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б уло  повне ліго 1939 р. Гаряче літо... 
Чорні, грізні хмари зібралися на політич
ному овиді. Нестерпне ставало положення 
українців під ляцькою займанщиною. Зну
щались ляцькі посіпаки, поліцаї над сіль
ським народом. Катували його неповинно, 
арештували, більш активну сільську молодь 
гнали мов безвільну череду в тюрми-катівні. 
А свідомих запроторю вали у Віснічі, Врон- 
ках та Картузькій Березі. Винних, чи невин
них людей розстрілювали без присуду, як 
собаки скажені мордували люті в своїй не
мочі ляхи-можновладці. Синів розстрілюва
ли на очах матерей і батьків, в рідних х а 
тах, подвірях...

—  Бісяться ляхи, як муха, щ о найгірше 
тне, коли має здихати, —  казало село та 
як на спасіння душі, чекало на дійну. Війна 
висіла над моцарствовою Польщею, мечем 
Д а мокли...

Молоді, свідомі хлопці вже не перебува
ли в рідних хатах, крилися по своїх зна
йомих і лісах. На щастя літо було без дощів 
і бурі, не важко було скриватися днем і ніч- 
чію під голим небом, у лісах, чи нетрях.

Тяж ко дошкулював голод, але й їсти не 
схочувалося на саму згадку, що дома смерть 
чигає. Ляцьке гайвороння блукає селами та 
лише на те й жде, щ об не одну жертву за 
катувати.
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Іі останніх днях серпня тяжко було стрі
нути українця, щ о його не переслідувала б 
займаницька влада. Люди пропадали з сво
їх хат  та не завж ди можна було довідатися, 
що з ними сталося. Яка їх чорна доля стрі
нула...

Арештували людей таки з вулиці, без 
жадного повідомлення рідні, свояків. Б р а 
ли поліцаї за обшивку, кого стрінули на д о 
розі та був їм не до вподоби. І гнали на 
певну загладу.

31 серпня появилися оголошення про мо
білізацію. Білими плахтами із червоними 
написами кололо людей в очі.

Заворуш илися люди в селі. Бідкали ста
ренькі мами, що то буде. Хіба вже кінець 
світу. А поліцаї сновигаються поміж хати, нз 
перелазах придержую ть ґаздів, провірюють 
мобкарти. Грозять розстрілом — як би де- 
хтс посмів не явитися до  війська, або село 
до щенту спалять. А людей на ш ляхах  ви
вішають.

Врешті сталося! Вдосвіта, 1. вересня 
1939 р.

„Одвєчни вруґ нарушил ґраніце паяь- 
ства польскєґо” ...



1. вересня

В ранці я поїхав до Стрия за своїми 
справами та орудками. При цій нагоді ба
чив я в ід ’їзд  війська з місцевого полку. Від
бувалося це на подвірю 53 полку піхоти. 
Збірка зарядж ена в повному виряді. На 
площі зібралися всі вояки, що мали сього
дні в ід ’їздити на фронт.

Площа виповнилася військом. Довкруги 
подвіря і біля брами ждали заплакані ма
тері, батьки, брати й сестри. Залунав оклик: 
„Чолем пане полковніку!”, бо оце на площу 
ввійшов підполковник, що почав говорити 
палку прощальну промову.

Більша частина промови була звернена 
до  українців-вояків, яких майже насилу, бо 
під карою смерти, покликали до  війська. 
Та жадному українцеві не зрушувалось сер
це, бо до сьогодні сталилась душа терпін
ням і твердло серце в каторзі та неволі. Б е 
сідник називав українців „брацьмі”. Гово
рив, що українці спільно з поляками повин- 
ні щиро боронити свою державу, в якій до 
тепер жили, і „добре їм жилося” .

Після промови підполковника перебрав 
команду підпоручник, що знову з жалем і 
проханням приговорював до війська. Зчер- 
ги приказали виступити з рядів воякам „на- 
рсдовосьці польскєй” . Виступило тридцять
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людей. Потім приказ виступити жидам — 
виступило пятнадцять

Всі і н ш і  були українці й кількох німців 
Підпоручник задумався, похвилині підійшов 
до підполковника: „Пане пулковніку з кім 
я мам ісьць на ф р о н т?”

Військо відійшло на двірець. Двірець 
був переповнений, рух і гамір. Військо спі
ває веселі пісні. Нагло гамір втих. Поляки 
стали здивовані. Розлягся голос української 
пісні, „Ой видно село” . П оїзд  рушив з голо
сом української пісні, який чую і до сьогод
ні. Між поляками збентежений рух. А поль
ське радіо подавало прихвалькуваті для се
бе відомості; „Польські відділи перервали 
німецькі позиції та перейшли німецький 
кордон” . З  Стрию нічого не можна було д о 
відатись. Всюди походж али поліційні сгежі 
І до помочі ще прийшли запасні частини 
в  військових одностроях.

10. переспи.

На обрію з ’явилися літаки. Польські?... 
Ці мали інший звук і вигляд. Летять трій
ками вздовж ріки Стрий. В поближу Стрия 
уставилися гусаком і „иурковим” способом 
обкинули бомбами залізничий міст на ріці, 
який поважно ушкодили. Водночас вибух 
огонь. Горів газ, бо газові рури перервані 
Літаки перелетіли низько понад містом 
Впали ще бомби на залізничий двірець. П о
тім відлетіли в- напрямі Д рогобича - Б о р и 
слава й там запалили збірники з бензиною.

На небі вісю ніч грала заправа вогнів.
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11. вересня.

В сьомій годині вранці ескадри німець
ких літаків бомбардували залізничий дві- 
рець і військові обєкти. Налети повторяли
ся чотири рази 1 у  відступах що пару годин.

Населення міста втікало на села. В Стриї 
я мав рідню. В понеділок раненько мої се
стри втекли із Стрия пішком де  Конюхова. 
Одна сестра була хвора, дотого з малень
кою дитиною. Але найстарша сестра зали
шилася в Стрию. В понеділок вечір, коли 
літаки відлетіли і запанував спокій, я за
пряг коні і поїхав до  міста. Не можливо 
було дістатись до середини міста, б о  вулиці 
переповнені втікачами Цілою навалою вті
кали люди з міста. Я залишив фірмана з 
кіньми й почав продиратися поміж людей. 
Сестра мала синка, якого я дуже любив; ди
тина мені не сходила з голови.

На вулиці Морачевського нема чомусь 
людей, пустка. Я пустився бітти. З  розгону 
влетів у якусь глибоку яму, Що це може бу
ти? Чейже я вулицю добре знаю, ніяких ям 
на ній скорше не було. — Ага, — думаю 
собі, впала бомба. В околиці двірця вогонь. 
Там мешкала моя сестра. Люди пробігають 
з маленькими дітьми і клунками в руках 
Розлягається плач і крик. Кличе мати за 
гублену дитину, а там плаче за матірю ди
тина. Врешті я добіг до хати. Дім сестри був 
недалеко вогню, вікна всі висипані, потрі
скані стіни, завалена стеля. Чудом усі живі. 
Побачивши мене сестра, кинулась мені на 
шию і зомліла. Я став її рятувати й вони
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хутко прийшла до себе, одначе не хотіла
ані хвилини довш е зоставатись у місті. Ми 
швидко приготовили конечні речі, і як тіль
ки приїхала моя фіра, виїхали з міста, 
і щасливо добились додому.

12. вересня.

Польське військо відступає, цілі ватаги 
проходять гостинцем, за  ними появилися 
арештовані та інтерновані українці інтелі
генти й селяни, що їх вела вязнична сторо
жа. Це вязні з дрогобицької вязниці. В селі 
задержалися.

Коли наші селяни пізнали українців, ки
нулись виносити і роздавати  їм харчі. Але, 
щ о  не дали нічого вязничній сторожі, ті по
зривалися люті і погнали нещасних далі. — 
Куди, невідомо.

Тимчасом німці наближалися, польське 
військо переходило вже румунські й угор
ські кордони. Але поліція була ще на сво
їх місцях і арештувала кого тільки далося. 
В селах появилися „стжельци” і „обро- 
я а  н арод ова” з недобитками польської ар
мії. Із села Конюхова забрали Левка Л и 
сенка й повезли його з собою  на угорський 
кордон. Подоірозі його зівірськи скатували 
та  в Скольому добили.

Вісті п ро  страхіття, щ о  його  втікаючі 
ляхи сіють по дорозі, ку д и  втікають, летом 
птиці розходилися по селах і ширили жах 
і тривогу. Така ляцька банда, добривши в 
деяке наше село, заставала в ньому лише 
старців і жінок з маленькими дітьми. Тоді
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вони допускалися найпоганіших своїх под
вигів Вбивали та різали старців, калік і 
хворих

У селі Нежухові, біля Стрия палили гос
подарські хати, стодоли, при цьому добре 
пильнувала втікаюча орда все кинути у во
гонь, навіп одіння нещасних жінок і а ма
лих дітей. В тому селі вбили 17 людей.

В стрийському городі Вільшині скатува
ли шістьох молодих хлопців. Відтак звива
ли їх разим колючим дротом, облили бенчи- 
кою та підпалили.У страшних, не до описан
ня муках умирали молоді люди, квіт укра
їнського народу. Але на таких відокремле
них випадках діяльність польської .оброни 
народовці"' ще не кінчилася. Навпаки при
бирала широкий і загальний розмір.

Оброньци робили наїздки, напади на у- 
країнські села, палили і грабили, катували 
людей, особливо молодь, відтак поголовно 
вбивали.

Десятки сіл пішло тоді з димом. Сотки 
свідомих українців знайшло жахливу 
смерть з рук польських катів.

Населення українських сіл приймало всі 
ці жахливі удари з подиву гідним спокоєм 
та рівновагою духа. Часто траплялися ви
падки й постаті, що їх в даних умовах т р е 
ба назвати героїчними.

Коваль Оприш ко в Дулібах, мав пятьох 
синів, чесних українців. Ані одного з них 
не було дома, коли до хати впала банда 
ляцьких опришків. Жадні грозьби не зму
сили старенького батька зрадити місце по
буту своїх синів.
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Тоді опришки цього стариця, щ о мав 
вже шістьдесять літ, у звірський спосіб 
скатували та все його господарське майно 
спалили Д о  того  коли побачили, щ о  в 
Ніякий спосіб не довідаю ться від батька де 
и о іо  сини, вивели старця на подвіря та на 
очах жінки, малих дітей і унуків розстрі
ляли без присуду на власній загороді Ані 
одне слово прохання пощади, чи може 
'орп іння не протиснулося крізь затиснені 
уста великого мученика.

В тому самому часі замучили теж об- 
ронці Володимира Столяра, що був довго 
хворий і лежав у ліжку. Із-за недуги звіль
нили його з війська. Навіть місцеві поляки 
потвержували, що Столяр був хворий і 
звільнений з війська. Але скажена банда 
на ніщо не звертала уваги. Повели Столяра 
на пасовище й там його замучили. Тіло за 
лишили крукам на поталу. Щ олиш е по їх 
ньому в ід ’їзді прийш ла рідня1 та знайомі по 
трупа закатованого газди. Тіло покійного 
найшли в жахливому виді: поламані руки, 
легені й серце були на верху, вимішані з 
кусниками поламаних ребер, ціле тіло з 
ранах, нігті на руках повіддирані.

Поміж польськими войовниками часті 
були випадки скаженини. Вони діставалі її 
в шалі вбивання людей, грабування, ни
щення ґаздівського добра й майна.

Єдиною відрадою р цих жахливих діях 
була для у к р а ї н с ь к о г о  заселення надія на 
скорий прихід Н І М Ц І В .  Гірихі/Т « І М Р ' Ч . К Р Г О  

війська очік\ вано з тугою і нетерпеливістю; 
німецьких вояків-лицарів називали своїми 
спасителями
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Не було вже сили й терпцю це все пе
ренести, Прийшов край терпінню і зни
щенням. Дванадцятого вересня, у велико
му колодницькому лісі зібралися хлопці із 
стрийського повіту. Вони рішили боронити 
українського життя і майна. Очевидно не 
було в них ніякої зброї, тому перш усього 
конечним було її роздобути. Хтось приніс 
вістку, що ввечері поїде поїзд із військом, 
що тоді верталося з угорського кордону 
на румунський.

Впала постанова між нашою молоддю 
перервати залізничий шлях біля двірця, в 
селі Конюхові

Над селом була тиха осіння ніч, без
хмарна і безмісячна. Ж демо ніа поїзд. Л и 
шень чотирьох з нас має револьвери, всі 
інші, біля тридцяти людей, мають лиш со
кири, коси чи вили.

... Вже тебігае до  наших вух глухе дри
жання, м у к іт  землі, брязкіт заліза і чорна 
пляма поїзду .. Щ ораз ближче, щ ораз ви
разніше, бухає вогнем... І залізна машина- 
потвора з лоскотом вилітає з рейок. До неї 
був дочіплений лиш один ваґон. Це був 
окремий віз, в якому знаходилося тринад
цятьох добре узброєних вояків та багатий 
воєнний виряд.

Військо, перелякане катастрофою, стрі
лами, незорієнтоване в нашій скількости, 
піддалося і без спротиву здало зброю. Ли
ше машиніст з палячем ставили опір кілька 
хвилин, але вкінці і вони віддали зброю. 
Ми післали по фіри до  недалек« т о жидів
ського двора і забрали на них усе, що зна
ходилось у вагоні. Фіри поїхали в ліс з ча-
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стиною наших людей. Друга' частина пішла 
до місцевих поляків у селі, щ о теж мали 
багато оружж я від своїх „браці”, Очевид
но, як вони побачили нас, майже всіх о- 
зброєних, без найменшого сгіротиву від
дали всю зброю, яку мали.

Ми всі подалися в ліс, до нашого та
бору.

13. вересня.

В середу рано польська банда почала 
палити Селуксело, присілок села Грабівпя, 
біля Стрия. Обережно підійшли ми під пер
ші хати. Ми рішили виперти польську бан
ду з села. Почалася стрілянина. Впало два 
поляки, а один був ранений. У нас було 
двох ранених, один Г. Ч. з села К. в лівий 
бік живота, другий гранатою. Першого ра
неного віднесли до села К. Другий ще пі
шов сам.

Із Селук^ела мусіли ми відступити, бо 
полякам прийшла поміч із Стрия.

Перед собою мали ми рівне і чисте по- 
ле, що простягалося більше кільометра. 
За нами безупинно стріляли поляки з куле
метів. Чудом вдалося всім нам перебігти 
під градом куль, ніхто з нас не був навіть 
ранений. Щойно в Колодниці я перевязу- 
вав рани товаришеві, раненому гранатою. 
Звідсіля відійшли всі до табору, залиш аю 
чи лише мене з десятьома людьми на стій
ках. Стійки були розставлені на краю села 
й на горбку. Вони мали за завдання сте
регти, щ об із Селуксела не прийшли поль
ські банди.
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Ми ще добре не розташувалися, а вже 
бачимо, що з села втікають люди, забира
ючи з собою худобу та деякі речі.

Виявилося, що військо було лише на 
краю села, в одній хаті. Післав я туди зу
стрічну дівчину. Вона хутко вернулася:

— їх лише двох, перевертають усе.
Ми окружили хату. Звідси вибігла за 

плакана господиня, із дитиною на руках. 
Ми вспокоїли налякану жінку й нею пере
казали грабіжникам наше домагання: не
гайно скласти зброю.

Одначе ці відповіли, що не віддадуть ні 
кусочка оруж ж я та живими не піддадуть
ся

Яка причина такої великої їх самовпев- 
нености? Чи їх е десь тут більше? Чи спо
діваються підмоги? Це було зовсім можли
ве. В недалекому Селукселі було ще повно 
ляцького війська.

Заграва вогнів багровою веретою за- 
слонювала ьебо, крики й зойки неслись д а 
лекими просторами...

З  віддалі гримнув вистріл, куля проле
тіла мені над головою Оце ляцькі вояки 
стріляли з хати. Ми відповіли стрілами. 
Стрілянина тривала майже иів години. О- 
дин з нас, німець з Дуліб, скочив очайдуш- 
но до хати та вивів двох  вояків. Після ре
візії пустили ми їх, забравши два кріси, гри 
гранати й понад триста набоїв.

Н адходила ніч, ми подалися до свого 
табору. В іаборі я склав звіт і поклався 
спати. Одначе не спав довго. Наші розв ід 
ники принесли невеселі вісті: Д овкола нас 
знаходилися ворожі війська; вони хотіли
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нас окруж ній . Наш а ком анда рішила пере
нести наш табор у глибину гір. Це мабуть 
звільнювані нами ляцькі вояки повідомля
ли своїх про наше місце постою. Висилає
мо наперед розвідку, відтак забезпечені та 
криті розстрільною, йдемо всі —  парти за
ни та наш цілий табор. Ми мусіли перейти 
дорогу , щ о сходилася  зі сталінським гос
тинцем. Туди переїздило постійно вій
сько. Чолова розвідка, в якій крім мене бу
ли сотник Омелянович, боєвий четар Іва- 
ницький (прибрані ймення), Ш ляхтич і к іль
кох  роєвиків, одержали приказ негайно ви
рушити вперед та очистити шлях для пере
їзду табору.

14. вересня .

Гостинцем дійшли ми до  густого літа. 
На нас з розгоном  їхав згори в и  Ми р о з 
скочилися до ровів та з крісами у руці ж д а 
ли, коти  віз вирівняється з нами, або коли 
п ізнаємо — хто  їде. їхали стжельци, що 
хоч побачили нас не могли вже завернути, 
бо > >'з розігнався з гори. Вони позіскаку
вали з воза. Ми були майже всі озброєні в 
к р ;си й револьвери, а вони не мали ані о д 
ного кріса, тільки револьвери, тому їх стрі
ли нас не сягали. По короткій  перестрілці 
стжельци втікли, залишаючи одного ране
ного й навантажений віз. На возі була 
скриня амуніції до  французьких крісів, ма
шина до писання, три ровери й багато ін
шої добичт Д о  того  кожний втікач зал и 
шив наплечник з військовим вирядом. Зцо-
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бутий віз ми відставили до табору. З а 
чувши стрілянину на гостинці, наші табо- 
ровики завернули в ліс.

Н езабаром з ’явилася на дорозі польська 
кіннота й чвалувала в нашу сторону Ми 
були по другому боці гостинця, так, щ о 
коли на місце попередньої перестрілки з 
стжельцами, приїхали польські кіннотчи- 
ки, наш звязок  з табором був перерваний. 
Польські кіннотники розскочились по го 
стинці й почали густо на нас стріляти. 
Мій сиділи сховані за деревами в лісі. У ла
ни думали, що стрілами нас викличуть із 
лісової гунр А в ліс вони не мали відваги 
зайти. На їх стріли ми довш ий час не від
повідали. В нас була інша постанова. Т а
бор пересунувся глибше в ліс, а ми вийшли 
на верх гори й відціля крізь далековид б а 
чили ми рухи ворога, щ о ждав н і  гостинні 
до  самого сумерку.

Поночіло, тоді ми зійшли з гори в село 
Вижню Стинаву, щ об  у селі переночувати. 
Ніч була темна й ніхто з нас не зняв добре 
дороги. Відразу входити в село, було не
безпечно, бо до нього часто впадала ляць- 
ка поліція. Один наш товариш  Г. мешкав 
на кінці села, ми туда пішли. Але його не 
було в дома Він теж уже від д о в ш о ю  часу 
ховався перед поліцією. Не було іншої 
спромоги, тож  вертаємося. За хвилину б а 
чимо, щ о V віддалі на дорозі хтось світить 
лямпкою. Поліціянт?

Селом п.іила річка, яку треба було к іль
ка разів переходити кладкою

Коли ми наблизилися до  села висиля
ємо наперед хлопця, що нас провадив,
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щ об він пеерконався, хто це світить, осві
чує собі дорогу, перехід кладкою  Хлопчи
на побіг скоренько в напрямі світла, від
важно підійшов, та побачив, щ о це був мій
знайомий, з’а ніким ми якраз шукали. П о
розумівшись із ним, ми могли .вже верну
лися до наш их товаришів, що зіслались 
й ждали на нас перед селом.

По короткому часі нетерпеливого д о 
жидання прийшов поворотом мій това
риш з д івчаіами, що принесли нам молоко 
і хліб. Скоро ми повечеряли та ще скорше 
рушили в дальш у дорогу. Місае наш ого 
нічлігу було далеко за селом, під лісом в 
одного господаря. Довідавшись, щ о ми у- 
країнські партизани радо він згодився кас 
переночувати. Хотів теж  нас угостити, але 
ми подякували тому, щ о ми вже по вечері. 
Сотник Омелянович передав мені нагляд 
над нашою частиною та поклався спати р а 
зом із бойовим четарем Іваницьким і 
Шляхтичем.

Я розставив стійки, але щ о гіів години 
зміняв їх, бо хлопці були дуже втомлеш

15. вересня.

Над ранком заступив мене один з д р у 
зів, я вже ледве на ногах держався. Та не 
довго  тривав мій сон, по кількох хвилинах 
мене збудили. Щ о д іялося? Невідомо! Був 
свисток із перш ої стійки, щ о стоїть на д о 
розі в село. В трійку скорим ходом пішли 
ми туди, щ об на місці провірити. Це при
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йшли наші сільські добрі люди зі снідан
ком для нас.

На дворі було щ е темно, але вже почи
нало світати.

По сніданні рушили ми далі в дорогу. 
Розтаборились ми —  чолова застава —  
розвідки в лісі між оборогами.

Падав густий дощ . З  селом мали ми п о 
стійний звязок. Селяни харчували нас. 
З  відтам теж  прийш ло кілька хлоп.іів нам 
до  помочі: вони знали добре дооколичний 
терен. Загалом село було дуже свідоме, 
всіми силами нам допомагало.

Треба було розіслати розвідників, щ об 
провірити місце постою наш ого табору. 
Цілий день ждали ми на поворот розв ід 
ників. Аж на другий день, під ьечір при
їхали наші з цілим табором. Тоді теж р о з і 
слано розвідки по дооколичних селах за 
окремими групами партизанів. Конечно 
було негайно навязати з ними звязо к  і стяг
нути всіх до одного наш ого табору, щ об  
спільними силами боротися з лялькою  я з 
вою, яка далі палила села та мордувала 
безборонний наш сільський нарід.

16. вересня.

В ночі перенесено табор у безпечне мі
сце, щ об  лянькі банди не могли наскочити 
на нього. Тут саме на другий день стали 
сходитися більші й менші групи партизан.

Наші сили, й табор зміцнилися Мали 
ми вже до  і ашої розпорядимости шістьсот 
людей, сім возів, сімнадцять коней, сім ро-
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верів, біля триста крісів, пятьдесять per 
вольверів, около сто гранат і велику скіль- 
кість крісових та револьверових набоїв. 
Був навіть один кулемет, але д о  нього не 
було ще ленти з набоями.

Д ва вози були виключно санітарні з  лі
карем, помічниками та санітарним виря- 
дом.

Мали ми ьідбірну радієву стадію з о б 
слугою. Інші вози  везли амуніцію, харчі й 
т. ін.

Вільних коней вживали ми до дальш их 
розвідок.

А вороже військо і втікачі безперерив- 
но йшли польським гостинцем на угорсь
кий кордон Менші групи ми розброювали. 
Гостинець щ ораз  більше опановували у- 
країнці, бо не лише відділи партизан, але 
й цілі українські села стали до боротьби 
з ворож ою  ордою.

Д ійш ло до  того, що навіть озброєні 
менші групи ворож ого  війська боялися пе
реходити гостинцем та йшли лісами.

Одна з таких груп дуже добре о зб р о є 
на, зайш ла до селянина в селі Орьове, який 
мешкав майже в самому лісі. Вояки прим у
сили селянина перебрати їх у селянське 
вбрання та запровадити  на угорський к о р 
дон. Ґазда ,  ьим мав, попереодягав ляшків та 
повів на угорський кордон. Так довго  їх 
проводив відомими собі стежками, аж  п ри 
вів їх до  нашого табору. Селянин гарно ви- 
вязався з цього завдання.

Наші стійки, розставлені глибоко в лісі, 
що повідомляли себе звичайно свистом,
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повідомили теж і тепер про появу гуртка 
людей. Тоді з табору вийшла наша сторо
жа, окруж ила приведених і забрала їх до 
табору.

Втікала вже й ляцька поліція, але не на 
довго.

17. вересни.

Появилися чутки, що німецька армія 
відступає.

Поліційні станиці наповнилися знову 
поліцією й військом.

В тому часі ми находилися в лісах між 
селом Орьовим та Ямельницею.

В село Орьове приїхала поліція зі 
стжельцами й заж адали  зброї, якої селяни 
не мали та видачі всіх молодих хлопців. 
Під загрозою , щ о опалять ціле село. Вслід 
за ними приїхало військо, підпалило село 
й стало стріляти всіх тих, щ о  їх указував 
місцевий начальник почти.

Село густо забудоване й хата від хати 
хутко запалювалися. Як лише вістки про 
те дійшли до  нашого табору, наш а коман
да рішила йти з поміччю нещасним людям

Рознісся голос трубки, — збірка! В к о 
роткому часі всі рої, чоти і сотні стояли 
на поготівлі.

Приказ і пояснення виголосив сотник 
Омелянович 3  гордо піднесеними голова
ми вислухали ми приказу, відтак рушили 
в похід.

Ішли розстрільною, приспішеним к р о 
ком. До села не було далеко, ледви один кі-
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лометер. Терен нам дописував, бо був го 
ристий і густо порослий кущами.

Село Орьоіве розстелилось у долині, п о 
над річкою. Між горіючими хатами бігали 
мов скажені ворожі вояки. їх було біля 
тяте от. Час від часу лунав в »стріл1 з кріса, 
або розрив гранати, Вздовж дороги  стояли 
вози.

Прийшло д о  сутички...
На побоєвищ і осталися два вози з п о 

битими кіньми та пограбованим стжель- 
цами майном селян.

Між іншими були постріляні дві свині, 
що їх власник подарував нам.

На одному возі було багато амуніції.
По відступі банди село злилося в о тне 

полумя. Гасити було важко, бо село було 
дуже густо забудоване

На місці бою лишився лише один п оль
ський поручник, всіх ранених і вбитих п о 
забирали на вози.

По нашому боці було чотирьох вбитих і 
шість ранених. Крім того з місцевих в селі 
було чотирьох вбитих і двох  ранених.

Ми поділилися на три групи. Одні були 
розставлені на стійках сторожити перед 
можливим поворотом ворогів, другі з а о 
пікувались раненими і вбитими, треті при
ступили до  гашення вогню.

В школі зроблено тимчасову лічницю і 
там знесли всіх ранених. Мім ними була 
теж одна жінка. Нашого лікаря ще не було. 
Зголосився якийсь поляк, щ о  перебував в 
в місцевого священика. Вправді зі страхом, 
але дбайливо поперенизував рани Наших 
чотирьох вбитих, (один селянин з Ямельнн-
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ці, щ о залишив пятеро дітей, другий з 0 -  
рьова, двох  інших мені невідомих) похова
ли ми на другий день на верху гори, між 
Орьовом, а Ямельницею. Висипали високу 
спільну могилу і поставили великий, бере
зовий хрест з написом: „Спіть хлопці спіть, 
про долю -аолю  тихо  сніть”.

З  того  верха видно згарищ а Орьового, 
чутно шум річки Стинавки, над якою л е
жить Орьове, і видно кілька хат  Ямельниці.

Похорон відбувся величаво, при участи 
всіх товаришів бою, рідні і околичного н а
селення. Зворуш ливу промову виголосив 
священик, головний комендант та сотник 
Омелянович. Р іш ено,щ о кож ного  року в цей 
памятний день, над могилою відправляти 
муть панахиду, осиротіла рідня мала о д ер 
жати запомогу.

Сьогодні дож идала нас ще одна неспо
діванка. Вечером з ’явилася німецька р о з 
відка, двадцять  вояків.

Наше привітання було радісне й щ и 
ре. Вони були точно повідомлені про 
події, які щойно тут відбувалися'. Н ад 
ходила ніч. Сотник Омелянович і б о й о 
вий четар Іваницький передали мені коман
ду в селі, а самі поїхали до  Дрогобича, з 
німецькою розвідкою. Стійки стояли на 
кінці села. Одні гасили вогонь, другі були 
на дижурі біля ранених у школі. Ніч була 
тихо-сумна. Тріскали догаряю чі будинки і 
лунав ще плач людей. В уяві вставало все, 
щ о  діялось у день. Явилися в очах ранені 
і вбиті. Я повнив службу і провірював стій
ки. Несподівано побачив догаряю чий о б о 
ріг, щ о  його згарищ а розкидували боеви-
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ки і селяни Здивуваний, питаю, навіщо в о 
ни розкидують, коли то не загрож ує ж о д 
ному будинкові. Мені відповідають, що під 
тим оборогом знаходиться пивниця, де с х о 
валася жінка, мати молодої дівчини, що 
стояла тут же заплакана і вся дрижала 
з болю. Ніякого слова не можна було від 
неї добути. Вкінці добилися до  ями Один 
бойовик зійшов униз і виніс звідтам о бго 
ріле тіло неживої жінки.

Повітря принизав зойк дівчини; з о 
мліла.

Відрятована, вона далі падала в омління. 
Я велів віднести її до найближчої хати. Там 
довідався я, що дівчина лишилася круг
лою сиротою, бо окрім матері не мала 
більше рідні. Все їхнє майно, будинки, 
х удоба  —  згоріли.

18. вересня.

На сході стало ясніти небо. Ясний р а 
нок розганяв нічну мряку. Я був у школі, у 
нашій лічниці. Д о  мене привели незнайомо
го з листом, писаним по німецьки і з ні
мецькою печаткою. Хтось з нашого табору 
повинен негайно зголоситися в Стебнику, 
в німецькій команді. Вислали туди Ш лях
тича, мене га одного місцевого, щ о знав д о 
бре дорогу. Солтис дав нам підводу, і вран
ці ми в ід ’їхали. Д орога  була 'небезпечна. 
Ще вчора туди ганяли польські банди. їх а 
ти треба було весь час через густий ліс. 
Перед Стебником побачили ми страшний 
образ. Дванадцять молодих українців, при-
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низаних до дерев дротом і замучених в звір- 
ський спосіб. Одні були пороздирані, інші 
мали відрізані язики, носи, вуха, ви к о 
лені очі, тіла без рук, без ніг, скелети з п о 
здираною  шкурою. Кров застигала в жилах 
на цей вид. Ми приїхали на німецьку к о 
манду і розказали про те, що бачили. Німці 
зараз поїхали туди. Поробили світлини з а 
мучених і веліли їх похоронити.

На німецькій команді довідались ми, іцо 
їм треба тридцять людей, до  дрогобицької 
міліції. Ми обіцяли прислати своїх людей 
і від’їхали.

Д о дрогобицької служби зголош увалися 
охотники. Першенство мали ті, що вміли 
говорити по німецьки. Сотник Омелянович 
передав цих людей бойовому чотареві Іва- 
ницькому, який повів їх до  Дрогобича. Між 
ними відійшов мій щ ирий друг, німець Йо- 
ган Шмідт. Аж по війні ми зустрінулися й 
він мені розказував про їх працю в Д р о 
гобичі.

19. вересня.

В Стрийщину прийшла німецька армія.
На залізничому двірці в Синевідську 

Вижньому відбулось привітання Німців 
із Українцями. Трійками вмашерували п ар 
тизани на площ у перед залізничий двірець.

Величезна площа виповнилась нашими 
бойовиками. З  за залізнич. будинку вийшли 
німецькі старшини. Наша команда п одяку
вала німецькій армії за  визволення україн
ських земель з-під польського ярма. На к ін 
ці всі разом крикнули тричі ,,Гайль” Н і
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мецькі старшини і жовніри вітались з  ле
ми дуже щиро. Ми відали зброю і м а
ли розійтись додому. Б ойовики  із дальш их 
сторін в ід ’їхали фірами і роверами, ті, що 
мешкали ближче, пішли пішком. Наш а к о 
манда залиш илась в Синевідську Вижньо- 
му. М айже цілу ніч перевели ми на розмові 
з німецькими старшинами.

20. вересни.

Як настав день, вранці німецьким автом 
в ід ’їхали ми до Стрия. По дорозі вступили 
ми д о  Конюхова, мойого рідного села. 
Наша хата була  зоюсімі знищена і стодола 
спалена. В селі опалених двадцяць госпо
дарств . Моя дружина зраділа, гостила нас, 
як могла. Я дав  німецькому воякові в и ш и 
вану сорочку, руш ник і сервету. Він дуже 
щиро дякував.

Ми від’їхали  д о  Стрия.




