 6 M
Ol.Camphoratum — 6 amp
Ріваноль 8 tab.
Іхтіоль. масть 20 g
Neosalvarsan X 8 amp
Pyramidon 40 lab.
Aqu. bidistilata 4 amp a 20 cm Prontosil 2 amp
Bomi tabl. X11 tab.
Denaturat X 100 g
Аспірина 73 tab
сірка 1/2 kg
Calcium "Sandoz" X 40 tab
cibalgin X 5 tab.
Бандажі срб. X 15 шт а 8 CM
Бандажі льняні 10 шт.
ɒntestinol X 17 tab
Kalium X 20 g
Veramon X 6 tab
Tanalbin X 10 tab
Йодина X 50 g
Крім того розходовано 5 1/2 кг цукру.
Суспільна опіка
Стан CO той сам. В 1Xɦɭ районі CO має вже забезпечення на зиму, а
у всіх інших покищо ні.
Слава Україні!
Тирса*
постій, 8.11.46 р.

* Марія Кухарук ("Тирса", "Світлана") X окружна УЧХ на Холмщині.
"Тирса" у своїх звітах подає кількість і назви ліків в українській або латинській
мовах.
Пояснення скорочень в українській абетці:
м. X метер, шт. X штука, таб. X таблетка, сн. X сантиметр, кл. X кілограм, л. X літр,
фабр. X фабричний.
Пояснення скорочень латинською абеткою:
tab. X таблетка, kg X кілограм, д. X грам, amp. Xампулка, cm. X сантиметр, m. X метр.
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ЗВІТ
Референтури УЧХ
За час від 1.11. 1.12.1946 р.
І. Орг. робота
1. Стан праці УЧХ в терені став більше активний. Районові, діставши
наказ, наладнали всі санітарні пункти та в міру можливости забезпечили в
ліки, хотяй не у всі.
2. Виховна праця в вишкільній формі не перепроваджується, лише
висилається літературу та "Інформативні Вісті", які виходять в терені.
3. Спеціяльних вишколів покищо в терені не було. В звітовому часі
відмаґазиновано деякі ліки та передано на райони та поодиноким референX
там. Наладнано зв'язки з IIXим районом та поінформовано про працю яку
переводиться в життя.
1Xɢɣ район. Стан праці в 1Xɦɭ р. стоїть досить слабо, тому що там брак
активних людей, які могли б працювати. Районова цього району також
менше проявляє свою працю, а більше конспірується.
ІІXий район. Майже до цієї пори не було жодної праці в терені, тому
що районова була хвора, а заступити не було кому. Надальше вже все в
порядку.
IIIXий район X праця йде нормально цілий час. Районова працю
старається виконувати.
II. Медична робота
1. Боївки та відділи в міру можливости в ліки забезпечені, але браки
помічається.
2. X
3. Прояви епідемічних хворіб ті самі, які подані в попередньому звіті.
З IIIXго району подано лише 5Xть осіб хворих на заразливу хворобу, але таких
в терені є більше, хотяй реаґується проти них.
4. Лікування хворих та ранених переходять добре.
5. Від останнього звіту вилікувано 4Xох ранених. Сьогоднішний стан:
один ранений, 136 хворих.
6. Стан медичних сил в нашому терені той сам, що подано в
попередньому звіті.
III. Стан аптеки
Розхід за місяць листопад
Бандажі льняні
3 шт.
Бандажі фабр.
32 шт.
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Ґаза
Вата
Ліґніна
Йодина
Калій
Prontosil
Aspiryna
Pyramidon
Rivanol
Togal
Ляпіс
Helmitol
Спірт
Ol. Camphoratum
Neosalvarsan
Balsam
Novocain
Dolantin
Гірка сіль
Вапно аптечне
Цукор

55 м.
575 g
6500 g
55 g
50 g
3 amp
45 g + 50 tab
138 tab.
6 tab.
30 tab.
2 шт. олівців
2 tub.
2 1/4 Л.
12 amp. a 2 cm
6 amp. a 2 cm.
2 tub.
16 шир. a 2 cm
2 amp. a 2 cm.
250 g
600 g
2,5 кл.
IV. Суспільна Опіка

Стан CO той сам. Забезпечення мають майже на цілий рік.
Слава Україні!
Тирса
Постій 7.12.46 р.
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ЗВІТ
Референтури УЧХ
За час від 1.12.  1.1.1947 р.
І. Орг. робота
1. Стан чл. 2145, сим. канд. невідомо.
2. До провідної роботи в районі й в надрайоні підготовано двоє дівчат.
3. Виховна праця над членами в вишкільній праці не перепровадX
жується, крім літератури, яка виходить в терені. Крім того подано наказ
вишколюватися самому й читати книжки.
4. В терені відбувається один санітарний вишкіл в числі 9 осіб, 6 дівчат
і 3 друзі. В звітовому часі перепроваджено контролю в 1Xɦɭ і 3Xɦɭ районі. В
2Xɦɭ районі наставлено другу районову з огляду на те, що попередня
опустила район не зголошуючи нічого. Відвідано там ранених й CO та
забезпечено. Подано наказ, щоби забезпечити CO на свята в м'ясо й товщ.
Цей наказ подано до всіх районів. В 3Xɦɭ районі також провірено частинно
CO та ранених.
5. Стан праці в першому районі X до цієї пори майже жодної праці не
було, а надальше праця поправиться, тому що змінено районову.
Стан праці в 2Xɦɭ районі X дещо покращав, тому що районова взялася
до праці. Труднощі в тому, що брак ліків і покищо їх ніхто не купує.
3Xий район. Праця майже без змін. В деякій ділянці були недоX
тягнення, але тепер наладнали. CO не мала доброго забезпечення й щойно
тепер взято в життя.
II. Медична робота
1. Боївки та відділи мають лише частину ліків. Загально ліків в терені
відчувається вже брак, хотяй не всіх.
2. Прояви епідемічних хворіб серед населення були обяви тифозні в
одному селі, але майже вже на виліченню. Серед членства цих проявів не
було. Натомість інші заразливі хвороби, як венеричні, надальше
проявляються серед населення й членства, хотяй в недуже великій мірі.
3. Піклування хворих та ранених переходить ........ але не всюди.
Загально раненими опікуються санітарні відділи й санітарки з УЧХ, крім
цього маємо одного фельчера.
5. Від останнього звіту вилікувано одного раненого й одного хворого.
Сьогоднішний стан 156 ранених та 125 хворих.
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Розхід
Calcium Gluconicum
Ліґніна
Вата
Аспірина
Pyramidon
Omnadin
Coffein
Metodorm Klawe
Ґаза
Бандажі льняні
Leukoplast
Спірт
Rivanol
Калій
Сироп

III. Стан аптеки

10 amp а 10 cm a 10%
50 g
275 g
20 g
20 tab.
19 amp a 2cm
10 amp a 2 cm
2 tub
1.25 ct
2 шт.
3.5 m
4 л.
1 tab
10 g
2...
Перебрано від господарки 10 кл цукру, а
розходовано 70.5 кл (68 кл забрали совіти).
IV. Суспільна Опіка
Стан суспільної опіки X 9 родин (22 особи), забезпечення їх не є
цілковите, на свята мають одержати приділ з м'яса й товщу.
Слава Україні!
Тирса
Постій 30. XII. 46р.

Копія однієї з сторінок ориґінальних звітів "Фреквенції хворих та ранених" за час
від 1.І. до 1.VI.1947 р. Сан. пункт рXн II, Лемківщина, ведені дXром Яворським
("Якимом").
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Друга сторінка з "ДенникаXхроніки" санXпункту, ведена дXром Яворським
("Якимом"). (Архів "Літопису УПА", ВО "Сян", 200X).
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Копія ориґінального звіту референтури УЧХ за час від 1.ХІ. – 1.ХІI.1946 р.
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Копія ориґінального звіту референтури УЧХ за час від 1.ХІ. – 1.ХІІ.1946 p.,
підпис "Тирса", постій, 7.ХII. 1946 р.
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Копія сторінки з місячного звіту про стан ліків у місяці травні 1947 р. в сотні
"Вовки І" , 28 Холмський тактичний відтинок УПА "Данилів". Звіт підписав
сотенний санітар "Калина".
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"Квіти" X посвідчення відбору ліків "Наталкою", датовані: 2.ХІI.46, 13.VI.46,
5.ХІІ.46.
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"Стан аптечки закупленої в р.ч. І", 1.Х.1945 р. Підписи: передав "Дуб", перебрала
"Уляна". (Грубешівський надрайон)
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Вирок Військового районового суду в Кракові на сесії в Сяноці, дня 16 травня
1947 р. Присуд кари смерти Розалії Мінко, дочки Йосифа та Анни Андрусєчко, ур.
дня 16.11.1924 р. в Станьковій, пов. Лісько, селянка, 4Xри кляси народньої школи.
Узасаднення вини: від серпня 1945 року належала до УПА і виконувала функцію
зв'язкової між селами Станькова, Завадкою і Пашовою, псевдонім "Малина". Від
травня 1946 р. збирала зела, з яких вироблювано ліки для хворих і ранених вояків
УПА. Вирок смерти виконано дня 20 травня 1947 року.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
АБ

АК

X Адміністративна боʀвка
X Армія Крайова

бул. X булавний
бунч. X бунчужний
БСБ X боївка СБ
ВІН

X Вольносьць і
Нєзавіслосьць
ВО
X Воєнна Округа
ВП
X Войско Польске
ВОП X Войско Охрони Поґраніча
вд.
X відділ; сотня
віст. X вістун
вих
X виховник; політвиховник
ГВШ X Головний Військовий
Штаб
ГК УПА X Головне Командування
УПА
ген.
X генерал
госп. X господарчий
див.
др.
дXр

X дивись
X друг
X доктор

заст.
зв.
зв'яз.
ЗДА

X заступник
X зв'язковий
X зв'язковий
X Злучені Держави
Америки
ЗП УГВР X Закордонне
Представництво УГВР
ЗУЗ
X Західні Українські Землі
ЗУHP X Західня Українська
Народна Республіка
ЗЧ ОУН X Закордонні Частини
ОУН

інж. X інженер

інстр.
інт.

X інструктор
X інтендант
КБВ
X Корпус Безпєченства
Вевнентшнеґо
КҐБ
X Комітєт Ґосударствєнной
Безопасності СССР
кз
X курієрське звено
кп
X Крайовий Провід
капел. X капелян
кол.
X колишній
ком.
X комендант (командир)
КПЗУ X Комуністична Партія
Західньої України
кXр
X командир
кул.
X кулеметник
кур.
X курінний; курінь
кущ.
X кущовий
лейт.
лік.

X лейтенант
X лікар

май. X майор
МВД X Міністерство Внутрєнніх
Дєл СССР
мґр.
X маґістер
м.
X місто
МО
X Міліція Обивательска
МЧХ X Міжнародний Червоний
Хрест
надр. X надрайон
нач.
X начальник
НКВД X Народний Комісаріят
Внутрєнніх Дєл
НКҐБ X Народний Комісаріят ҐосуX
дарствєнной Бєзопасності
НСЗ X Народове Сіли Збройне
о.
X отець
ОБВУА X Об'єднання Бувших
Вояків Українців Америки
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обл.
окр.
опр.
орг.
ОРМ

X область; обласний
X округа; окружний
X опрацював
X організаційний
X Охотніча Резерва Міліції
Обивательскей
ОУН X Організація Українських
Націоналістів

ТВ
темп.
т.п.
ТЗ

X Ужонд Безпєченьства
Публічнеґо
УГА
X Українська Галицька
Армія
пвд. X підвідділ; чота
УГВР X Українська Головна
пвх. X політвиховник
Визвольна Рада
пов. X повіт; повітовий
УЛТП X Українське Лікарське ТоваX
ПЖ X Польова Жандармерія
риство Північної Америки
полк. X полковник
УНДО X Українське НаціональноX
пор. X поручник
Демократичне Об'єднання
ППР X Польска Партія Роботніча УНР
X Українська Народна
прим. X примітка
Республіка
пров. X провідник
УНРРА X Юнайтед Нейшенс
проп. реф. X пропаґандивний
Реліф енд Регабілітейшн
референт
Адміністрейшн
проф. X професор
УНС
X Українська Народна
Самооборона
Р.
X ріка
УПА
X Українська Повстанська
рай. X район; районовий
Армія
реф. X референт
УРСР X Українська Радянська
рой. X ройовий
Соціалістична Республіка
УСС
X Українські Січові Стрільці
с.
X село
УСЗС X Українська СуспільноX
сан.
X санітар
Харитативна Служба
санXпунктX санітарний пункт
УЦК
X Український Центральний
СБ
X Служба Безпеки
Комітет
СЗ
X Служба Здоров'я
УЧХ
X Український Червоний
СКВ XСамооборонний Кущевий
Хрест
Відділ
УКК
X Український Крайовий
сот.
X сотенний, командир сотні
Комітет
сот. с. X сотенний санітар
хор.
X хорунжий
стр.
X стрілець
студ. X студент
ЧА
X Червона Армія
США X Сполучені Штати
чот.
X чотовий
Америки
ч.п.
X число порядкове
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УБП

X Тактичний Відтинок
X температура
X тому подібне
X Технічне Звено

ПОКАɀɑИК
АК див. Армія Крайова
Абрагам Арієг X 343
Австрійці X 239, 252, 341
Австрія X 48,145,217,331,369,375X376
АвстроXУгорщина X12, 26
Авшвіц, конц. табір X 93, 99
Аґрипіна, сел. із Саратовської
обл. X 235
Азія X 342
Академічна ґімназія у Львові X146
"Акція Вісла" X167, 228, 230, 251
АмерикаX 88,193, 207, 286, 288,
292, 375X376
Американський парашутист X 292,
295
"Амікус", лікар X 327
Андрієвський Борис, проф. X156,
368, 371X372
Андріївський Дмитро, член ОУН X 371
Андріївський Іван X 371
Андрріївський Федор X 371
АндрусєчкоXМінко Анна X 428
Андрусяк Василь ("Різун", "Грегіт"),
полк.,кXрТВ22 X 132, 237
Анка, жінка Михайла шефа СБ X 65
"Анна" X див. Дідик Галина
"Антипко" X 201
Антисемітизм X 341, 343X344
Антонівка, с. X 84, 98
Антонюк Порфір ("Сосенко"), кXр X
81X82, 86, 360
Аптекарі X 82, 96
Аптеки X110X111,114, 127, 215, 427
АптульськаXПшепюрська Іванна ("ПідX
гірянка"), окр. фармац. X 253, 297
Араби X 344
Арґентина X 217
Арізона, штат X167
Армія Крайова X 243, 251, 253, 292
"Арпад" – див. Крента Ярослав
АрхипеляґX213
Африка X 342

БПX312
Бабський, проф. X 326
Бабяк Степан ("Орленко"), ст. віст.
саніт. X148, 316
Баварія, Німеччина X 171
"Байда"Xдив. Миколенко Петро;
Савченко Микола Лаврінович X
Миколенко Петро ("Байда"), май.
"Байрак" X див. Косарчин Ярослав
Байройт, Німеччина X 286
БалабанXГоловата Марія
("Сніжинка"), УЧХ X 334
Балигород, м. Ліського пов. X104,
127,159,178, 374
Балій Михайло, вояк УПА із с.
Павлович X 244
Баляновичі, с. в Мостищині X 308
Бандера Степан X 210
Бандерівці X 84, 216, 362
БаранXПуткоXВасилеська Ірина Р.
("Галина", "Грізна") надр.
УЧХ X 304
Барановичі, м. у Білорусії X196
Бариштейн, проф. X 326
"Бастіон" ТВ УПАX157
"Батурин", окр. X 303X304
БаудінстX125
Бахів, с. Перем. пов. X 290
Бачинський Л., дXр X 54
"Бей", "Стрілець" X див. Чепіль
Богдан
БейXШоп, шпит. на Лонґ Айленд X 331
Белз , м. Сокальського пов. X 218X219,
221
БельгіяX198
Белсали, с. на Полтавщині X 371
Берегів, с. X 137
Бережани, м. Терноп. обл. X 320,
373
Бережанська ґімназія X 369
Бережанська тюрма X 320
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Бережанський пов. X 320
Бережанщина X 68X69, 74, 373
Бережниця, с. Стрийського пов. X 210
Береза Картузька, тюрмаX 373
Березинський, писар сотні Дуди X 305
Берегівський пов. X 290
Березка, с. Добром. пов. X 290
Березова Лука, с. Полтавської
обл. X147
Берендьовичі, с. в ПеремищиніX160,
168,173
Берензон, родом з Матієва X18, 32
"Берест" – див. Мартинець Мирослав
Бересть, с. Грубешівського пов. X 222,
244
Бересть над Бугом X 243
Берестечківський рXн X 360
Беріжки, с. X122,125
Бескид X104, 137X138, 231
"Бескид", кур. X 82
"Бескид", надр. X154, 164, 300, 324,
383
Бабюк Іван, адвокат X 279
"Бистрий" X149
Бігунка X128
Біла Кобила, ліси X 287
Білан Іван, сел. X 204
Білевич Олександер ("Борсук") з
Томашівського пов. X 226
БіленькаXВрецьона Галина, дXр X 9,
23, 57, 62, 330, 367
"Білий" X 393, 408
"Білий", дXр X18, 82X83, 97, 361
"Білий", розвідникX136
Білий Бір X 275
Білик Марія X 290
Білик Олексій, о. X 290
Білов, м. X 251
Білогорща, с. б. ЛьвоваX 240, 321
Білозор Володимир, дXр X 54
БілорусиX83, 239, 252
Білорусія X196
Білосток, с. б. с. Ліски X 225X226,
247X248, 250, 257, 261
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Більшовики X 66X69, 77, 80, 84, 104,
115,120,122, 132X133,138,141,
165,178, 219, 222X223, 273X274,
279, 321, 325, 330, 351, 356X357,
374
Більшовицька облава X 70
Більшовицька окупаціяX13X14, 27,
64, 96, 209
Більшовицьке запілляX107,120,
131,147
Більшовицький полон X162
Більшовицькі війська X 325
Більшовицькі партизани X 81, 97, 212,
279, 348
Більшовицькі провокації X 69, 219
Більшовицькі спецвідділи X129
Білякова М.X 57
Біндар Юлія, медсестра з с.
Боляновичі X 307X309
Бізанц, полк. X 59
Бігун Антін, сел. X 204
"Бір" X див. Шишканець Василь
Бірча, с. Добромильського пов. X 291,
295, 374
Бірчанський рXн X 289
БірчанщинаX160, 287X288, 291, 295
"Блакитний" X див. Данилюк Михайло
Бобин, с. Косівського пов. X 281
Богатирчук Федір, проф. 9, 23, 40,
43,47,49,51X52,57
"Богданна" X див. Гайдукевич
Олександра
Богородчани, м. Станиславівського
пов.X328
Божа Воля, с. Вербського рXну X 360
БоївкиX 104
БойківщинаX103,106, 110,139,141,
350
"Боксер" X див. Хома
Болбочан X 323
Болехів, м. Долинського пов. X 269,
272, 322
Болехівські ліси X 264, 327
Болехівщина X 268

Болохів, с. Калуського пов. X 205, 213
Бондар Зенон, лікар X 371
БондаренкоXРіпецька Марія ("ОкX
сана"), УЧХ X17,20, 31, 33, 284X
285, 292, 295X297, 301
БорXКоморовські, ген. X 243, 253
"Боремський" X див. Шумук Данило
Борис Параня ("Роксоляна"),
УЧХ X 338
Борислав, м.X 337
Бородієвич Юрій ("Юрчик") X149
"Борсук" Xдив. Білевич Олександер
"Борунда", лікар X153
"Босий" X див. Брилевський, пор.
"Босфор" X див. Сивак Іван
Боффало, Н.Й. X 377
Боянець, с. б. Мостів Великих X 337
Бриґадир, пос. міста X 84
Брилевський ("Босий"), пор. X 80
Брилинці,с. Перемиського пов.X 289
Брідський бій X 325
Броди, м. X 325, 373
"Бродич", сот. X148
Брустури, с. Косівського пов. X 281
Бубнище, с. X199, 202
Будапешт, м. X 281, 283
Буддисти X 342
Будилин, с. Сокальського пов. X 221
Буг, р. X 219, 223, 243, 364
"Буйтур", УЧХ X 303
"Бук" X див. Сеґелина Микола
Букове Бердо, г. в Ліському пов. X
104X105,108, 110, 112X114, 116X118,
120X121,128X129, 145
Буковина X 279, 281, 283, 370
"Бульба", саніт. X148
"Бульба", сотен. X 105, 107, 119
Бульбан Ярослав X 364
Бульвар Шевченка X 41
Бункери X14X16, 28X29, 65, 124, 275
Бунчужний із сотні Дуди
(родом з Полтавщини) X 305
Бур, р. X 360X361
Бурачинський Тит, дXр X 55

"Бурий",сотен.X123, 148
"Бурка", сотен. X 315
Бурко А., дXр X 46, 52
Буркут, с. X 281
"Бурлака" X див. Щигельський
Володимир
"Буря", УЧХ X 81
Бусел Яків X 68
Бутини, с. Львівщина X 336
Бутковський Іван ("Гуцул"),
пполк.X144
Буховичі, с. X 308
Бучач, м. Тсрноп. обл. X 263
В.Д. X 324
ВІН – див. Вольносьць і Нєзавіслосьць
ВП (Войско Польске) X159X160,
167X168, 170,172, 221X222, 251,
291,295,311, 342,405,407
"Вадим", надр. реф. проп. X 150
Вальницька МартаX 325
"Ванька", чот. X 150
Варм Шая Давидовим ("Скрипач"),
дXрX19, 32, 359X312, 363X365
Варм Естера Шаївна X 363
Варшава, м. X19, 32, 228, 231X232,
243X244, 246X247, 251X252, 259,
322X323, 341, 359, 363
Варшавський університет X 244
Варяж, с. Сокальського пов. X 221,
224
Василів X див. КорнилівXВасилів М.,
ɞXɪ
Василів, с. X 221
Василіянський монастир в ДоброX
милі X 286
"Ващснко", полк. X 83, 98
Вейнський університет в Детройті X
147
Велтіке Вілгелм ("Сян"), дXрX 162,
164X165
Вендт, дXр X 205
Венеричні недуги X186
"Верба", УЧХX361
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Всрбично, с. X 362
Вербковичі, с. Грубешівського
пов. X 227
Вербовичі, с. X 251
Вербський рXн X 360
"Веркшуци" X104
ВермахтX81,162, 199, 324
Верхньоуралська тюрма X 299X300
Верхратський, проф. X 328
"Веселий" X див. Свістель Данило
Ветлин, с. в Ярославщині X 315
Встлина, с. Ліського пов. X119, 122,
125, 136X137, 139,146
Вешинці Малі, с. X 376
Винники, м. Львів, пов. X 330
Винників Наталія, член ОУН X 336
Вирва, р. X 286
Виселенча акція X 224
Висла, р. X 219
Вислок Великий, с. Сяніцького
пов. X 104
Витлина, р. X 315
Вишкільний політичний батальонX91
"Вишня", УЧХX 81
Вишня ("Гуцул")X138
"Вишинськнй" X див. Гамівка Я.
Відень, м. X 167, 216X217, 281X283,
325, 353, 367, 370X371, 374
Віденський університет X 369X370
Військове командування X 44
Військове німецьке командування X 23
Військовий районовий суд в КраX
кові X 428
Військовий трибунал військ НКВС
Волинської обл. X 363X364
Військовополонені X 9,23,43
Вінницька обл. X 225
"Віра" X див. Гуменюк Люда
"Вітер" X див. Семчук Мирон
Вітошинський з Парижа X216
Власім, м. в Чехословаччині X 325
Внук Станіслав X 229X230
"Вовк", чот. X137X139, 149
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"Вовки", сотня УПА (Сотня УПА
"Вовки")X225, 250, 2 5 7, 42 5
"Вовчак", кXр X 83
Вовчак, с. Турійського рXнуX 86, 360
Вовчок, с. ВолодимирXВолинського
рXну X 95
Воєвідка Ярослав, дXр X 12, 26,156,329
Войнилів, с. Калуського пов. X 210
Волинець Остап ("Гуцул"), лікар X
109, 115, 119, 125, 132, 146,
162, 314X315
Волинець Роман X 146
Волинська обл. X 19, 32, 85, 359, 363
Волинські ліси X 223
Волинь X 9X12,16X18, 23X26, 30X32, 38,
46, 52, 61, 66, 73, 75, 78X79, 84,
87X88,90, 94X96,98X99, 103, 117,
147,159,176,186,220,223,245,
264,279,284,353,360,364,377
"Волинь" газета X 91
Волиця Барилова, с. Радехівського
пов.X227
ВолодимирXВолинський, м. X 81,
359, 363
ВолодимирXВолинський пов. X 95, 98
ВолодимирXВолинський рXн,
Волинська обл. X 85
Володимирівська тюрма X 241, 252,
319, 321
Володимирівський пов. X 82
Володимирщина X 83
Волосате, с. Ліського пов. X104,122
Волосянка, с. Стрийського пов. X 351
Волочиськ, м. Хмельницької обл. X 319
Вольносьць і Нєзавіслосьць (ВІН) X
227, 243, 251
"Воля"X 391
Воля Володзька, с. Березівського
пов. X 165
Воля Горянська, с. Ліського пов. X 383
ВоркутаX 337
Воробець Тома, дXр X 9, 16, 23. 30, 53,
62, 156,219,250,330, 367X368
"Ворон" X див. Сорочак Володимир

"Ворон В". "На мандрах скелету
старшинської школи УПА",
VII, 1953 X 354
Вороніж, м.X 196
Воррен, Мічіґен X 373
Ворохта, с. Надвірнянського пов. X154
Врецьона Володимир, дXр X12, 26,
156, 329X330
Вроцлав, м.X 244
"Вухляр", лікар X 327
"Вуйко"X 160
"Вуйко", дXрX110
Вязлов Андрій X 38
В’язовиця, с. в Ярославщині X 303
ГВШX153
Гаврилюки брати, сел. X 204
Гаґа, м. X 53
Гайдукевич Олександра ("Богданна",
"Зена"), фармац. УЧХ X 160,
162,168, 186,298
"Галайда" X див. Сивак Євген
"Галина" X див. БаранXПуткоX
Василевська Ірина
Галицький рXн X 327
"Галичанка"X див. Сидоренко
Тетяна; Ганущак Юлія
Галичина X12, 16, 26, 49, 55X56, 64,
66, 69, 73, 78, 84, 90, 99, 211X
212,323,350,353, 369
Галичина, дивізія X див. Дивізія
"Галичина"
Галібей Роман X 263
Гамівка Я. ("Вишинський") X167
"Ганя" X див. Мартинюк Ганна
Ганущак Юлія ("Галичанка"), обл.
УЧХ X 153
Гарабач Василь ("Орач"), член рай.
пров. Бірчанщинини X 288, 292
Гарабач Іван ("Пастернак",
"Старий") X 167, 292
Герасимович Іван, педагогX 55
Гасин Олекса ("Лицар"), член
ГВШ X 350, 352

Гільське, с. Ліського пов. X 405, 407
Гільсверкс (Допомоговий
Комітет) X 49
Гільче, с. Сокальського пов. X 221X223,
226,360
Гірне, с. СтрийщинаX155
Гітар (Хитар), с. 351
Гітлер X 37, 42, 49, 55, 343X344
Гітлерівці X 58
Гічвиця, с. б. БалигородаX159
Гладиш, о. X 293, 296
Гладиш Оля X 293X294, 296
Глимчук Василь ("Калина") із с.
Змій X148
Гнатюк Петро ("Дорош"), чот. X137,
149, 151
Гнатюк Петро із с. Завишня X 260
Говерля, г. X 279
Голейко, книговод X 215
Головата Марія X див. БалабанX
Головата Марія
Головне Командування справами
полоненних на: Галичину X 49;
Польщу X 49;
Україну X 48X49
Головне Німецьке Командування
в Україні X 48
Голокост X 348
"Голубенко", кур. (Курінь "ГолуX
бенка") X 360
"Голубенко", "Острізький", кур. X
361X362
Голубець Микола X 320
"Гончаренко" X див. Ступницький
Леонід
Гонятин, с. X 223
"Гордій" X див. Левицький Осип
"Гордієнко" X 400, 407X408
Гориня, с. X 79
Горинці, с. в ЯрославщиніX106, 287
"Горислав" X див. Ріпецький Модест
Городиловичі, с. Сокальського
пов. X 221
Горохівський пов. X 82
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"Граб" Xдив. Мартинюк Сергій
"Грабенко" X див. Ніновський В.
Грабівка, с. Калуського пов. X208, 210
"Граната"X149
"Грань", чот. X 137X138
"Грегіт" X див. Андрусяк Василь
"Григор" Xдив. Гук Мирослав
Григорчук М, дXр X 57, 330
Грицай Дмитро ("Перебийніс"),
ген.X 110
"Грізна"Xдив. БаранXПуткоXВасилевX
ська Ірина
"Грізний" X 396
"Грім", саніт.X123, 130
"Грінченко", рай. X150
"Громенко" X див. Дуда Михайло
Грубешів, м. X 221, 225, 227, 243, 251
Грубешівський надр. X 254
Грубешівський пов. X 218, 222, 225,
243,257
Грубешівщина X 201, 228, 230, 251, 305
Грузини X 177
Гузар Василь ("Зубченко"), дентист X
157, 162
Гузєв, МҐБ X 321
Гук Богдан ("Скала"), дXр X 17, 157,
165, 167X168, 171,173, 192X193,
290, 292, 324, 372, 384
Гук Ґеня X 290
Гук Мирослав ("Григор"), окр. пров.
Перемищини X 290
Гук С.,о. X 290
Гуляницький, дXр X 49
Гуменюк Люда ("Віра"), УЧХ X 285,
287, 289
Гурко Михайло, сел. X 204
Гурко Степан, сел. X 204
Гусяк Дарка, діяч ОУН X 239X241,
252,321
Гута Березинська, с. Добром. пов. X 290
"Гуцул" X див. Волинець Остап
"Гуцул", БСБ X 386
"Гуцулка" X див. Попович Марія
ГуцульщинаX17, 31,279, 285, 295, 370
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Гучва, р. X 219
Гучва, с. в Грубешівщині X 228
ҐПУX 323
ҐУЛАҐX198,212
Ґданськ, м. 18, 32, 227, 230, 251
Ґдешин, с. Грубешівського пов. X 222
Ґебіцкомісаріят X 42, 44
Ґелета Славко X 263
Ґенеральна Губернія X12, 26, 49, 57,
59, 78, 96
Ґенеральний Комісаріят України
в Рівному X 57
Ґестапо X11, 17, 23, 25, 31, 50, 52,
58, 60, 62, 87X88, 90X92,94, 99,
104,109,141,204X207,209X210,
213X214, 216, 271, 308, 320, 337,
344, 347, 350, 352, 369, 377 Ґетто
X 58, 77, 84, 86, 98, 345, 347, 350
Ґімназія сестер Василіянок X 319
Ґілатевич, нотар X 279
Ґолонєнко, кап. НКВДX 139
Ґоляш Надія ("Марійка"), рай.
УЧХX150, 174
Ґоляш Степан ("Мар") X192, 282
"Ґонта", кXр X 86
ҐранасXОнисько Василь ("Десна"),
дXр X 17, 31, 196X197, 203
Ґрац, м. X 375
Ґрифель, дXр X18, 32
Ґусов, молод. лейт. X 363
Д., кравець X 207
Д. Микола X 196
Давиденко Олександер ("Юрко"),
дXр X18, 31, 162X163,168,177, 194,
197, 199X203, 323X324, 332, 334
"Дальнич" X див. Федорів Петро
"Данилів", холмський 28 ТВ УПА X
157, 226, 256X257, 425
Данилевич Роман, ред. X 46
Данилюк Михайло ("Блакитний"),
дXрX16, 18,30,32,87X88,98,209
Дануся, лікарка X 301

Данцінґ, м. X 322
Дарниця, м. X 47
Дашава, с. X 197X198
Дверник, с.X 110, 117, 129
Дворково, с. X 230
Демчук Надія, УЧХ X 287
"Демчур"X 392, 407
"Денисенко" X 388, 395, 407X408
Денисенко Г. В. X 38
"ДенникXхроніка", санXпункту на
Лемківщині, 1947 X 422
"Дербушка", рай. X 314X315
Держанів, мX на Шлеську X 231, 251
"Десна" X див. ҐранасXОнисько
Василь
Детройт, Мічіґен X147, 193, 375
Децикевич В., през. X 55
Джані, хлопець в с. Котів X 288X289
"Дзвінчук", кXр Дрогобицької ВО
УПА X120
Дзиндровська Стефа X 154
"Дзєннік Польскі" X178
Дивізія "Галичина" X104, 243, 325,
373, 394
"Дим" X 406
Динів, м. Березівський пов. X157,164,
169, 288
Дібринів, с. Рогатинського пов. X 211,
369
Дівочий інститут в Перемишлі X160
Дідик, інтендантX105
Дідик Галина ("Анна"), УЧХ X 9, 18,
23, 68, 239X241,251,320X321
Дмитрик Іван. "У лісах ЛемківщиX
ни", 1976 X 314
Дніпро, р. X 39, 44X45
Дніпропетровський Медичний
інститут X 56, 371
Дністер, р. X196, 285
Добромиль, м. X 285, 295, 300, 302
Добромильська лікарня X 286X287
Добромильщина X 110, 287, 302
Довга Войнилівська, с. Калуського
пов. X 204, 213

Довган Марійка ("Орися"), завід.
ліками X 222, 254X255
Довге, с. Стрийського пов. X 334
Довжнів, с. Сокальського пов. X 221,
231
Долботів, с. Калуського пов. X 153
Довжанка, с. Терноп. пов. X 216
Долинка (тато і син), міщани з
Калуша X 206, 210
Долинський пов. X 208, 369
Долинщина X 152, 327
Долобичів, с. X 221
Долобичівські ліси X 223, 250
Домбрувка, с. X 231
Донбас X 40
"Донець", підст. X 82
Допомоговий Комітет X46, 49, 55,
58, 62
Допомоговий Комітет міста Рівне X
11, 25
"Дора" X див. Скірка Анна
"Дора", машиністка X 192
"Дорош" X див. Гнатюк Петро
"Дорошенко" X див. Кулик Микола
Дровково, с. X 251
Дрогобицька воєнна округа УПА X
119X120
Дрогобич, м. X139,197X198, 353, 355
"Дрозд" X 407
"Дружинники", старшинська школа
УПА X 96
"Дуб", чот. X 223
"Дуб" (в Грубешівському рXні) X 427
"Дубенко"X 388
Дубецьке, м. ПеремищинаX 167
"Дубина" X див. Прокопчук Михайло
Дубно, м. X 89
"Дубовий" X 405
Дуброва, с. X 360X361
Дуда Михайло ("Громенко"), сот. X
121, 162, 164, 171
Дудко Федір X 46
Дуклянський просмик X 383
Дудка Івась із с. Мицова X 226

437

Дунець, поліц. віст, з Надвірної X
206, 210
"Дух" X див. Петрусевич Нуна
Духовна семінарія в Кременці X 87
"Ева" X див. МорозXФіль Ярослава
ЕвропаX 124,189
"Ема", УЧХX175
Емведисти X 232
Емґебісти X 243
Енґельгардт, ген. X 43
"Еней", дXр X 77X78, 96
Енкаведисти X135, 165, 223X225, 244,
362
Ерґо X 342
Ерлянґен, Німеччина X 140, 167
Естонія X 341
"Євген", сотен. X104X105, 107,121
ЄвреїX18X19, 32,346X347, 353,
359X360
Єврейська партизанка X 348
Єврейські партизани X 345
ЄжовщинаX 371
Єзєжинська Михася, УЧХ
(з Львівщини) X 285, 287
Єрусалим X 342
Ж., поліц. з КалушаX 206
Жабьє, с. Косівського пов. X 17, 31,
280, 282X283
Жаброкрич, с. Крижополького
рXну X 326
Жеґестів, с. на Лемківщині X 325
Женева, м. X 53X54, 61
Женевська Конференція 1864 р. X 8,
22, 53, 62
Жиди X 45, 54, 58, 78X79, 82, 84, 86,
92,96,107,177,204,206,210,
235, 341X342, 344X349, 351X352,
355X356, 373, 347
Житомир, м. X 47
"Жінка", журнал X 91
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Жінки X9X11, 25, 37, 39X40, 44X45, 51,
57,65,68,73,87,90X91,93X94,
107X108, 139, 161,238
"Жіноча доля", журнал X 91
Жіноча клініка у Львові X 331
Жіноча Служба Україні, орг. X 57, 91
Жмеринка, м. X 38
Жнятин, с. Сокальського пов. X221,
225
Жовква, м. X 200, 271, 275, 277
Жовківщина X 220, 273
Жовнір, поц. X 211
Жогатин, с. Добром, пов. X 287,
291X292, 295X296
"Жук" X149
Жуковський Антін, дXр X 373
Жулави, м. X 230
Жулин, с. Стрийського пов. X 334X335
Журавно, м. X 200
Журко Максим, доцент X 371
ЗУНР X див. Західня Українська
Народня Республика
Завадка, с. Калуського пов. X 204,
213, 428
Завадів, с. б. Миколаєва на
Львівщині X 155
Завишня, с. Сокальського пов. X260
"Заграва" Xдив. ЛебедовичXКліш
Олена
"Загріб", кур. інт., з Костопільщини X
79
Задорожний Петрусь X 238
Задорожлий Стефан з Довжева X 231
ЗакарпаттяX 55, 90
Закерзоння X17, 157, 179, 186,192,
293, 298
Закерзонська Україна X 179
"Залізняк" X див. Шпонтак Іван
Залізняк Микола X 41
Залізці м. Зборівського пов. X 320
Заліски, с. Жидачівського рXну X196
Зальцбурґ, Австрія X 331

Запоріжжя X 337
"Запорожець", підст. X 82
ЗарицькаXСорока Катерина ("МонеX
та"), край. пров. УЧХ X 9, 16,
18,23,30,64X74,155,239X241,
252, 254, 298, 319, 321
Зарицький БогданX 64
Засланці X 40
Затварниця, С. X 117
"Затока", кXр, охорони X 292
ЗахаріясевичXЛипа Галина, худ. X 323
Західні Українські Землі X 68
Західня Европа X187, 197, 244, 278,
303
Західня НімеччинаX17, 31,140,157,
167, 176
Західня УкраїнаX 16, 73, 319, 330,
342, 346, 358, 377
Західня Українська Народня
РеспубликаX54;
Державний Сскретаріят X 54;
Рада Здоров'я X 54
Збараж, м. X 319
Зборів, м. X 320
Зборівщина X 373
Збруч, р. X 54, 367
"Звенислава" X див. ЛебедовичXКліш
Олена
Зела X 189, 192
"Зела та їх пристосування" X195
"Зела та їх пристосування",
конспект X 192
"Зела та їх пристосування",
підручник X 193
Зелена вул. у Львові X 196
Зелена, с. Коломийського пов. X 281
"Зелений", кXр X 84
"Землячка" X 77
"Зена" X див. Гайдукевич Олександра
"Зенон" Xдив. Латиський Леонід
Зеленюк Олекса, фельдшер X 208, 210
Зеленюк Олексій Миколайович
("Пастер"),дXрX18, 322, 326X
327, 333

"Зір" X 393, 408
"Зірка" див. Сивак Володимир
"Зірка", надр. УЧХ X 81, 222X223, 250
"Зов" X 383, 407
"Зозуля"X149
"Золотаренко", політXвих. X 361
"Зоряна" X див. ЛебедовичXКліш
Олена
"Зоя" X див. Хімка Зена
"Зоя", дXрX103,130,132
"Зруб", військ, інстр. X 287
"Зубенко", чот. X 83
"Зубченко" Xдив. Гузар Василь
ІРО X 331
ІваноXФранківськ, м. X 328
ІваноXФранківська обл. X142
"Івась", вояк УПАX 266
Івахнюк Антін X 20, 33
Іваніч, м. X104
Івченко Людмила X16, 23, 30, 37, 51,
57
"Ігор", сотен. (Сотня "Ігоря") X 361X362
Іздебки, с. X 294
ІзраельX 18, 32, 341
Індіяни X 342
Інститут ім. Петра Могили в
Саскатуні X 90
"Інструкції для санітарів" X 414
Інта X 337
"Інформативні Вісті" X 417
"Інформативні Вісті", журналX 226
"Ірина" X див. РовенчукXЛабунька
Марія
ІркутськX 24, 244
Ісканія, с. Перем. пов. X 167, 290
"Іскра"Xдив. "Мазепа"
Ісус Христос X 342
Італія X 353
"Ітанюк"X 396
Іщенко, дXр X 41
КПЗУX 197
К., директорX 207
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К., з КалушаX 206
"Кавка" X 407
Кадобня, с. Калуського пов. X 204, 213
Калебай, ростр. Німцями X 205
"Калина" X див. Глимчук Василь
"Калина", фармац. зі Львова X 327
"Калина", саніт. X186, 425
"Калина", медсестра X 124
Калуська округа X 204
Калуський пов. X153, 204X205, 208
Калуш, м. X 204X205, 208, 210X211,
214, 326, 369
Калущина X17, 31, 204, 207, 210X213
Кальниця, с. X138, 383
Камінська ІринаXдив. ТимочкоX
Камінська Ірина
"Камінь" X 97
"Камінь", фельдшер X 79
Камінь, с. в СтаниславівщиніX 332
КаміньXКаширський пов. X 83
КаміньXКаширський рXнX 97, 361, 364
Кам’янець Подільський X 322
Канада X 90, 147, 247X248
Капітан Дмитро, дXр X17, 31, 204,
208X210, 212X214, 369
Капшій Ольга ("Оля"), УЧХ X 338
"Кар"X 386
Каранович, кап. X 47X49
КарванськаXБайляк Анна ("Лісова",
"Наталка", "Рома"), УЧХ X18,
32, 92, 306, 426
КарванськаXТелятинська Анна X17,
31
"Карий"X399, 405, 407
"Карий", саніт. X186
Карлетон, Мічіґен X193
Карликів, с. X 104
"Карло", саніт. X193
Карловий Університет в Празі X 376,
378
Кармелюк, с. X 383
Карпати X14, 17X18, 28, 66, 80, 107,
121,141, 159,198X199, 201, 203,
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227X228, 271, 284X285, 322, 328,
336, 344, 353, 356
Карпатська УкраїнаX 55, 315
Карпатський Край X 333
Карпатські ліси X149, 327, 333, 352
"Карпенко" X див. С. Богдан
"Карпенко", сотен. X 198
"Карпович" X див. Медвідь Михайло
Касараба Соня X 336
Католицизм X 341
"Катруся" X 407 "Качор" X 408
Кашубинський Н. ("Нестор") X 167
"Квіт", стр. з Ярославщини X 315
"Квіти" X посвідчення відбору
ліків X 426
Кейван Зоня X 20, 33
Кейді, дівчина в с. Котів X 288X289,
295
Келеман Василь, дXр X 199, 371
Керамічний технікум в Миргороді X
147
Керзона лінія X 158, 194
Керосинна вул. в Києві X 39
Керте X188
"Кивай", студ. мед., санітарX107,115,
123, 135, 150,164, 167, 173
Київ, м. X 9,16, 23, 30, 37, 3946, 51X52,
54,57,69X70,156,197,233X234,
252, 308, 322, 367
Київський медінститут X 42
Киргизи X 204, 213
"Кіт", саніт.X159, 168
Кіц Володимир, дXр, ветер. лікар X 206,
209X210
Клевань, с. X 82, 97
"Клим", член штабу X 83
Клівленд, Огайо, США X 372
Кліменко, МҐБ X 321
Кліш Ісидор, дXр X 378
Кліш Олена X див. ЛебедовичX
Кліш Олена

"Книга історії недуг", санXпункту
рXну Лемківщина, 1947 X
382X383,401X402,404
Княжпіль, с. X 287
Кобаки, с. Косівського рXну X 281
Кобильське, с. X 407
Кобрин Юрко, сел. 204
Коваль, дир. школи із Калуша X 211
Ковель, м. Волинська обл. X 19, 32,
48, 80X81, 97, 359, 361
Ковельський міськвідділ НКВС X 359
Ковельський пов. X18
Ковпаківський партизанський
відділ X 68
Когут Гриць, сел. X 204
Когут Максим X 204
Кожухів б. Москви X 367
Козак, о. X 267
Козак Ірина X див. СавицькаXКозак
Ірина
КозакXЕКО Едвард X 351
"Конарик", саніт. X 316
"Коник", кXрX 150
"Коник", кур. X 147
Кононенко Христя, дXр X11, 17X18,
24X25, 30, 46, 4849, 52, 57, 63,
89X91, 93X94, 99
Концентраційні табори X 57
Конюхи, с. в Бережанщині X 68, 74
Конюшки Королівські, с. РудківсьX
кого пов. X193
Кооперативний Союз у Зборові X 320
Копанки, с. Калуського пов. X 205,
213
Копилаш, ліси X 281
Копичинці, м. Терноп. обл. X 376
"Кор" X див. Крук Богдан
Корманицький ліс X173
КорнилівXВасилів М., дXр X10, 24, 46,
52, 57
"Корній" Xдив. Ярошевич Ярослав
Короленка вул. в КиєвіX 41, 252
Король Тоня ("Таня"), студ. мед.
УЧХ X 327, 333

"Корп", чот. X 237
Корчівка, с. на Волині X 377
Корчмин, с. X 360
Корчунок, хутір X 222X223
"Коршун", шеф штабуX 82
КосарчинXМарунчак Наталка,
УЧХX17, 31, 263X272, 328
Косарчин Оля ( жіноче прізвище,
муж Микола) X 264, 267, 269
Косарчин Ярослав ("Байрак"),
сотен. кXр 23 ТВ УПА X 263X264,
267, 270
Косів, м. X 270, 279, 281, 283
Косівський пов. X 280X281, 283
Костецький Яків, о. X 49
Костопіль, м. X 88
Костопільський пов. X 92X93
Костопільщина X18, 32, 78X79, 93, 96
Костяшин, с. Сокальського пов. X 221
Котів, с. Добром. пов. X 288, 291, 295
КохX 91
Коханська Галина ("Мамця"), адм.
шпиталю X 95
Коша Юзеф X139
Кошалін, м. X 245
Коцьолок Ірина X див. ХробакX
Коцьолок Ірина
Коцьолок Ярослав ("Крилач"),
сот.X 85X86, 115, 154,162,164,
167, 171, 297
Коцюбинський, лікар X 279
Кравзе Гельмут ("Маріян"), студ.
мед. X162
Кравець Аретій, дXр X 20, 33
Крайова комісія допомоги
полоненим X 60, 367
Краків, м. X 9, 19, 23, 49, 52, 57, 62,
78, 104, 165, 177X178, 209, 325,
329, 343, 347, 428
Краківський університет X 373
"Крапка" X див. Курас Михайло
Красне, с. X132
Крвавіч Тадеуш, дXр X18, 32, 227X228,
251
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Кремль X 165
Кременець, м.X 11, 87X89, 98
Кременецька тюрма X 25
"Кременецький" X 83
Кременецький пов. X 84, 220
Кременецький рXн X 98
КременеччинаX 84
Крента Ярослав ("Арпад"), студ.
мед., саніт. X 123,159, 168, 178,
186, 193, 384
Крижопольський рXн., Вінницька
обл. X 326
Криве, с. на Лемківщині X136, 407
"Кривий"X406
"Кривуля", політXвих. X 119
Криївки X14X16, 28X29, 66, 69, 80, 109,
123X124, 158X159, 163, 165, 167,
175,188,224,289,311,321,407
"Крилатий" X див. Новак Віктор
"Крилач" X див. Коцьолок Ярослав
Криниця, м. X106, 158
Кринничина X157
"Крісовий", сотен. X 121
Кропивник, с. Калуського пов. X 205,
213
Кросно, м. X 374
Крохмалюківна, з УПА X 216
Крук Богдан ("Мельодія", "Кор",
"Яньо"), дXр.X17, 31, 33, 150,
157,165, 174, 176,189,193X195,
276, 316, 324, 372, 405X407
Ксеня, медсестра родом з ПолтавX
щини X 307X309
Кубійович Володимир, проф. X 57, 61
"Кудияр", сотен. X 361
"Кузьменко", стр. X 405
Кулик Микола ("Дорошенко"),
УЧХ X 20, 33, 303
Кулява, с. в Львівщині X 336
"Кум", дXр X 18, 32, 327, 351, 353X354,
356X357
Курас Михайло ("Крапка"), сотен.
із с. Молодятичі X 225, 250
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Курінь УПА "Бастіон"Xдив. "Бастіон",
курінь УПА
Курінь УПА "Месники" X див.
"Месники", курінь УПА
Курси санітарок X 78
Курчаба Леонід, дXр X 9, 23, 57, 62
Кути, м. Косівського пов. X 328
Кухарчук Марія ("Світляна",
"Тирса"), надр. УЧХ X 222, 255,
305, 415X416, 418, 420, 424
Куцій Юрко, сел. X 204
Кучерський Ярослав, дXр X 206X207,
209X210, 214
Кушнір Роман, дXр X 286X288, 295, 300
"Кущев" X 408
"Л" X 407
Лабунька Марія – див. РовенчукX
Лабунька Марія
Лавочне, с. Стрийського пов. X121,
130, 351X352
"Лагідний" X див. Футала Лев
"Лада" X див. Савицька Ірина
Лада, дівчина X 71
"Лазар" X 394, 405, 407
"Лайбіда" X 407
Ланівський рXн. Терноп. обл. X 220
Ланівці, с. X 245
Латиський Леонід ("Зенон"), провок, X
232X233, 242X244, 251
Лапір, м. б. Детройту X 375
Лапічак І., дXрX 157
"Ластівка" X див. Янківський
Григорій
ЛебедовичXКліш Олена ("Зоряна",
"Звенислава", "Заграва"), окр.
реф. УЧХX17, 31, 273, 276X277,
327
Лебедович Омелян, дXр X 375
Лебедь Дарія, "Замість вінка на
могилу" X 320
Лебедь Микола X 110
Лебідь Михайло X18, 32
"Лев" X 393, 389, 405407

Левицький Осип ("Гордій") X17, 31,
313
Левінський X 90
"Левко" X 385, 387, 405X406
Левкович Слава X див. РоманинаX
Левкович Слава
Лемеха Ірина ("Рогніда"), УЧХ X
193, 287
Лемківський курінь УПА X141,
146, 150, 159
ЛемківщинаX17,19, 33, 103X104,
106,109X110,122, 124X125,127,
133,135X137,139, 141X142,145,
147X148, 150X152,157,159, 162,
168, 174X175, 178, 189,192X194,
221,273,294,304, 321, 325,
383,401402,404,408, 421
"Лемко" (боївка ОУН) X 104
"Лемко" 26 ТВ УПА X145, 147,
157X159,161X162, 168X169
"Лен", кущ. X 390
Лендек, Австрія X145
Леніченко, МҐБ X 321
Лепкий Богдан, дXр X 40
ЛесикП., дXрX204, 213
"Лесь", кXр сотен. X104X105
"Леся", саніт. X 186
Либохора, с. Дрогоб. обл. X145
Лико Іван X 208
"Лиман" X 221
"Липа", фельдшер X 153
Липа, с. Долинщина X152, 333
Липа Іванна X 322
Липа Марта X 323
Липа Галина X див. ЗахаріясевичX
Липа Галина
Липа Юрій, дXр X18, 31, 186, 322
"Лисий" X див. Турко Іван
"Лицар" X див. Гасин Олекса
Литвинчук І. X 80
Личаківська вул. у Львові X 56
ЛівобережжяX 199
Ліберка, м. в Чехословаччині X 55

Лікарі X 8, 10X13, 17X19, 24X27, 32, 42,
52, 54X56, 58, 60, 62X63, 69, 77X79,
82, 84, 86X87, 96, 98, 103, 107,
110, 122, 125,130, 140, 143,
157X158, 161, 163X164, 168X169,
177,183X184,186, 193, 205X206,
209X210, 215X216, 218X219, 222,
235,289, 317, 327, 329, 360, 365,
369,371
Лікарська палата у Львові X12, 26,
330
Ліки X109, 111, 163X164, 178, 180,
183,192,194, 220X222, 267,
425X436
"Лікувальні зела" X163, 193
Лікувальні рослиниX184,189X191,193
Ліски, с. Сокальського пов. X 221,
225X226, 247, 250, 261X262
Лімниця, р. в Станиславівщині X131
"Лісненко", лікар X 327
"Лісова" X див. КарванськаXБайляк
Анна
"Лісові Чорти", пластовий курінь X
329
Лісоцький бій X 257
Лісоцький ліс X 257, 261
Лісько, м. Сяніччина X106, 188, 192
Літопис УПА X 209
Літопис УПА. Архів X176, 208, 401,
404X405, 422
Ліщава Горішна, с. ПеремищинаX159
Лоґаза М., дXр X 87, 89
Лодзь, м. X 229, 251
ЛонґXАйленд X 217, 331
Лондек Здруй, м. в Польщі X 301
Лубенська Гімназія X 371
Лубне, с. X 3 8 3
Лужецький Євген ("Шувар"), дXр X
162X165,168,171,177,192X194,
311X312, 324
Лукавиця Вижня, с. в Стрийщині X
335
Лукасевич Євген, дXр X 54
Луцьк, м. X18X19, 32, 363
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Луцький пов. X 78
Львів, м. X 9, 12, 22X23, 46, 49, 55X60,
62X64,66,71,74,87X88, 104, 106X
107, 125X126, 140X141, 145, 155X156,
160,171, 184, 193, 196X197, 203,
211, 215, 227, 240, 263X264, 271,
276, 298, 302, 315, 319X321, 329X
330, 343X345, 347, 367, 371, 374X
378
Львівська ветеринарія X 263
Львівська клініка X 325
Львівська політехніка X 220
Львівська обл. X 65, 196, 319, 323
Львівська туберкульозна клініка X 62
Львівський медичний інститут X
105, 140X141, 146, 155X156, 162, 167,
193,196X197, 203, 326X327, 371
Львівський університет X 227
Львівщина X 70, 155 ,167, 277, 285,
287, 298, 307X308, 327, 336
Льєж, Бельгія X198
Любачів, м. X 304
Любачівщина X19, 33, 162,167, 301,
304
Любеля, с. б. Мостів Великих X 338
Люблін, м. X 48, 52, 222, 227, 251, 257
Любович Уляна. "Про юні роки
Катерини Зарицької" X 320
Любовня, с. X 226, 270, 328
Любош, м. на Словаччині X 269
Лярей, хірург X 188
Ляхава, с. в Бірчанщині X 160
Ляхівці, с. X 360
Ляцко, с. б. Добромиля X 302
Лящев (Лащів), с. X 228
МВДX251, 358
МҐБX232, 251
МОX139, 290
МЧХ X див. Міжнародний Червоний
Хрест
М. МеланіяX 198
М. СильвестерXСильвунцьо X198
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"Мавка" X див. Киндій Софія
"Мавка II" X див. Мороз Ольга
Мавт Вільсон X 376
Маґадан X 243
Маґнітогорськ, м. X 234, 237, 252
Мадяри X 39, 110, 122, 131, 204, 279,
281
Мадярська Армія X 131
Мадярські війська X 266, 370
Мадярські шпиталі X 14, 28
Мадярщина X 279, 352
Маєр, полк. X 49
"Мазепа" ("Іскра"), сотен. X105,107
"Мак" X див. Соха Ілько "Мак",
кущ. X 386
Макар Володимир X 20, 23
"Макс" X див. Скорупський Максим
Максименко Л., дXр X 55
"Максимович В." X див. Нойман
Самуель
Малєнков X 242
"Малий" X 149
"Малина" X див. Мінко Розалія
Малис Ярема, доц. X 371
"Малуша" X див. Мороз Ольга
"Мамця" X див. Коханська Галина
Мандрик, ростр. німцями X 205
Мантофель фон Цеге X 188
Манюх Володимир, дXр X18, 198,
263X269, 271X272, 328
Манюх Оксана, аптек. X 263, 265,
267X269, 271X272
"Марійка" див. Ґоляш Надія
"Марійка" X 407
"Марійка", станична в с. Котів X 291
"Маріян" X див. Краузе Гельмут
"Маріян", студ. мед. X 164X165
Марковський, дир. X 246
"Марта" X див. МорозXФіль Ярослава;
РоманинаXЛевкович Слава
Мартинець Ярослав ("Берест"),
дXр X 103, 148, 327
Мартинюк Анна, бабуня X 247

Мартинюк Анна ("Ганя"), саніт.
УЧХX17, 31X32,218, 224, 226,
230, 232, 250X252, 254, 259X261
Мартинюк Валентин X 245
Мартинюк Галина X 245X247
Мартинюк Галина, дочка X 247, 253
Мартинюк Ганна X див. Мартишок
Анна
Мартинюк Денис X 245
Мартинюк Клявдія X 245
Мартинюк Марія X 245
Мартинюк Олесь X 226, 233X236,
239X242, 244X247, 251X253, 259
Мартинюк Сергій ("Граб") X 220,
225X 232, 237X238, 240X241, 244X
246, 251X253, 258X259
Мартинюк Теодосія X 245
Мартинюк Ярослав X 247, 253
Мартінґер Едвард, командант X 139
Марунчак Наталка X див. КосарчинX
Марунчак Наталка
Марчук Галя ("Оля"), УЧХ X 225,
228X231, 250X251, 256
Матіїв, с. Ковельського пов. X18, 32
Матіївський рXн X18
Матюшенко Борис, дXр X 54
Мачула Параскевія, УЧХ X 334
Мачулки, с. X 85
Медвідь Михайло ("Карпович") X 83
Медика, с. б. Перемишля X 337
Медицький, дXр X 219, 250
Медінститут в Станиславові X 328
Медична академія в ҐданськуX 227
Медична Служба X 78, 268
Медичний інститут у Вороніжі X196
Медичний Факультет Львівського
університету X 325
МедичноXсанітарна адміністрація X12
Медичні пункти X133, 208, 210
МедичноXсанітарна опіка X101
МедичноXсанітарна системаX12
МедичноXсанітарна службаX 7, 13,
17,21,120

МедичноXсанітарна служба на
ВолиніX 17
МедичноXсанітарна служба УПА X
13X14, 18, 27, 84, 106, 124, 110X
111
МедичноXсанітарна служба УЧХX187
МедичноXсанітарний персонал X 8,
12,22
Медсестри X 77, 82, 108X109, 115, 124,
219
"Мельодія" X див. Крук Богдан
Мельник Анна ("Одарка"),
пов. УЧХX153
Мельник Ярослав ("Роберт"),
пров. ОУН Карпатського
краю X 210, 327, 333
Мельничук Євгенія X 244
Мельничук Микола X 244
"Месники", курінь УПА (Курінь
УПА "Месники") X 200
"Метелик" X 398, 407
Микитка, отам. X 211
Миколенко Петро ("Байда") X див.
Савченко Микола ЛавріновичX
Миколенко Петро ("Байда"), май.
Миколаїв, м. на Львівщині X155
Миколаїв над Дністром X 285
Миколаївка, с. на Полтавщині X 90,
99
Миколаївщина X153
Милик Анна, бабця X 245, 247
Милик Катерина X 218, 245, 247
Милик Олександер X 218, 245, 247,
260
Милик Оля ("Сова") X 218, 226, 228,
231, 245, 247, 249, 260X261
Миргород, м. X147
Мирова Конференція 1907 р. X 53, 62
Михайло, шеф СБ X 65
Миців, с. Сокальського пов. X 218,
221,226,230,248,250,260
Міжнародний Червоний Хрест X 8,
12, 42X43, 53, 58, 62
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Міжнародний Червоний Хрест.
Центральний Комітет X 61
Міжнародний Червоний Хрест в
ЖеневіX 54
Мізерний Василь ("Рен"), май. X
17, 31, 103X110, 115X117, 119X
121, 128X133, 136, 141X142,
145X147,154
Мізунка, р. X 353
Мінко Йосиф X 428
Мінко Роза ("Малина"), зв'язк. X
19, 33, 428
Мінлаґ, Інта, концтабір X 327
Мірослав, польський пор. X 294
Мічіґен, штат X 193, 373
Міяковський В.В. X 38
Мовчан, дXр X 286X287, 295
Молинь X 278
Молодятичі, с. Грубешівського
пов. X 225
"Монета" X див. ЗарицькаXСорока
Катерина
"Мономах", саніт. X19, 33, 414
Монтелюпіх тюрмаX 9, 23, 57, 62,
104
Мордовські концтабори X 242, 252,
254, 319
Мордовія X 245, 321, 334
"Мороз" X див. Моцюк Петро
МорозXФіль Ярослава ("Марта", "Ева",
"Неконечна"), рай. УЧХ X 304
Мороз Ольга ("Мавка II",
"Малуша"), зв'язк. X 298
Мороз Роман, дXр X17, 31, 215X217
"Морозенко", підст. X 82
"Морфологічний словник
медичної термінології" X 197
Моршин, м. б. Стрия X 196, 334
Мосійчук Іван, дXр X 377
Москалі X 202
Москва X 163, 165, 179, 237X238, 367
Мости Великі, с. Львівщина X 337X338
Мостиська, м. Львівщина X 307X308,
375
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Мостиський пов. X 308
Мостиський рXн X 308
Мостищина X 308
"Мотря" X див. ТесляXПавлик
Марійка
"Мотря", пов. УЧХ ДолинщиниX 327
Моцюк Петро ("Мороз"), дXр X 18,
32, 342
Мочедловський Генрик X 231
Мочулка. с. X 82
"Мужі довір’я"X 47
Музика М., дXр X 55
Мусульмани X 342
"Муха" X 406X407
Мюнхен, Німеччина X 140, 193, 368,
371
НКВД X 14, 28, 32, 68, 70, 73, 95,120,
122,131X132,134,137X139,142,
165, 177, 186, 194, 223X224,
250, 253, 257, 295, 319X320,
323, 344, 355
НКВД. ВійськаX139, 145, 225, 248,
261
НКВСX19
НКВС Волинської обл. X 363
НКҐБ X14, 28
НТІІІ X див. Наукове Товариство ім.
Шевченка
Надвірна, м. X 205, 207, 209, 211, 214
Надвірнянщина X 207, 327
Наддніпрянщина X 199
"Надя" див. Сидоренко Тетяна
Назар Андрій, із с. Мицова X 226
Наконечна Ольга ("Степанівна"),
реф. УЧХ X 327
Налєпа Атанас X 288
Налєпа Ганя X 288
Налєпа Славко X 288
Налєпа Стефа, підр. УЧХ X 288
Насічне, с. X 104
"Наталка" X див. КарванськаX
Байляк Анна

Наукове Товариство ім. Шевченка X
372
"Науковий Робітник", дім. X 39
Нацисти X 42, 44, 57, 343X344
Небилів, с. Калуського пов. X 205
Негрибка, с. X 288
"Неконечна"Xдив. МорозXФіль
Ярослава
"Нерозлучний", сотен. X 361
Нерон X 158
"Нестор" X див. Кашубинський Н.
Несухіж, с. X 83
"Нехрист" X див. Солган Ярослав
"Нечай", сот. X121, 130, 132
Нижанковичі, с. б. Перемишля X162
Нинів, с. в Стрийщині X 335
Нисмичі, с. Сокальського пов. X 224
Ніковський А, В. X 38
"Ніль" X 407
Німецька Армія X 48, 159, 343
Німецька військова влада X 42
Німецька окупація X 13, 26, 63, 65,
73,96,209,213,215,217X218,
319, 350
Німецька окупаційна цивільна
влада X 61
Німецьке військо X 66, 264, 279
Німецьке військове командування X
9
Німецьке Яблонне, м. X 55
Німеччина X14, 22, 41X42, 44, 48X49,
54,61,91, 112, 140,147, 171,
208, 280, 286, 292, 346, 369,
375, 377
Німці X 9, 11X12, 18, 23, 26, 32, 38X41,
43X44,47X48,51, 59X60,66,80X
81,86,89X91,94, 110, 115, 120,
122, 159, 162,207,216,252, 279,
308, 324, 336, 339, 343, 347, 349,
353, 358, 360X361, 364, 373
Ніновський Василь ("Грабенко"),
сотен. X16, 18, 30, 32, 78X79, 96
"Нова Европа" X 176

Новак Віктор ("Крилатий") X16, 18,
30, 32, 81,97
Новак Емануїла X 325
Нове Село, с. б. Збаража X 319
Новий Санч, м. X 18, 32
Новосельський, дXр X 42
Нойман Самуель ("Максимович В"),
дXр X18, 32, 349X353
Норт Дакота, штат X 286
Нью Йорк, штат X167, 331, 377, 378
ОУН X див. Організація Українських
Націоналістів
Об'єднання колишніх вояків УПА
X 147
Огайо, штат X 372
"Одарка" X див. Мельник Анна
Одеса, м. X 322, 326
Одеський медичний інститут X 326
"Одут"X167
Озютичі, с. X 362
Оклагома, штат X 368
"Оксана" X див. БондаренкоX
Ріпецька Марія
Окулістична клініка Медичної
Академії в Любліні X 227
"Олені", старшинська школа УПА X
18, 352X353
Олесницька Ксеня X 325
Олесницька Марта X 325
Олесницька Софія X 325
Олесницький Богдан, дXр X105
Олесницький ІсидорX 325
Олесницький Яромир Степан
("Ярий"), дXрX 18, 31,69X70,
74, 325
Олешко Микола, лікар X 371
"Оля" X див. Капшій Ольга;
Марчук Галя; РоманинаX
Левкович Слава
Оля, бойкиня X 239, 241
Омелюсік М., полк. X 17, 30X31, 77
"Омелько", кXр X 83
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Ониськів Василь X див. ҐранасX
Ониськів Василь
Ополє, м. X 229, 251
"Орач" X див. Гарабач Василь
Організація Українських
Націоналістів (ОУН) X 9, 11X12,
23,25X26,56,65,73,77,82, 88,
104, 107,109X110, 155, 165, 278,
284, 286, 319X320, 327, 329, 335,
337, 349, 351, 360, 362, 371
Організація Українських
Націоналістів (ОУН).
Закордонні Частини X 372;
ПровідX 350
Організація Українських
Націоналістів (м.) X 105
Організація Українських
Націоналістів (ОУН) в
Польщі X 232
Орел, лейт. X 363
"Ореля", пов. УЧХ НадвірнянX
щини X 327
"Орест", мґр. фармаціїX 124, 159,
162, 178, 184, 186, 192, 194
"Орлан", обл. Перемищини X 287
"Орленко" X див. Бабяк Степан
"Орленко", сотен. X 400, 408
Оришковичі, с. X 245, 252
"Орлик"X167
"Орися" X див. Довган Марійка
Осада, с. X 137
Осада, прис. б. с. ВетлиниX 238
Осьвєнцім, концтабір X 228
Осердів, с. Сокальського пов. X221X222
Осетинці X 200
Осетинські гори X 323
"Осип", сотен. X 110, 121
Осінчук Роман, дXр X 55, 200
Ослава, р. на Лемківщині X 162
"Острий", кур. X18, 32, 78X79, 96
"Острівський", кXр X 222
"Острізький" X див. "Голубченко"
"Охрім", кXр X 361
Очкуренко Олекса, проф. X 196
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П., інж.X207
П.ДмитроX 197
ПНР X 223
Павлик Марійка X див. ТесляXПавлик
Марійка
Павлівський цвинтар X 223
Павловичі, с. X 223X224
Пакт трьох 1947 p.X 179
Паліїв Дмитро X 60
"Панас" X 390, 405
Панчишин Марія, проф. дXр X 55,126,
156
Панківський К., дXр X 60
Папірня, с. Теребовля. пов. X 229
Параскева, сел. з Костопільського
пов. X 92X93
ПарашкаX198
Париж, м. X 216
Парфаменко, секр. X 363
Парфанович Софія, дXр X 55, 290
"Пасічник" (Степан РогатинX
ський), саніт. X 316
"Пастер" X див. Зеленюк Олексій
Миколаєвич
"Пастернак" X див. Гарабач І.
Пашів, с. 192
Пашова, с. X428
Пельо Іван ("Тарас"), студ. мед. X
162,167
Пенсильванія, штат в США X 292
"Перебийніс" X див. Грицай Дмитро
Переводів, с. Сокальського пов. X
221, 248, 360
Перегінсько, с. Долинського пов. X
132X133, 142, 369
Перейма Антін, сел. X 204
Перейма Василь, сел. X 204
Перекопань, с. Перемищина X 299
Перемиський курінь УПА ("Холодний
Яр"), надр. X147, 150, 160,165,
167, 299, 302, 311
Перемиський пов. X 285

Перемишль, м. X158, 160, 162, 167,
284X285, 289, 295X296, 301X302,
308, 324, 337, 374X375
Перемишляни, м. б. Львова X 367
ПеремищинаX17, 31, 110, 121, 145,
147,157,159X160,167,170X173,
193, 285,287,290, 292, 295,
297X299, 310X311
"Перець" X 390, 405, 407
"Перець Ґенька" X 71
Пермська обл. X192
Петербург, м. X 87
Петербурзький університет X 398
Петик, інж. X 211
"Петренко" X 149
Петрикевич Анастазія, УЧХ X 337
Петро, інвалідX 228X229
Петрусевич Нуна ("Дух"), аптекар X
65, 73
Петрушевич X 73
Печеніжин, с. X 285
Печора, Мордовія X 334
Пикуличі, с. б. Перемишля X 162
Пилипівський Василь X 268
Пискоровичі, с. в Ярославщині X 278
Північна Дакота, штатX 373
Півоварець, МҐБ X 321
"Підгірянка" X див. Ференц Ольга;
АптульськаXПшепюрська
Іванна
Підземні сховища X 15
Підкарпатський курінь УПА X 148
Підкарпаття X198
"Підкова", стр. X 287
Підляшшя X 19, 33, 157
Підпільники X 158, 211
Підпільні шпитальки X 10, 14, 25, 28,
348
Підсудкевич Ольга, УЧХ X 337
"Пімста" X 406
Пласт X 319, 329
Плітас Олександер, дXр X 55
Плющ Василь, проф. X126, 156, 368
Поволжя X 371

Поворськ, з.с. X 83
Повстанці X104, 132,138, 159, 186,
219, 225, 243, 247, 260, 274, 279
Погариська, г. X 310
Подєбради, м. в Чехословаччині X
90, 99
Поділи X 60, 324
Подоляк Б. X10, 32, 358
Подоляк Б. "За нове життя", Чорний
Ліс IV, 1950 X 354
Познань, м. X 217, 322
ПоліссяX11, 16, 18, 25, 30, 77, 80,
84, 87X88, 104, 279
Політехніка у Львові X 319X320
Політехнічний інститут в Варшаві X
253
Політичні в'язні X 40, 57, 62
Полонені X 39, 41, 43X44, 46X47, 51,
57X59, 91, 99
Полонська В. X 40
Полтавська обл. X 147
ПолтавщинаX 90, 92, 99, 305, 323, 371
"Поль" X див. Польовий Федір
Польовий Федір ("Поль"), кXр
школи "Олені" X 351X353
Польові шпитальки X 8, 11X13, 26, 55,
97X98, 123, 132, 275, 280, 328
Польська міліція X 139
Польська тюрма X 222
Польське підпілля X 292X293
Польські партизаниX 219,222,229,348
Польські терористичні банди X165
ПольщаX14, 28, 49, 55, 77, 79X80,
93,162X163,21,218,222,227X
228, 230, 242, 245X246, 250X253,
276, 292, 298, 300,309,319,
322, 344
Поляки X18, 32, 87,206, 231, 239X241,
343, 349, 360
Поморяни, м. X 373
Попович М., дXр X 55
Попович Марія ("Гуцулка"), рай.
реф. УЧХX335
Попович Олекса X 335
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Порицький рXн X 360X361
Поричин, с. Бережанського пов. X
69, 325
Португалія X 341
Пост Волинський X 39
Потічний Петро, проф. X 20, 33
Православні X 341
Прага, м. X 90, 343, 347, 353, 355,
367, 375X376, 378
Президія Верховної Ради СРСР X 321
Придніпрянщина X 89
Прийма Остап, дXр X 54
"Прикуй", чот. – 137
Прислуп, с. X 136, 138
"Прірва" X див. Штендера Євген
Провокативний курінь X 223
Прорізна вул. в Києві X 39
Прокопчук Михайло ("Дубина"),
вояк УПА X 244
"Промінь" із Дрогобича X 198
Протісне, с. X 117
"Прут", кXр X 148
"Пугач", ПЖ. X105
Пуків, с. Рогатинського пов. X 211X212
Пушкінська вул. в Києві X 39, 41, 51
"Пчілка", медсестра X 124, 186
Пшепюрська Ася ("Іванка"), із с.
ХороброваX 243
Пшепюрська Іванна X див. АптуX
льськаXПшепюрська Іванна
Пшепюрський Всеволод, СБ X 243
Пяткова Руська, с. Добром, пов. X
290, 292
Радехівський пов. X 227
Радехівщина X 336
Радзикевич Юліян, дXр X 376
Радчево, с. X 360
Радьо Андрій ("Яворенко"), о. X136,
138,151, 408
Радянський Обласний Відділ
Здоров'я X 56
Радянські пограничники X 222
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Райхскомісаріят України X11X12,
25X26,46
Раків, с. в СяніччиніX 192, 297
Раковецька тюрма в Варшаві X 244
"Рат", дXр X124, 148, 150, 159X160,
164, 175, 178, 186, 188 Ребет
Дарія X 267, 271
Ревуски, с. X 86
Реґенсбурґ, НімеччинаX 147, 176,
189, 371
"Рен" X див. Мізерний Василь
"Рента" X див. Саламаха Ярослава
Репедь, с. на Лемківщині X 148
Репресовані X 40
Рибачук Леся X 40, 49, 51
Риботичі, с. Добромильського пов. X
160, 285, 298
Рим, м. X 355
"Рись" Xдив. Шашкевич Михайло
Рівненська тюрма X 89, 94
Рівненський Допомоговий Комітет.
"Центральний" X 46
Рівне, м. X 9X11, 18X25, 32, 46X48, 52,
57, 79, 88, 90X92, 95, 99
Рідна Школа ім. Тараса Шевченка
у Львові X 140
"Різун" X див. Андрусяк Василь
Ріпецька Каролина X див. ФріцX
Ріпецька Каролина
Ріпецька Марія X див. БондаренкоX
Ріпецька Марія
Ріпецький Мирослав, о. X 225, 245,
248, 262
Ріпецький Мирослав, о. "Сторінки
з історії Української Церкви
й культури" (Серія) X 248
Ріпецький Модест ("Горислав"),
дXрX17, 20, 31, 33, 103,105,
119,140X141,145,149X150,157,
162, 164, 208, 212, 215,
314X315, 372
Ріпецький Теодозій, суддя X 140
Ріп'янка, с. Калуського пов. X 205

"Роберт" X див. Мельник Ярослав;
Ярошевич Степан
"Роберт", дXр X 211
РовенчуɤXЛабунька Марія
("Ірина"), УЧХ X 285, 287, 301
Рогатин, м. X 369
Рогатинський пов. X 211, 369
Рогатинщина X 212
"Рогніда" X див. Лемеха Ірина
Роговський, інж. аґр. X 279
Рожнітів, с. Долинського пов. X 208
Розгірче, с. Стрийського пов. X198X
199, 202, 335
"Роксоляна" X див. Борис Параня
"Рома" X див. КарванськаXБайляк
Анна
Роман , друг Косарчина Ярослава X
267
РоманинаXЛевкович Слава
("Марта", "Оля"), рай. УЧХ X
336
Росія X 42
Російський імперіалізм X 68
Російські еміґранти X 42, 44
Росіяни X 49, 58, 68, 239, 252, 341,
343, 362
Рочестер, Н. Й. X 207, 212, 369, 378
Рощинська Ганна, дXр X 11, 25, 87X89
Рощинський Петро, дXр X11, 25, 87X89
"Рубаха" X 68
"Рудий", кXр X 83
Рудківський пов. X193
Рудобахта, дXр X 61
Румуни X 341
Руське, с. X 117
"Ручай" X див. ТесляXШумик
Катерина
Ряшів, м. X 306, 309
СБ X див. Служба Безпеки
СКВ X див. Самообороні кущеві
відділи
СРСР X 42, 46, 80,176, 243X245, 252,
323, 355

СШАX105, 140, 147, 167, 193, 217,
248, 276, 286, 295, 308, 368X
370, 373, 376X378
С. Богдан ("Карпенко") X 197
С. МихайлоX198
СавицькаXКозак Ірина ("Лада"),
обл. УЧХX16, 23, 30, 64, 73,
155, 267
СавицькаXКозак Ірина "Спогади
про Катерину Зарицьку в
рамках діяльности підпільного
Українського Червоного
Хреста" X 320
Савченко Микола ЛавріновичX
Миколенко Петро ("Байда"),
май. X 103, 121X122, 130, 132X
134,146,147,164,171,193,407
Савчин Марійка, УЧХ X 287
Сав'юк П., дXр – 47X48
Саламаха Ярослава ("Рента"), рай.
УЧХ X 301
Саліна в Косові X 279
Самбір, м.X198, 248
СамбірщинаX 122, 147
Самооборонні кущеві відділи (СКВ) X
66,115,137,162,168,290,299,
310X311
СанXПольтен, м. X 331
Сандуський О., дXр X 210
Санітарки X193, 218X219, 419
СанітариX118,164X165, 172, 183, 193
Санітарна служба X 12, 14, 25, 33,
62,77, 103, 105, 110, 117X121,
132X133, 137, 140, 164
Санітарна служба на Волині X 16,
30, 75, 96
Санітарна служба на ПоліссіX16, 30
Санітарна служба УГА X 54
Санітарна служба УПАX 8, 10X11,
14, 17, 19,22,24X26,31,65X66,
103 ,106X107,129, 146, 154,156,
158X159, 208, 303, 376
Санітарні криївки X 15, 29, 158
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Санітарні пункти X 66,123, 138, 158,
166, 178, 185
СанітарноXмедична служба УПАX105
СанітарноXмедична служба УЧХ X 274
"Санітет" X див. Стефурак Василь
Саратовська обл. X 225
Сарни, м. X 80, 97
Саскатун, Саскачеван X 90
СвєрчевськіXВальтер Кароль, ген. X
178X179
Свинарські ліси в Турійському
рXні X 81, 85, 97X98, 360
Свириденко М.Х., молод. лɟйт. X
359, 362
"Свист" X 384X385, 405X406
Свита П. X154
Свита Юлія, медсестра X 109
Світлична Надія. "З спогадів про
Катерину Зарицьку", 1987 X 320
Свістель Данило ("Веселий"),
сотен. X 104X105, 107, 121, 125,
127, 130, 132X133,136X139,142,
146
"Світляна" Xдив. Кухарчук Марія
Світова Федерація Українських
Лікарських Товариств X196
Свіча, р. X 353
Свічів, с. ВолодимирXВолинського
рXну X 359, 363
"Свобода", газ. X 208X209
"Свобода". "Ґестапівські звірства в
Калуші" X 208
СвятXвечір X 201
Свята Земля X 344, 347
Святківка, с. X 299
"Святослав", надр. X 223, 250
"Святослава" X 301
Сеґелина Микола ("Бук"), вояк
СКВ X 310
Секція сільських господиньX 90
Селиська, с. Перем. пов. X 285
"Семенів" X див. Соколюк Зеновій
Семенів З. "Другий випуск
старшинської школи УПА
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"Олені", журнал До Зброї;
V. 17,1952 X 354
Семчук Мирон ("Вітер"), лікар X
303, 305 X див. теж "Бастіон",
"Месники", курінь
Сеник Льоня, УЧХ X 336
Середнє, с. Калуського пов. X 204, 213
Сибір X 211, 219, 241, 244, 269, 336
Сивак Володимир ("Зірка"), кXр із
с. Черничина X 225, 250, 257
Сивак Євген ("Галайда"), кXр із
с. Черничина X 225, 250, 257
Сивак Іван ("Босфор") із
с. Черничина X 225, 257
"Сивий"X 407
"Сидоренко Тетяна ("Галичанка",
"Надя"), УЧХ X 322
Сихів, с. Львів. пов. X 198, 211
Сілець, с. Перем. пов. X 285
"Сільський Господар" X 90, 320
Сільце, с. Калуського пов. X 204, 213
Сінявські ліси X 297
Сіоністи X 355, 358
Сіонізм X 342
"Сіра" X див. Козакевич Наталка
"Січ" X 81X82, 85X86, 95, 97X98, 360
"Скала" X див. Гук Богдан
Скалецький, дXр X 41
Скільські ліси X 351
Скільщина X 334
Скірка Анна ("Дора"), надр. X150,160
Сколє, м. Стрийського пов. X 201,
269, 329, 331, 351, 353
Скорупський Максим ("Макс") X
16, 18, 30, 32, 84, 98
"Скрипач" див. Варм Шая Давидович
"Слава" X 391, 399, 408
"Славко", кур. X 82
"Славко" із с. Сулимова X 221
Славський рXн X 153
Славсько, с. Стрийського пов. X 351
Слідча тюрма на вул. Короленка в
Києві X 233, 252
Сліпенький В. X 211

"Сліта", ред. X 226
Словаки X 18, 32,110
Словаччина X149, 269, 374
Служба Безпеки (СБ) X162, 177, 350
Служба Безпеки (СБ), боївкаX198
Служба Безпеки (СБ) на
Холмщині X 232
Служба здоров'я X10, 17, 24
Смерек, с. X122, 125,136X139, 315
"Смерека", лікар X 336
"Сніжинка" X див. БалабанX
Головата Марія
Собінського вул. (пізніше
Радіщева) у Львові X 196
"Сова" X див. Милик Оля; Стефурак
Емілія
"Сойка", лікарX327
Сокаль, м. X 360
Сокальський пов. X 222, 224X225,
231, 250
Сокальщина X17, 31, 69, 74, 262
"Сокіл" X 149, 405, 407
Сокільники. с. б. Львова X 302
Соколівка, с. Косівського пов. X
279, 370
Солган Ярослав ("Нехрист"), мґр.
фарм. X160,164,168, 173, 186,
298, 310
"Соловей", леґ іонX 78X79
Соловки X 323
Солоп, МҐБ X 321, 323
Соня X 92
"Сопран", студ. мед. X160, 162
Сорока Михайло, інж. X 319
Сорока Наталка X див. ФальX
Сорока Наталка
"Сосенко" X див. Антонюк Порфір
Сосновський, проф. X 326
Сотня УПА "Вовки" X див. "Вовки",
сотня УПА
"Софія" X див. Станько С.
Софрон, лікар із Сокальщини X 69,74
Соха Ілько ("Мак"), саніт. X 278
Соціялізм X 355

Союз Кооператив X 279
Союз Товариства Червоного Хреста
і Червоного Півмісяця
СРСР X 42
Союз Українок X 281
Союз Українок Канади X 90
Союз Польських Вчителів у
Варшаві X 359
Спрінґфілд, МерилендX 376
Срібна Земля X 55
Стабли, с. X 362
Ставочки (Овлочин), с. X 360
Сталін X 42, 252
"Станька" 386, 405, 407
"Стан аптеки" X 427
Станиславів, м. X121, 133, 135, 139,
142, 154, 205X207, 209, 213, 215,
281, 325, 328, 348, 367, 369
Станиславівська округа X 205, 348
Станиславівське Ґестапо X 404
Станиславівщина X 70,111, 131,146,
152,154,186,327,332X333,
348, 351,353
Станішевська Катруся із
с. Селиськ X 285
Станько С. "Софія", УЧХ X 287
Станькова, с. X 428
Старе Село, с. Дрогобицького
пов. X 211
"Старий" X див. Гарабач Іван
Старий Порець, с. Порицького
рXну X 360
Старі Срілиська, с. X 264X266, 272
"Стах" X 384, 396X398
Стебельський Степан ("Хрін"),
сотен. X124,159, 162,164, 396X
397, 407
Стежниця, с. б. БалигородуX 374
Стенюра Олекса, сел. X 204
"Степанівна" X див. Наконечна
Ольга
Степань, м. X 80
Степанський рXн X 78
Степанюк Софія X 16X17, 30, 89
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Степашкін, кап. X 142
"Степовий", саніт. X 186
"Стефа", саніт. X 186
Стефурак Василь ("Санітет"), дXрX
279X280, 282X283, 370
Стефурак Емілія ("Сова") X17, 31,
279, 282X283, 370
Стецько Слава X 216
Стецько Ярослав X 216
Степашкін, полк. X 139
Стирожівський ліс X 86
Стир, р. X 81
Столяр Марійка X 106
Сторож І. ("Тарас"), учитель із
Вінницької обл. X 225
Сторонна, с. Самбірського пов. X 122,
133, 142
Стохід, р. X 83
Стрий, м. X155,198, 334, 349X350, 352
Стрийський пов. X 210, 334
СтрийщинаX153, 155, 197, 335
Струбовиська, с. на Лемківщині X
119,125,127,136X137,139,142
Струтинський І., протоєрей X 87
Студенти медициниX158, 163X164
Студень, с. X 79
Ступницький Леонід ("Гончаренко"),
полк. X10X11, 24, 90X91, 95
Ступосяни, с. X104, 110, 117, 129, 315
Судова Вишня, м. б. Львова X 376
Сулимів, с. Сокальського пов. X
221X222
Сурдушкін, мол. сержант X 363
Суспільна опіка – 10X11
Сухі Ріки, с. X 125
Східна Прусія X 248, 262
Східна Україна X 212
"Сян" X див. Велтке Вільгелм
"Сян" ВО УПАXЗахід X157, 401X402,
404X405, 422
Сян, р. X164X165, 383
Сяніччина X 157, 192, 293
Сянок, м. X19, 106, 130, 139, 158,
293,296, 428
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ТВ УПА 26Xдив. "Лемко", лемківськоX
перемиський 26 ТВ УПА
ТВ УПА 28 X див. "Данилів",
холмський 28 ТВ УПА
Табори полонених X 60
"Таня" X див. Король Тоня
Тарабан Микола ("Туча"), сотен. X
305
"Тарас" X див. Пельо Іван; Сторож І.
"Тарасенко", боївка X 308
Тарнавська Марта, дXрX103, 186
Тарнов, м. в Польщі X 322
Татари X 204
Ташкентські табори X 327
Творильне, с. X 405
Тейшет, табір X 95
Теліга Олена X 49
Телятинська Анна ("Рома",
"Лісова", "Наталка") X 287
Теребовельський пов. X 229
Теребовля, м. X 367
"Терен" X 394, 407
Терка, с. X 383
Тернопіль, м. X17, 31, 212, 216
Тернопільська обл. X 220
Тернопільський шпиталь X 216
Тернопільщина X 79, 146
Тесля Катруся X 243
Тесля Марійка X 243
ТесляXПавлик Марійка ("Мотря"),
УЧХ X 302
ТесляXШумик Катерина ("Ручай"),
УЧХ X 302
"Тетяна" X див. Череɲньовська Анна
Технологічний Інститут в
Детройті X193
"Тимець", студ. мед. X167
Тимків Микола ("Муха") із
с. Завій X148
ТимочкоXКамінська Ірина ("ХриX
стя"), надр. УЧХ X 285, 287,
300X301
"Тирса" Xдив. Кухарчук Марія

Тирява Волоська, с. в Сяніччині X
293X294, 296
Тисова, с. X 310
Тиф X 60, 124X127,161, 165, 186, 310
"Тихий", вих. X 79
Тісна, с. X 136,139, 179
Томашів Любельський, м. X18, 32, 309
Томашівський пов. X 226
Торговельна школа в Белзі X 218
Торонто, Онтаріо X 247
"Трач" X див. Чайківський
Третій Райх X 343
"Трибуна", орган П.П.Р. X178
"Труд", кравецька школа X 325
Труханів, с. X17, 31, 197, 201X202
Тубер X187
Туберкульозна клініка у Львові X 368
Туніс X 377
Туринка, с. на Львівщині X 298
"Турів", ВО УПА X 81X83, 97
Турійський рXн X 360
Турія X 85X86
Турка, м. X121
Турки X 341
Турко Іван ("Лисий"), вояк СКВ X 310
Турницький ліс X172
"Туча" X див. Тарабан Микола
УБ X 139, 306, 309
УБП (Ужонд Безпєченства
Публічнеґо) X 230, 232X233,
251, 309
УВАН X 372
УГА X див. Українська Галицька
Армія
УГВР X див. Українська Головна
Визвольна Рада
УКК X див. Український Крайовий
Комітет
УНДО X див. Українське
Національне Демократичне
Об'єднання
УНКВС по Волинській обл. X 359

У HP X Українська Народня
Республика
УНРА X 242, 252, 371
УНС X див. Українська Народня
Самооборона
УПА X див. Українська
Повстанська Армія
УСС X див. Українські Січові
Стрільці
УСХС X див. Українська СанітарноX
Харитативна Служба
УЦК X див. Український
Центральний Комітет
УЧХ X див. Український Червоний
Хрест
Убісти X 243
"У боротьбі за волю під бойовими
прапорами УПА" X 406
Угнів, с. Рава Руськ. пов. X17, 220,
231, 277
УгнівщинаX 273, 275
Угорська Армія X 14, 28
Угорські війська X 39
"Узбек", сотен. X 361
Узбеки X 204, 213
Україна X 8,16, 20, 30X31, 38, 44X45,
48, 50, 54X55,59,61,68,71,90X
91, 93, 125, 153X154, 217X218,
230, 244, 246, 253, 289,293,
298X299, 344, 359, 369, 371, 377
Українка Леся X 344
Українська Галицька Армія (УГА) X
7, 21, 54, 59,196, 248, 367
Українська Головна Визвольна
Рада (УГВР)X 110;
Генеральний секретаріят X 144;
Закордонне Представницво X
147, 270;
Президія X 144;
Пленум X 144;
Хрести Заслуги X 320, 354
Українська інтеліґенція X 207, 342
Українська Народя Республика
(УНР) X 7, 21
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Українська Народня Самооборона
(УНС) X 350
Українська Повстанська Армія
(УПА) X 7X22, 25X33, 56, 58, 63,
65X66, 69, 73, 77X78, 80X85, 90X
92,95X96,98X99,101,103X110,
115X120, 122, 124, 129, 131,
136X140,142X144, 146, 149, 154,
156X159, 161X166, 168X170, 172,
174X177, 179,185, 177, 189,
194X195,197,201,204,207X215,
217,219X220,222,225X226,231,
233, 243, 248, 250X251, 261X263,
265,268,270,279X284,288,291,
294, 306X307, 309, 312X313, 317,
323, 326X327, 341, 343, 345X349,
351,353,357,359X361,364,
368X376, 378X390,428
Українська Повстанська Армія (УПА).
Головне КомандуванняX116,
144, 320, 324X325, 351;
Головний Військовий Штаб X
110, 117, 144, 166
Рейд в Західню Европу X 278
Українська Повстанська Армія (УПА).
Місія УПА. Архів X 147, 176
Українська Повстанська АрміяX
Захід X 7, 21,121,145, 157
Українська Повстанська АрміяX
Південь X 7, 21, 78
Українська Повстанська АрміяX
ПівнічноXЗахідня округа X 78
Українська Повстанська АрміяX
Схід X 7, 21
Укрїнська Санітарна Харитативна
Служба (УСХС) в Мюнхені X
372
Украініше Гільсверке (Український
Допомоговий Комітет) X 45, 52
Українське Гігієнічне Товариство X 55
Українське Лікарське Товариство X
209, 368;
Головна Управа X 209
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Українське Лікарське Товариство
Північної Америки X 331
Українське Лікарське Товариство у
Львові X 87
Українське Національне ДемокраX
тичне Об'єднання (УНДО) X 373
Українське селянство X 342
Український Державний Університет
в Кам'янці Подільському X 322
Український Допомоговий
Комітет X 45, 49X50, 52, 286,
350, 352
Український Крайовий Комітет
(УКК) X 59X61
Український Крайовий Комітет у
Львові X 56, 60
Український тайний Універститет
у ЛьвовіX 156, 367, 376
Український Центральний Комітет
(УЦК) X49, 52, 58X62, 196, 368
Український Центральний Комітет
(УЦК) в Кракові X 57
Український Червоний Хрест
(УЧХ) X 8X12, 14X16, 18X20, 22,
24X26,28X31,31,33,35, 37X40,
42, 44X47, 49X50, 52X55, 57X65,
73X74, 78X82, 90, 97, 99, 107,
129, 136, 140X141, 150X152, 155,
156X170, 176, 179X180, 182,184X
187, 189,192, 197X199, 201, 219X
223, 239X241, 250X252, 274, 277,
283X285, 290X291, 295, 300, 302,
317, 319, 324, 327X328, 330,
336, 360, 367,371, 376, 405,
415, 417, 419, 423X424
Українский Червоний Хрест (УЧХ).
Закордонне Бюро X 54;
МедичноXсанітарний відділ – 66
Служба здоров'я X137, 145, 150,
158, 160, 162, 167, 171,
173X174, 193;
Центральний Комітет X 54, 56, 58X
60

Український Червоний Хрест в
Галичині X 64X66, 73
Український Червоний Хрест в
Любачівщині X 276
Український Червоний Хрест в
Україні X16, 30
Український Червоний Хрест в
Ходорівщині X 17
Український Червоний Хрест на
Волині X 9, 11, 17;
Закерзонні X17, 179;
Лемківщині X17;
Сокальщині X17;
Холмщині X 17
Український Червоний Хрест у
Києві X 9, 16,23,30,37,39,
39, 41, 43, 51;
Львові X 8X9, 22X23,46, 55X57, 60, 62
РівномуX 9X10, 23X24, 46, 94X95
Українські Січові Стрільці (УСС) X
211, 367, 369
Українські жінки X див. теж Жінки
Українські жінки X 238, 270
Українські полонені X див. теж
Полонені
Українські полонені X 48
"Уляна" (Грубешівський надр.) X 427
"Уляна", надр. УЧХ X 222X223
"Уляна", обл. реф. УЧХ СтаниславівX
щини X 327
"Уляна", УЧХ X 78, 250
Урал X 234, 252, 315
Університет в Ерланґені X140
Університет в Мюнхені X140
Устрики, с. X122
Фалиш, с. Стрийського рXну X153
Фаль, о. X 294
ФальXСорока НаталкаX 294
Фаріон Олександер, лікарX 371
Фармацевтичні гуртівні X 215
Федорів Петро ("Дальнич") X 276
Федотов О., проф. X196
Федунь Семен X 211

"Федь", ред. X 226
"Федьо" X 230X231
Фехтмаєр, генXмай. X 47X48, 50
Фельчинського дім в Калуші X 204
Феник Оля, УЧХ X 287
Фенчин Кость, дXр X196X197
Ференц Ольга ("Підгірянка"), пов.
УЧХ в Стрийщині X 335
Фіґльос, учитель X 279
Філія Академічної Ґімназії у
Львові X140
Філія Української Ґімназії у
Львові X 330
Філь Ярослава X див. МорозXФіль
Ярослава
Філядельфія, Пенсильванія X 292
ФлемінґX112
Фльорида, штат X167
"Фока", лікарX327
Фольксдойче X 204
"Фонд", УЧХ X184, 194
Фордон, м. X 245
Фордонська тюрма X 253, 301
Францішканська вул. в
Перемишлі X 301
Франція X 243, 253, 292
"Фреквенції ранених" X 408
"Фреквенції хворих" X 408
"Фреквенції хворих та ранених" X
1947 р. X 421
ФріцXРіпецька Каролина X140
Футала Лев ("Лагідний") X105
"X", лікар X132
Харків, м. X 371
Харківщина X 323
Хемічна школа у Львові X155
Херсон, м. X 377
ХерсонщинаX137
Химка Зена ("Зоя"), УЧХ X 285,
287
Хирів, м. Добромильського пов. X106
"Хитролис", бунч. X137
"Хитролис", сотен. лікар X 315
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Хлоп'ятин, с. Сокальського пов. X
221, 224,248, 262
"Хмара", кур. X 281
"Хмелик", підп. X 230, 251
Ходорів, м. Львівської обл. X 70X71,
264,271,319,327
Ходорівщина X17, 31
Холодний Іван Іванович X 38
"Холодний Яр" X див. Перемиський
курінь УПА
"Холодний Яр", сумівська оселя X 377
Холм, м. X 360
"Холмський ТВ УПА "Данилів" X
див. "Данилів", холмський
ТВ УПА
Холмські пустарі X 228
ХолмщинаX17, 19, 33, 46, 87, 157,
218, 220, 222X224, 228X229,
232, 250
"Хома", сотен. X 361
Хома ("Боксер"), пор. X150
Хомин Ярослав, лікар X 371
Хоробрів, с. Грубешівського пов. X 243
Хорол, м. X 47
Хохлів, с. Сокальського пов. X 220,
224
Хрещата, ліси на Лемківщині X124,
159,168,175,178
Хрещатик вул. в Києві X 39
Христіянство X 341
"Христя" X див. ТимочкоXКамінська
Ірина
"Хрін" X див. Стебельський Степан
ХробакXКоцьолок Ірина X154
"Хрущ" X 397, 407
Цалко, дир. X 246X247
Царинське, с. X122, 125
Ціпановська Ольга X 60
Ціхоцький, солтис X 292
Цуманські ліси X 361
"Цьотка" X 203
Чайківська Стефа, УЧХX 287
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Чайківська Стефа з Миколаїва
над Дністром X 285
Чайківський ("Трач"), сотен. з
Тернопільщини X 79
"Чапля"X 397
Чекісти X 198, 335, 239X240
Ченстохова, м. X 307
Чепіль Богдан ("Бей", "СтріX
лець"), студ. мед. X162
Черва, р. X 353
Червінка X 128
Червона Армія X 9,14, 23, 28,40, 51,
83, 90, 92, 99, 120, 133,147,
197, 199, 308, 347, 364, 367
"Червона мітла"X 68, 118X119, 127,
139, 142, 273
Червоний Хрест X 43X44
Червоні партизани X 78, 92, 360
Червоноград, м.X 336, 338
Черганівка, с. X281
Черешньовска Анна ("Тетяна"),
рай. УЧХ X 150
Черкавський Юрко X 89
Черкащина X 321
Чернецький В., проф. X126
"Черник", кXр УПА на Холмщині X
224
Черничин, с. Грубешівського пов. X
257
Чернігів, м. X 98
Чернігівщина X 88
Чесанів, с. X 303
Чеснівка, с. Вербського рXну X 360
Чехівська Олена X 40
Чехословаччина X 90, 99, 160,167,
179, 343
Чистогорб, с. X104
Чікаґо, м. X140, 211, 276, 282, 368,
370, 374
Чорне Море X 279
"Чорний" X 408
"Чорний", дXр X18, 32, 79
"Чорний", сотен. X103

Чорний Ліс X121,146, 324, 327, 345,
348, 351X352
Чорпіта Михайло, інж. X 205
"Чутка", член штабуX 83
Шабалин, с. Бережанського пов. X 321
"Шатин" X 389
Шашкевич Михайло ("Рись"), дXр X
149
ШвейцаріяX 217
Швейцарський Комітет Міжна
родного Червоного Хреста X 58
Шептицький Андрій, митр. X 59, 87
ШеферX188
Шешори, с. Косівського пов. X 281
Шишканець Василь ("Бір"), кур.
адютант X104X105,119,132X133,
135X136,138,387,393,407X408
Шлеськ X 231X232
Шміґен X 188
Шнех, мін. репатріації X 247
Шпак Степан X 20, 33
Шпиталі X 7 7 , 125, 245
Шпитальки X 14X15, 28X29, 65, 73, 78,
82,85,103,108,123X124,151X
152, 158X159, 163, 178, 188,
195, 210, 266, 271, 327, 332,
354, 356X358, 360, 405, 407
Шпонтак Іван ("Залізняк"), кур. X
303 X див. теж "Месники"
курінь
Штадкомісаріят X 45
Штендера Євген ("Прірва"), кXр X
20, 33, 227, 229, 256
Штерцер Абрагам, дXр X 18, 32, 34,
346X348
Штерцер Арієт X 346X348
"Шувар" див. Лужецький Євген
Шумик Катерина X див. ТесляX
Шумик Катерина
Шумук Данило ("Боремський") X
16, 18, 30, 32, 85
Шумук Данило. "За східним
обрієм" X 211

Шустової аптека X 209
Шухевич Роман, ген. X 240, 321
Шухевич Юрко X 246
Щебунчак БогданX 106
Щигельський Володимир ("Бурлака"),
сотен.X104, 123, 125, 130,
132X136, 150,160, 167, 171,
315
"Щит", хор. X 353
Щуровичі, с. X 373
Юденрат X 350, 352
Юзефів, м. в Чехословаччині X 55
Юркевич Евстахій, лікар X 371
ЮрчакXДужа Марія, УЧХ X 337
Юрчак Оля, медсестра X 154
"Юрченко", кXр X 223, 250
"Юрченки", провок. відділ X 223X224
"Юрчик"Xдив. Бородієвич Юрій
"Юрко" X див. Давиденко
Олександер
Яблонів, с. Галицького рXну X 328
Яблонів, с. Коломийського пов. X 370
"Явір", кур. бунч. X 79
Явірник Руський, с. Добром, пов. X
288, 291X292, 295
Явожно, концтабір X 228
"Яворенко" X див. Радьо Андрій,
о."Яворенко", член штабуX 83
Яворів, м. Львів. обл. X 200, 323
Яворів, с. Косівського пов. X 280, 283
Яворівщина X 323
Яворський ("Яким"), дXр X 19, 33,150,
174, 186, 382X383,400X402, 404,
408X409, 421X423
"Ягідка" з Яворова чи Жовкви X 200
"Ягода", кур. УПА на Холмщині X 224
"Яким" X див. Яворський
"Якимів", дXр X 162
Яксманичі, с. Перем. пов. X 285
Якубюк Галіна, дXр X18, 32, 306X
307, 309
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Якубюк Катажина X 306
Ямельниця, с. Стрийського пов. X 350
Ямна Долішна, с. в Перемищині X
310, 313
Янківський Григорій ("Ластівка"),
сотен.X 160, 171,310X311,313
Янович Володимир, дXр X 54
"Яньо" X див. Крук Богдан
"Ярий"Xдив. Олесницький
Яромир
Яріш Марійка X 286
Яріш Марійка із с. Сільце X 285

Яріш Марія X 295
"Ярко", стр. X 274X275, 277
"Ярополк", кер. проп. X 223
Ярославщина X 19, 33, 157, 162,
278, 286, 297, 301, 303, 305,
315
Ярошевич Степан ("Роберт"),
надр. Перемищини X 299
Ярошевич Ярослав ("Корній"),
вояк УПАX289, 299
Ясеницька Марія, дXр X 9, 23, 57
Ясенів, с. Косівського пов. X 281
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Літопис УПА – це серійне книжкове видання Його завдання – опуб
лікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли
до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність
УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том або група
томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина
томів охоплює історію УПА за певний період на більших територіях, як,
наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею
тощо Кожна з цих територій може мати дватри, а то й більше томів.
Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам, або
збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на
якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від
підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок
Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом
чи хронологією подій. Документи передруковуються з дотриманням
джерельної точности, зі збереженням загальної форми ориґіналу.
Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються
квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так
само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в
тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми, публі
цистика тощо – передруковуються без пропусків, проте мовні й пра
вописні виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих ви
падках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів, але при відсут
ності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В
усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих
архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний
том має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень
та маловживаних чи незрозумілих слів.

LITOPYS UPA –
CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY
Litopys UPA is the series of books, produced with the aim of publishing
source documents and materials relating to the history of the UPA, as well as
stimulating and publishing works about the activities of the UPA and, in a
more general way, the history of Ukraine of that period. Each volume or
group of volumes of Litopys UPA is devoted to a specific theme and has a
separate title. Some of the volumes deal with the history of the UPA in a
given period of time or in a given region – for example, in Volyn’, in
Halychyna, in the regions of Ukraine held by Poland and so on. Two, three,
or even more volumes may be devoted to general themes, to collections of
memories, or to single books by individual authors dealing with particular
questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends on
the pace at which successive volumes are compiled and prepared for print.
The volumes may appear in an order other that indicated above, based on a
territorial and chronological principle. In reprinting documents, we adhere
strictly to their sources and preserve the general form, language and orthog
raphy of the originals. Places in the text where corrections have had to be
made, or where the original documents have been damaged or had to be re
constituted, are designated with square brackets, or, if necessary, provided
with explanatory footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts
that have been added by the editors are indicated in a similar manner. Other
underground materials – memories, memoranda, works of publicists and the
like – are also reprinted without ornmissions, but only in exceptional cases
are linguistic and orthographic corrections indicated. Reprints are based on
original texts. In cases where the original text is not available, the reprint is
based on the most reliable copy of reprint. The sources of all materials used
are clearly indicated and in the case of reprinted archival material, their
present locations are also given. Each volume is provided with an index of
names of persons and places and a glossary listing names that may not be
clear, abbreviations and rarelyused or incomprehensible words.

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів,
матеріялів і наукових праць до історії
Української Повстанської Армії
Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:
Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: Початки
УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні й організаційні
документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі. Третє,
виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.
Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга друга. Книга
містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині
й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 3'4. Чорний ліс: видання команди Станиславівського
тактичного відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і друга.
Книги містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії
відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів –
оповідання, новели й вірші.
Том 3, книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання, 1987
р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 4, книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге,
виправлене видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.
Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини
учасників. Книга містить спогади, рецензії і додаткові підпільні
матеріяли про дії УПА. Між мемуарами – повідомлення про договір
про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312 стор., мапи,
ілюстрації.
Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942'1945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми,
повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для
центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р., 256
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942'1945; книга
друга: Серпень 1944'1945 (продовження шостого тому). 1983 р., 272
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, офіційні
публікації, матеріяли; книга перша: 1944'1945. Книга містить основні
документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії
УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945) і статті та матеріяли з 1944=45 рр.,
які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 1946'1948.
Книга містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій УГВР та
інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи,
схеми.
Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 1949'
1952. Збірник містить документи, офіційні повідомлення, публікації й
матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР, вип. 4=6 і
9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української
революції в боротьбі з московсько'більшовицьким окупантом за час
від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання
містить біографії 725 осіб, які загинули на території Тернопільської
округи. Крім того, подає нові дані про смерть близько 100 невідомих
повстанців, які загинули на території округи. 1985 р., XXXII – 248
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 12. Третя подільська воєнна округа У ПА («Лисоня»):
містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв відділів
УПА – «Лисоня» від листопада 1943 до серпня 1945 року, збірник
підпільних пісень Повстанський стяг – виданий з приводу п’ятиріччя
УПА, в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи УПА
«Лисоня». 1989 р., 352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 13. Перемищина — Перемиський курінь; книга перша: Денник
відділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник
цього відділу («Ударники»=4, 94а) за час від жовтня 1946 до 24 жовтня
1947 року, ведений бунчужним «Буркуном», з епілогом Богдана Гука
(«Скали»). Книга має також різні документи сотні – списки вояків,
господарські документи тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга: Денники
й документи – містить денники сотенного «Крилача» (Ярослава
Коцьолка) з 1944 і 1947 років, продовжувані по його смерті сотенним
«Бурлакою» (Володимиром Щигельським), денник сотні «Крилача»
(ведений бунчужним «Орестом») і документи обох сотень. 1987 р., 262
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу
особливого призначення «УПА'Схід»; спогади. Автор – киянин –
оповідає про свої переживання від вибуху війни 1941 року до
«звільнення» з УПА і рейду на Захід в 1945 році: мобілізація до ЧА,
німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУНм, к=р вд.
УПА (ОУНм) в Карпатах, старшинська школа УПА, мандри по Поділлі
й к=р вд. особливого призначення «УПА=Схід». 1987 р., 266 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945'1947.
Збірник містить передруки таких підпільних журналів: Тижневі вісті,
Лісовик, Інформативні вісті, Інформатор і Перемога. Всі числа цих
журналів супроводяться англомовним резюме. Збірник має статтю про
історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт
оскарження О. Лебедович. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946'1947.
Збірник містить передруки підпільних видань: Нові Лідіце, Виселення
єпископа Коциловського, Вибори в СРСР, Нова голодова катастрофа в
Україні, Фашистське страшило, До братніх чеського і словацького
народів. 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша:
Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного
видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд тактичних
відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 24 ТВ
УПА «Маківка». 1990 рік, 328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга: Спомини,
статті та видання історично'мемуарного характеру. Включає збірку
нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі спомини написані
старшинами і вояками УПА ще на Україні або відразу після переходу на
еміграцію. 1992, 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1'19 томи.
Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв,
інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші
дані про перших 19 томів «Літопису УПА». 1994, 528 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941'1943; Книга
третя: Червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти,
меморандуми, а також переклади українських документів для
центральних політичних і поліційних установ. 1991, 271 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша:
Військовий Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти та
кореспонденцію Військового суду Оперативної групи «Вісла» за період від
травня до вересня 1947 р. 1992, 627 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й інших
працівників санітарної служби й Українського Червоного Хреста
(УЧХ). В книзі теж поміщені підпільні документи й біографії
працівників УЧХ. 1992, 480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942'1946. У цій книзі
передруковано головний політично=інформативний журнал Проводу
ОУН на Українських Землях, що видавався в роках 1942=1946. Журнал
містив важливі інформації про боротьбу УПА, німецьку та російську
окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995, 592
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з
боротьбою УПА. Збірник включає не тільки властиві пісні вояків УПА,
але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом.
Збірник містить тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти, а також
дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних у піснях героїв чи події.
Збірник містить понад 600 пісень чи їх варіянтів. 1997, ХХІУ+556 стор.,
тверда обкладинка, ноти.
Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні
публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник
містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі й інші документи:
вибір з листування президента УГВР Кирила Осьмака, переговори з
польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу Миколи
та Петра Дужих й інші документи. У книзі також спогади членів УГВР
й інших осіб про утворення та діяльність УГВР 2001, 658 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 27. Роман Петренко: За Україну, за її волю; спогади. Автор –
волиняк – оповідає про свою діяльність від вибуху війни у 1939 до
відходу на Захід у 1945. Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської
округи (від січня 1942 в підпіллі), згодом – шефом господарського
відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 – ГВШ (потім КВШ УПА=
Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа 1944 – старшиною для
особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя.
1997, 279 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 28. Марія Савчин: Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає про
свої переживання від вибуху війни (від 1944 до 1953 – в підпіллі) до
свого приходу на еміграцію у 1954. Від 1945 була дружиною В. Галаси,

заступника пров. ОУН Закерзонського краю, від 1947 співробітника
ГОСП в Карпатах, і від 1948 – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка перебувала
разом з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині а також – у тюрмі
КҐБ у Києві. 1995, 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 29. Іван Гарасимів («Палій»): 3 юнацьких мрій — у ряди
УПА, це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах
та ройового в сотні У=І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені
1943 до осені 1947 в Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають цікаву
картину із щоденного життя повстанців та їхніх командирів, як теж про
важке становище українського населення на цих теренах. 1999, 336
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський): Крізь сміх заліза;
спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського («Хріна»),
к=ра ТВ УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх заліза», «Зимою в бункері» та
спогади Олекси Конопадського («Островерха») – «Спомини чотового
УПА Островерха». Автори оповідають про свої дії в УПА від 1944 до
1949 року на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000, 552 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи
вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади «Сої»,
«Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відділу УПА к=ра
«Бриля». Також подаються оперативні звіти к=ра «Бриля» та к=ра
«Гамалії» («Переяслави І» та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку
УПА «Розточчя». 2000, 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.
Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів, медсестер,
медиків, лікарів і інших працівників санітарної служби й Українського
Червоного Хреста (УЧХ). 2001, 581 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26'ий «Лемко»: Лемківщина і
Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і
матеріяли, що відносяться до історії та діяльности відділів УПА ТВ=
«Лемко» в рр. 1944=1947, оперативні звіти, накази інструкції та
вказівки, рейди УПА, та документи Підстаршинської школи ім. полк.
«Коника». 2001, 900 стор., тверда обкладинка, мапи, організаційні
схеми, ілюстрації.
Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид»,
«Верховина»: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл
підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду
підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з терену за роки
1944=1947, 2001, 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми,
ілюстрації.

Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21'34, томи
та 1'3 Нової Серії та томи 1'3 серії «Бібліотека». Книга містить
покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій,
поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про
томи «Літопису УПА» Основної та Нової Серій, як також книги
«Повстанські могили» т.1 за ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тв.
обкл.
Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини».
Книга містить взяті з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і
УПА, які загинули на Львівщині. 2002, 1058 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 37. Іван Лико, «На грані мрії і дійсності: спогади підпільника.
1945'1955». Книга містить спогади Івана Лика («Скали», «Богдана») –
«На грані мрії і дійсності» та спогади Миколи Терефенка («Медведя»)
– «На грані двох світів». Автори оповідають про пережите ними в
підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 38. Петро Й. Потічний‚ “Архітектура резистансу: криївки і
бункри УПА в світлі радянських документів”. Книга містить схеми та
описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної
Армії та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби
проти підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського
Округу за рр. 1944=1954, який знаходиться в Колекції ім. Петра Й.
Потічного при Університеті Торонто. 2002‚ 430 стор.‚ тверда
обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.
Том 39. Тактичний відтинок УПА 28'й “Данилів”: Холмщина і
Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії
УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 – 1948 роках. Між документами
– звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень УПА, звіти зі
зустрічей представників УПА з представниками польського резистансу
з ВіН=у («Вольносьць і Нєзавіслосьць»), звіт із зустрічі з англійським
кореспондентом, та інше. Більшість документів походить з Колекції
Петра Й. Потічного при Унівеситеті Торонто. 2003, 1058 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27'й “Бастіон”: Люба'чівщина,
Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди
й документи про дії УПА в 1945–1948 роках. Серед документів — звіти
Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів куреня УПА
“Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”,
господарські звіти тощо. Більшість документів походить з Колекції

Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2004, 600 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить
документи та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його
життя, наукову діяльність і смерть. 2004, 880 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Готуються до друку томи:
Головний Командир УПА Генерал Роман Шухевич–Тарас
Чупринка. Книга містить документи та матеріяли про ген. Романа
Шухевича–Тараса Чупринку‚ його життя‚ підпільну діяльність і смерть.
Літопис УПА: Історія видавництва. В книзі буде подано
інформативні матеріяли про початки та розвиток “Літопису УПА”‚
видавничий комітет‚ редакцію й адміністрацію та співпрацівників і
фундаторів видавництва.
У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом української
археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України
Державним комітетом архівів України та Центральним державним
архівом громадських об’єднань України появилися такі томи «Літопису
УПА»:
1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі
видання: До зброї, № 16, 1943, Повстанець, № 1=6, 1944=1945,
Український перець, № 1=3, 1943=1945 та Бойовий правильник піхоти.
Київ – Торонто, 1995, 482 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і
матеріяли. Книга містить документи Головної Команди УПА=Північ та
документи Військових Округ «Заграва», «Богун», «Турів» та
«Тютюнник». Київ – Торонто, 1999, 724 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні
документи ЦК Компартії України 1943'1959. Збірник містить
найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів,
пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються
інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі
також представлені листи, стенограми засідань та виступів членів ЦК
КП(б)У. Київ=Торонто, 2001, 652 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ (1943–1959). кн. 1‚ (1943–1945). У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані
матеріяли мають інформаційно–звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
597 стор.‚ тверда обкладинка.
5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
574 стор.‚ тверда обкладинка.
6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
нац.=визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають
інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523 стор.‚ тверда
обкладинка.
7.Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно=визвольного руху протягом 1949–1959 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚
716 стор.‚ тверда обкладинка.
Готуються до друку томи:
Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944'1946. Документи
і матеріяли. Збірник містить документи керівництва УПА=Північ і
УПА – Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп
(Воєнних Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань груп «33»
(ПЗК «Москва»), «44» (ПСК «Одеса»).
Воєнна Округа УПА «Буг» 1944'1948. Документи і матеріяли.
Збірник містить документи керівництва і окремих підрозділів ВО та
пресові видання УПА, теренові керівні і звітно=інформативні
документи ОУН.

Серія «Літопис УПА» – Бібліотека
1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк –
оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років (кінець
30=х) до виходу з ув’язнення в середині 50=х років. Автор є сином
начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у
1943 р. пішов до УПА, де навчався у старшинській школі
«Дружинники». Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і
таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 128 стор., м’яка обкладинка,
мапи, ілюстрації.
2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини.
Монографію присвячено одному з маловідомих аспектів історії
українського національно=визвольного руху 1940=1950 років – рейдам
УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові
показати розмах національно=визвольної боротьби в Україні, її вплив
на події у післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і
об’єктивне тлумачення суспільних процесів того часу. Львів, 2001, 208
стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.
3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани не
гоїлися: Спомини «Чорноти». У книзі описані спогади чотового
командира УПА «Чорноти» про події, що відбувалися в 1943=1945
роках на Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких
тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку
дружиною автора Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом
довгих років відтворювала розповіді свого чоловіка, уточнювала,
доповнювала та систематизувала їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля
Львівщини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича
(“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сотен=ного Миколи Тарабана
(“Тучі”)‚ вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана Василевського–
Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та зв’язкової
Катерини Когут–Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про
Якова І. Чорнія (“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира
Перемиської 6 ВО УПА, авторства Федора Лопадчака. Львів, 2003, 448
стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.

5. Мирослав Горбаль. Довідник'пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без
Дрогобиччини). 1944'1947 (за архівними документами). Книга є
підсумком опрацювання архівних документів з фондів Держав=ного
архіву Львівської области за 1944=1947 роки. Ці документи мають
інформаційно=звітний характер (також плани заходів, стенограми
нарад, протоколи засідань та допитів, підпільні документи,
прокурорські аналізи, аґентурні справи тощо) й викривають суть
боротьби комуністичного режиму проти національно=визвольного руху
на вказаних те=ренах. У довіднику подані ключові ідентифікаційні дані
про осіб, які були пов’язані з тим рухом, та джерела інформації цих
даних. Львів, 2003, 416 стор., м’яка палітурка.
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