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Коротка історіт української групи Еаймар-Герсфельд- 
Канштадт-Герфа-Ґерсфельд* " ■ , , 

Ч а. с т и н а " І. 

З часі розвалу гітлярівсьгоОЇ Еімоччини сотні тисяч українців і 
ік’пих наїч ональностей кидати самовільно працю на фабриках та сіль¬ 
ському/ господарстві, не дивлячись на небезпеку з боку конаючогв 
впе вяе в передсмертній агонії, але■ все ще страшного для нас, ч;зчісин- 
ців, 'К/нтерменшів‘К рабів ІІі-Гайху, німецького Гестапо та есесме- 
ків, пробивалисіі -ро'міг на захід, в бік англоакерикансьвих збройних 

' російської червоної сил^ щоо ■ е попасти до рук '^визволителів Езропи'’ 
армії та ненаситного, ■ кровокадного советського ІЖВД. Багатьом з""нас 
пс]>астило: ми уникнули І німецького Гестапо і совб::тського ГЖ,ц, віД' 
давшись під захист західніх аліянтів. 

Велйк са група втікачів-укроінціз скупчилася в раионі,_ Баимару в Тю- 
11^, куди" в першій половині 1945 р5 прийшли американські збройні 

сили, ід Ррупа складалас/і р примусово вивезених на працю, з евакуо- 
валих і з тих, ІДО'емігрували на захід в демократичні крсіїни з причин 
Політичного, релігійного й національного переслідування, Гут були й 
бувші совітські піддані зі східніх українських земель і бувші поль¬ 
ські під-глі зі західніх українських земель, кубанці, буковинці, за¬ 
карпатці і старі емігранти ще з часів визвольшіх змагань 1917-1920 р, 
р, - сини й доньки з усіх шйр'Оких просторів України. 

гт%, 

рІНГлх^, 

Після оголошєї-іня наказу ген. Аизенговера про створення національ- 
,ніпс, комітетів на теренах окуповаїіих західніми аліянтами, українці так- 
саїло зорганізували у Вакмарі Допомоговий Комітет, який опіїс^'вавая 
правно^ к-ог')ально й матеріяльно всіма громадянаїли Украдни, незалежно 
від раси, національнбети, .вірезизнання та спільного і маєткового 
стаіу, які Б цей час не можуть і не хоч^ль повертатися на батьків- 

•ідинуГз причті полілициого, релігійного та національного переаліду- 
ваі-іня, Тїісячі українців з усіх кутків Тюрінгії та частини шк.сонії 
йідли до Комітету, І!‘Об одержави якусь пораду або правних захист, або 
/.атехіялілу допомогу. Комітет в міру можности виконував гю тяжк; , ад» 

-слику п кори сну праіію. . 
годш вшеодив бюлетень на цикльостилі, якип ін(')бріп/вав нешіе гр4- 

М8ДЯИСТВ0 про події в світі і наше внутрішнє життя, гделітет иеоднй- 
Р'язово звертався до своїх земляків з закликом,^ щоб ми'’всі високо 
тримали честь української політичної еміграції, тримали себе гідне 
перед чужинцями, щоб доказати нашим приятелям і тим, хто нас мало 
ще знав, цо ми не такіа як про нас галасують наші вороги за наказом 
Червбного Кремля, ' ^ ^ ' 

Коміцет видавав В' трьох мовах / українській, англійській та ні¬ 
мецькій/'' посвідки політичного емігранта всім, хто звертався, до 

іО.иоО було зареєстровано і видало посвідок, алс- не менше було та¬ 
ких, що звертались лише -за повадамк та інформаціями. 

Трохи пізніше було таа же у Вакмарі започатковано організаційне 
бюро маі;6утнього центраіП'лого Дшомогового Комітету,' який тепе^ уж< 
більше_ У/Отдг 7ІСЩЄ у. _Франкфурті .' _ 

+/ ' В 



Л поч.-'тком роботи Ваймарського /..опомогового Комітету при ньому 
в і'(крил-^.сь 6ІЛ1Я /крнтнського Червоного хреста^ яка зорганізувала 
безкоштовну‘медичну допомогу з лікарів'-украіндів для всіх потребу- 
ючі-їх іі, .давала натеріяльну" допомогу і також по.свідки Черв. 
Хреста, спираючись на представництво в . еневі /' Швайцарія/, яке- 
таж існує і е з часів визвольних змагань. 

Навколо Комітету зорганізувався громадський актив з відомих ^ 
громадській:, політичних та перковних діячів з усіх земель України, 
який активно допомагав Комітетові в його праці. 

Пре.'їстьвцики Комітету в свойому першому меморіялі до команду¬ 
вання американських збройних сил, задеклярували, що Комітет опік}?-- 
єтьсїя ^всіми українськими політичними емігрантаї^іи, незалежно з яких 
земель'вони походять і як ці люди опинилися в Німеччині; чи то ви¬ 
везені силоміць,'чи євакуовалі в час війни чи що емігрували на За¬ 
хід в демократичні країни. Всі вони волею долі найшлися тут і з при¬ 
чин політичного, релігійного та напіоняяьнбго переслідування - не 
можуть і не хочуть повернутися на свою батьківщину, яка є окупова¬ 
на коїлу ні стичною Москвою та її НКВД. В цьоїл}" меморіялі Комітет про¬ 
сив аі/ериканську військову владу взяти під захист тисячі цих людей, 
як псліті'ічних емігрантів. . 

Хоч американська військова влада наш Комітет де юре не визнала, 
однак наїаі представники мали змогу контакруватися і одержувати важ¬ 
ливі для насаднформапії та поради. 

. . вичайно, на це все не могли спокійно дивитися совєтські зв'яз¬ 
кові офіцери, які вели широко закроєну акцію п. .ви пропаганди за 
повороту-іа '^родіну'', Ваймарський Комітет і вся^н'я численна група 
укр^інців-неповоротців, політичних емігрантів були для них небажа¬ 
ним явии-ем. На всі їх пропагандні заходи ми відповідали ще більшою 
згуртованістю та відпорністю, хоч сотні агентів засилалися в наші 
лави. Та ми їх виявляли і ізолювалися від них. Тоді вони перейшли, 
до улюбленогоД перевіреного способу - фізичного терору. 'Т^аддолачі'' 
з червоними зірками на грудях почали поодинці виловлювати нашз^іх лю¬ 
дей на селах та вулицях, і відправляти до всім відомого табору Бухен 
вальд, де вже НКВд в бувших катівнях Гестапо відкрило свої каземати 
і мордувало людей своїми звичайними методами. Так було захоплено на 
селі■ агронома З.Т. з двома синшли, Д*., та інших та жорстоко 
кат(^в^но. Тільки втручання американської влади врятувало цих людей 
від жахливих мук і смерти, В другоі^іу селі захопили п. С. / прізвища 
не по'іаємо з відомих ^причин/, якого після всіх мордувань ще двічі 
вішали. Також серед Божого дня на. вулиці Ваймару совєтські опрични¬ 
ки схопили українського генерала В, / старий емігрант/, силою вкину¬ 
ли в машину і повезли щак^ж до Бухенвальду. 

.Кожна би навести безліч подібних випадків, а/віе більше їх наї'і 
не відомр в подробицях, які кінчалися замордованням .наших людей. . 
г всіх ві, -.омих каї^і випадвіах втручалася американська влада і звіль¬ 
няла тих. людей з' пазурів НКДД. 

Комітетів дрпомогою місцевого американського управління зорі'акі- 
зував }Л’-іЗгї.ймарі три табори для українців-ііолітемігрантів. Решта лю¬ 
дей мешкала приватно по селах. Та"наше неспокійне життя ще більше 
ускладнили чутки, що за ілтинською угодою, дрові.нція Тюрінгія має ві¬ 
дійти Советам. Люди були стрівожені. не було жадних транспортових 
можливостей, щоб виїхати на Захід, Надія ї)ула лише на власнійнеги. 

Коли чутки стали дійсністю, Комітет вжив всіх заходів, щоб яче 
засоби вивезти стасих. хгсгмих та жінок, а малими дітьми, як' аа- ти засоби вивезти старих, хворих та жінок з малими дітьми, як 

мі не могли іти. .і^ешті людей давалися спця^зсвання в англійсі ■-/і мо¬ 
ві, виготовлені ротаційним способом в самоїх^^*комітеті і-лірадк, куди 
рухати1 де скупчувативл. %ло дано три напрЯхМки: Франкфурт, ЛвТ- 

Ганновер.' Кожен мав^'розраховувати в першу ч’ергу^'на власні 
сили, бо Биг-лядів на виїзд .нкийсь тка.ттсиостом биіькфд'їже м—' • -П- 



- з ~ 
Все лс Ком5„тет найняв два німецькі автобуси і вони, зр^бивш кілька 
рейсів, вивезли яьусь кількість старших, хворих та малих дітей. 

десятки /А тисяч українців, шо перебували кя той час в провін¬ 
ціях Саксонії та Тюрінгії, рушили на захід пішки, 

Тяккий то Скв шлях* Всі дороги були запрукені бікенпдми, які нес¬ 
ли на собі, або везли на рунних візках, а навіть на звича них' кінних, 
возах, впрягаючись п» '.есять і більше людей в один віз, свої у боги 
покитки, малих дітей, старих, хвор^пс і немічних* Оотки тисяч кільо- 
метоів пішки, з гори на гору, з села до села, в літню оіеку, облива- 
ккіись потом, часто без шматка хліба, змучені, виснажені, зморені, па¬ 
дали, знову вставали і все'"йшли вперед, оглядаючись на схід, звідки 
насувалася тінь серпа й м#лота та примара советського Молоха*б 

.1 кіли переходили кордони Тн^інґіх^ падали знеможені, але щасли- / 
ві, і дякували Всевишньому, що допоміг їм перебратись на Захід, під 
захист Демократії, де кокен з нас бачив порятунок. 

Комітет, Органіваці'іне Бюро Централі і видатні громадські Діячі 
виїхали з Ваимару останніми'"^ коли-вже'американці казали: ‘*лише сьо¬ 
годні, бо вже завтра буде пізно, вночі вступають советські війська." 

%ени Баймарського Комітету виїхали в різні місця, з метою орга¬ 
нізувати 'ЖИТТЯ В' нових краях і нових умовах» 

Так скінчився ваймарський період. 

— ооОоо — 

_ 

Частч а члені© Баймарського 'Комітету, Оргбюро Централі та філія 
Цервоного /фе.ста зупинилася в пр'Икордонному містечк’/ Герсфельді /їгдоя: 
Гросс-Гессен/. ' . ' . ^ . 

Б околиці цього міста стояла покинута госпіД'^рями цегельня, нав-~ 
коло,'неї кілька дерев'яних калівзруйнсваних бараків, де жили в свій 
час '^остарбантери'" - раби III Райху» На, цій цегельні відновив свою 
робоїу хКокітет, попфвнений новими людьми. Більше трьохсот людей роз- 
мі‘-тклося в бараках та під піддашшям цегельні, щоб перепочити та роз¬ 
думатись, що робити Дапі,_ 

Частину наших людей американці направили в репатріяційнкй табір 
УНРРА. При реєстрації службовці УНРРА не хотіли визнавати української 
надіональности, а писали лишень "полен" або "рашен". Наші люди рі¬ 
шуче ^затгротестували проти такої настанови, і ЛіРРА, мабуть вперше в 
своїй, хоч і короткій"історії, зареєструвала нову національність 
Українців. Та ще біліше вони були здивовані., що ці українці не зби¬ 
раються репатріюватися, а залишаються на еміґрадії. Так повстали 
перші колізії мілс нами, тими що не хочуть репатріюватися і установою, 
яка поклиіАала для того, щоб репатріювати. ' ' 

А тцмчасом люди все прибували і смілівіші з них ішли до УІиРА-і^сь- 
кого табору і за якись тиждень їх було вже більше 600 чоловіка. Але 
основна маса боялася цього табору і зупишласл на цегельні в значно 
гірших умовах: така страішіа ^ула для них примара регіатріяції. 

Герсфельдський Комітет нав'язав контакт з місцевою американською 
влащідю і за її допомогою організував постачання харчами .людей, що 
вже мешгдли, т'а тих, що щодня прибували на цегельню. 

Через кілька днів відновив свою роботу Український Червоний Арзст 
і подавав медичну допомогу всім потребуючим; також і Тр)гбюро Центра¬ 
лі почало організаційну роботу по створенню місцевих комітетів на 

■ерені Гессенщини. 
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Н-^д пррр/гіщенням Комітету -замайорів український національний пра¬ 
пор та прапор Червоного Хреста, 

Місгева амери анська влада зацікавилася нами і звернулася до нас» 
щоби з^язувати, що ми за люди і чому тут опинилисі. 

онову. було відновлено видання щоденного "■Бюлетеню''та " Коротких 
Вістей", д.овідок Комітету і Червоного Хреста. 

Частина людей, відпочивши’кілька день, рухалася далі в-район 
(^анксоурту та Ганноверу, а на їх місце призвали все нові. За час 
існування табору на Цегельні, через нього перейшло більше двох тисяч 
людей, яким була надана правна, моральна і матеріяльна або медична 
допомога, 

Та не довго ми відпочивали. Наш табір стали відвідувати совет- 
ські старшини і агітувати за поворотом ^на родіну". Вони довідалися, 
що це за гоупа і повідомили головний репатріяційний штаб. Там заціка- 
видися 1 посилили натиск. Вже, крім, репатріяції, нам загрожували при- 
ілусовою репатріяпією. Після сювєтських відвідин, люди почали розбіга¬ 
тися на села, боячись примусового повороту туди, звідки вони втікли 
з великими труднощами. Група людей, біля 200 чоловік, разом з Коміте¬ 
том, вирішила захитатись організовано. Тоді на цегольню приїхав сам 
начзльник по репатріяції, генерал Голіков зі своїм штабом / десять 
старшин/5 в^супроводі американських офіцерів. Побачивши український 
напіональний .прапор, він почав кричати на всіх, загрожувати, назива¬ 
ти фашистами.. Цо речі; і він і всі совєтські старшини були п’яні. 
Г’яки’с хрипким голосом він вимагав арешту членів Комітету, негайно 
зняти український прапор і всіх відправити в совєтський .'епатрі.і.'.ц - 
ний табір. Але аіяериканській ©фіцери йому відповідали, -що ні одної 
його БИТЮГИ виконати не тяржуть, бо не мають на те певних наказів від 
своєї владця • 

Повод,ив себе цей типовий НКВД-ист весь час грубо, кидав всякі не- 
пристойности в наш бік. дійшов до того, що американці, юмушені були 

.заувеакити йому, що так вести себе йому не личить. При від’їзді він 
. нам прирік, погрожуючи кулаком: "на днє океала найду вас і унічтожу.." 
Та аіюриканці не дали АіОшу більша кричати і повезли геть з табору 

Після^'цієї візити люди ще більше денервувалися і слабіші не витри¬ 
мували і розбігались в різні боки, гадаючи, що поодинці краще буде 
рятуватися. Комітет же зайняв становиїї-е: лорятунок наш - в нашій ■ 
згурї?ованості, організованої^ спротквові. Всі за одного, один за зсіх- 
цього гасла^дотримувався Герсфельдський Комітет послідовно в своїй 
повсякденній важкій, але відповідальній і почесній гірапд* 

Совєтсьіса агентура посилила психологічний терор, поширюючи чутки., 
що за Ілтинськск} угодої^ всі бувші совєтсбкі піддані будуть примусово 

"вбвернені на "родіну". На жаль, знаходилися мало свідомі і наші гро¬ 
мадяни, які повторювали де саме, а слабші люди з всього цього попа¬ 
дали в^розпач і вносили зайву нервозність в загальну масу. Та знай¬ 
шлися й люди сильної волі і здорового-розуму. Герсфельдський комітет 
іЦ-)ргбюро Централі і громадський провід рішуче поборювали всякі воро¬ 
жі ііровоісації, Основна законна підстава, яка відквдала услк^т- примусо¬ 
ву^ регіатріяцію, це є відвівде право надаьшя притулку політичній еміграг 
ції. Л ми такі є. Тому кожна демократична країна по" вселюдським зако¬ 
нам гуманности дасть-нам притулок. І це мало рішаючий вплив: люди ві¬ 
рили в закони справедливости і заспокоюватись 

Чере'С день після приїзду генерала Голікова американці викликали 
представників Комітету для розмови. Дротягом 3-х годин українці вик- 
ла яли історію старої і нової української політичної еміграції, при¬ 
чини, ш.о виюіикали її та чого добиваємося перед демократичним світом, 
овгу роз!гову гр)едставники Комітету підсумували такими пунктам-' 
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1.. Ич е політичними емігрантаі.(гй, " ' 
2. Еофьківщина наша окупована тоталітарно-кощп-іістичїцрю Мос¬ 

квою і її і 
ЛоверКУТИСЬ в цей час ми Не мО^КОМО з причини'ПОЛІТИЧНОГО5 
релігійного та напіонального переслідування, бо ми є демо- 
їфати і маємо інші погляди ,на життя: ко?луністиша диктату¬ 
ра не терпить інших політичних і суспільних поглядів : все 
нешадно ниш,ить • ' 

/і 'и хочемо, щоо демократичні країни світу на підставі 
Атлянтійської Хартії допомогли україцськоііу народові 
відновити свою державу, вільну 1 йі від дого незалежну, 
яку він виборов собі в час великої східної революції'в 
ГТі7 - 1920 рр* 

о. Законний репрезентант українського н-роду і Української 
.держави - уряд УКР є тепер на еміграції разом з нами. 

Проп.аючись, американці порадили українській делегації зняти над 
Рісмітетом український національний прапор, щоб не дратувати сх:ідньо- 
гс союзника У 1:5 болем в серці довелось ту пореду виконати. 

Було ясно, ще втриматись у Герсфельді на гегелькі не буде можли- 
всстк. о одного боку сильна созєтська акція, з другого бок\?: зобов^я- 
запііЯ Б Олті не давало можливости американцям говорити й робити те, 
шо впни Думали, і що взагалі вимагали в.іковітші міжнародні людські 
пьава) пр)о надання права азилю- політичним біженцям. Але чи не най- 
білї.ш дошкулювали побутові умови. Наближалась осінь і зима, а люди 
. " ■" " !іешкали Б непридатних бараках, де не було двепей, вікон, ала 
лшались МІПІЙОНй блошиць, з якими не було ніякої змоги беротись че¬ 
рез перенаселеність кімнат; частина ж людей мешкала гфяїю^під під- 
далішям'“, де раніш висушувалась цегла, маючи над собою під собою 
голу землю.' Збільшились випадки захорувань, і 

Комітет р о-і слав своїх уповажненіьх в різних напрямах, щоб підшу¬ 
кати. десь або кращі бараки, або військові касарні>"пі,об за тепла пе¬ 
реїхати буди і лаштуватись до^тяжкої европеїської зими, з її вічіпі- 
ми дощами та тумаїаагИ'. ■ ' 

Але події раптом розгорнулись зовсім в, іншо?.^- нап'_^ямку. 

Час и н а III. 

ЗО липня 1945 р. в УйРРА-ібськоііг/ таборі було о^бРявлеяо всім 
уіфаїйплм, ш,о їх перевозять до іншого табору в Карльсгуе і для то¬ 
го'" вони мають їхати'маїщин'"ми на стР Бебі-а. 7Іюдк стривожились, бо 

з біженцями лише в созетськч ЗІ стані.т.ц ребра наї'фавляли ешелони 
зону Оїр/-паіііі 
Ме іїе можна було собі дати жадної ради, бо та^р Кріґсшулс'’ 

було оточепонозброєнимк вояками, делегація від украінітів звернулася 
до дирактрисй табору м-ме Шевальє з висловленням 'свого протесту про¬ 
ти безпр-ичинногоі арешту і депортації в непевне, але м-ме' Шевальє 
запевня.ла часним словом, що всю гругф 316 чоловік буде лише переве¬ 
зено в інший табір .до К рдьсруе, а її' поміоінипд, оф'іцер ЛіРРА-й, 
м~ме Раґо навіть цілувала, хрест' перед украінкамк-матерямк,'при сяга¬ 
ючи сл їм, це не є'Бддача'сов отам. Сп^юбк деяких матерів ейклопо- 

на хворобу фітей ке мали тати йвіліаекня бід транспорту з огляду н 
жадного віягуку т м-м'е ‘Шевальє, Раґб*, Сім •н і 

ч^дин з украінськю: чільних хфомадян випрохав дозволу пбіхати за 
■своїми речами в табір на цеголььпі і там порозумівся з " УкраінськіЛ;; 
ііомітетом. Вир'ішен# було: покластися на дане представнкхь5,мк УНРРА-: 



чесне СЯОВО, ЯО не не депортація до Созєтів і Н9 вчиняти спротир;: 
■ -^анспортованню* Між тим, поки згаданий громадянин їздив для пе - 
РОЗОРІВ на пегольню, один з американі-ів "умовляв*’ друлсиїп^ і двсч 
дітей гвого громадянина, погрожуігчи револьвером, тоо їхали туди, 
куди IX повезуть і у вечері того ж дня маш(0 всю групу українців з 
"Нріґсшулє" було вивезено до Бебри і повантадено у відкриті ваґони 
з під вугілля. Ба деяких ваґонах було написано крейдою: **[Птутгарт*'. 
Вночі поїзд виїхав, до нього було причіплено Оі.е декілька ваґонів з 

■втікачами~прибалтійцями, поляками, білорусами. Комендантом своєї 
части еш лону укр^нці вибрали п.о. В коадому §аїокі було обрано 
старосту групи. Вночі почав накрапати дот, який все посилювався. 
Люди в'повній теї^яві напинали матрали, ковдри, плаш.і тощо, щоби 
захистити своїх дітей і себе від потоків допіу. 

,Ка одній з ближчих станцій на кордоні між америкаьіською та совєт- 
ською зонаїли, поїзд зупинився надовше. Совєтський офіцер зі станцій¬ 
ної комендантури почав вимагати, щоб українців було' ;исаджено з за-- 
гонів і пеоедачо в його розпорядження для репатріяціїКомендант 
ешелону ггфяче протестував проти цієї незаконної вимоги совєтського 
офіцера. ІІ1Д галас цієї суперечки, пасажири-уксаінці тремтіли в заго¬ 
нах, благРіочи Б Душі милосеркого Господа, щбб"'врятував їх від лютої 
смерти в пазурях енканедистів. Повна темрява й все дужчий дощ не при- 
пусткали можливости совєтському офіцеру почати перегляд транспорту, 
залізнична адміністрація одмовилася затпимати на маленькій станції 
цей по.ізд, 'іп.о маз певне спрямовання, до""ранку / для совєтської пере¬ 
вірки/. Коли, нарешті, поїзд знову рушив далі, - зітхання радости 
вирвалося у всіх людей, дехто л- жінок почав гістеркчно плакати, бо 
нерви не витримали такого ^ божеціявногс напруження і як^іеред смерт¬ 
ним вироком/, всі загомоніли ра.зом, дякуючи Богові, сміючи ся, гірко 
проклинаючи тир нів, тошо. 

Б дорозі марштур поїзду було невідомо чоі^ змінено і весь еталон ■ 
поїхав до Штутгарту. Українсь^ групу було, повезено до мішаїного та¬ 
бору /ГІРРА "'%нк0рказерне‘’' в Р^ліітадті Vбіля Штутгарту. Розваїітажені 
рФчі і люди скупчилися, серед величезного дворуІ Ніхто не звертав на 

Командант табору - якийсь поляк в уніформі УИРРА-и ба-ід/- 
^тавпваї д# нових мешканців і кудись зник. Пішов дощ. КадКшіла 

них увагиг 

гп 

НІЧ. 
част 

Тоді українці приї^іушені були самі шукати собі, приту. 
іоселкласл в пустгому гаражі, на голій цементовій підлозі, 

інпіі порозбредалися по' горисіах великих корпусів табору, наповнених 
вфрменатги, югослозянаг^ли,. полякали, чехаїли Г ін. Дехто‘ з українців, 
за браком мешкань і чозез повну байдужість УНРРК-и, ііримушений був 
влаштуБатися серед дзог.у, поставиїши собі шалаш з дош.6к і ковдер'^ і 
прожили так цілий місяць під дошемж Від таких умов двоє з таких'ви¬ 
мушених /'Ароглйдитів** "ь^^. ст. захворіли на туберкульозу легенів - це 
був професор малярства і його дванадндтирічііа донька. Бранці наступ¬ 
ного дня приписали новопі.ибулу гхуііу украінців_до *’'потьськоі кухіїї" 
таборуД видали трохи стружок на підстилку до спання. Тяжкі умови 
життя і несприятливе оточення не стримали здатности української гру- 
пи.до самоорганізації, відразу було" сформовано місцевий Комітет і" 
обрано старосту групи; було зорганізовано парафію УАІ1Д, дитячу школу, 
амбул.яторію'-/ЧІ, культурно-освітню комісію. Перша ж релігійна відіїра- 
ва-вечірнл посеред" двору, під відкритим небом притягнула до гурту 
мо ля щих ся'українці .в. багато югословян. Побачивши такий порядок і прик¬ 
лад укра.інців, півторатисячна група поляків також заходилася влапітс- 
Бувати богослужби, яких у них раніше на було, 

•Найбіліг'.ою неприємністю життя в цьоі\у таборі було те, ію він 
вважавст перехідним-репатріянійним. Раз'-у-раз звідси вивозили на 
батьківщину яіу-будь наніональїіу групу. Її'#б запобігти неп)розуміггаю 
пршлусової репатріяції, українська' група «дноста.йн© зголосилася лис- 
тшли до директора /ІіРРА-и і до американського команданта Вюртвмбер- 
ги, полк, ддексока, украінццмк-бездержавникалми, політичними емігран- 
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’Тї 
Т-'/-1 
-Х.Д і* уло призначене до аксго-небудь^тзбору 

виділено, Б пкреш/іБ ф.-^бірч Ііом-:ндант 
І-■.лдиаля; щоб 

ів-без ДерЛСЯВНИКіВ 5 
приія.ів іі юд,ст-'БНИКів українського ^Комітету дуке чемно . уваїно. - 
гроіе Н1.1КОІ ясної ■ відповіді на подану петипію. %їікітіо.і.^ри 
/ДРДА виявили очевидне незадоволення з одмови україкгіз реп-'Тріїова-• 
тиая і н '.. хотіли визнавати окремої української наїтіон^ли-іости, вва- 
лалчи, іі'.о таїсої нема і не може. бутиІ а моїуть бути' лише поляки ^бо 
осі.іяи. :• огляду ня. таку нагинку, від укратнс:-коі групи йідділ ^і:т- 

ГЯ г-;' 40)10 .1К під ■їрОБОДОМ П. ПОВНОГО, КОЛИКІНЬОГО ПСеЛ до СОГ'-- 
хіольлі. Лісі зголосили себе '' обивате.7іями польевкики'' і ьлащтув^. ися 
на життя серед польської групи і під іі зверхністю, ввапаяючи" таях 
для себе безпечкіте, Б короткому часі совєтські офіцери звернули 
увагу на групу 'Б/-ьр;:іаінпіз-бездержаЕНикіз в Дункерказепне'* - іх таєМ' 

{ баламутити уіл>аінпіз різкими провокаційними НІ аґенти почали баламутити уір*аінпіз різкими провокаційними плитка¬ 
ми. Одного ра,нку адміністрація УїїРБА-и'закликала всіх укра.інців де 
великого га.ражрб^ до була католицька перква. Абт з^явилііая три созет- 
ські аґенти, які почали умовяяти_р^краінціг повертатися до/іому, бо 
'■’таяя їм бу;'Уть .видавати 'меблі'". Потім почали викликати по пріззи:ііах 
і запитувати про згоду репатріюватися. Всі одмовилися. ■.'Шс тим прий“ 
ШОВ представник по.льськоі групи і зйлвив гфстрий протест проти того, 
шо таку гд'медію вл.аштували з їх кФстелі, і проти того, шд совєтські 
старшини зле позо илкея з. посвя.ченоьу місці 7 були в шалках, курили, 
в^лн себе непристойнО/П Советчики вийшли в двір. Ах оточив великий 
натовп, ^ о реготав'1 глузував з них, Тфді советчики виїхали з табо¬ 
ру • 

24. серпня о год. 9--ІЙ вечора директов УНРРА’ Бічер повідомив ке-' 
рівництво""українських групи, що вранці бл^де вивезено угфахнпів до 
ікпіого та.бору , Пояокенкя/- куди саме мають вивезти укЬз.ікців 
Еічер відновився дати, заявивши, що ніби м сам нього 1-е 'Не ■З на.' 
а що-Бранці довідається про це й скаже. Тоді.укра.інськтлй комітет ше- 

ВІН 
іже. Тоді,у 

раз попеоедив п. Еічера про небажання української групи роп-тріюза- 
тися і про заперечення прютк можливої депортації до совєтського та^'^'о- 
ру. Комітет, уповноважив ші^трох-'своїх членів г.ерувати поставо© укра, 
інської групи під час настіпйих подій та репра-і'ентЗ'^зати- опінію. укЬа- 
ікців. 'йа.стика- громадян негайне- радила вийти"з табору, побоюючись 

. ІІо.мірковакіші закликали чекати, з довір'ям до" аяяа.риканеької злого 
влади, лолУл/ї ранку. Сскільки була вже ні.ч. - зупинилиС/ї на ■останпьс- 
щ ж ос цг.' сергхлья рано'американське військо оточило табір, діяректор УБ.РГА 
п. Бічер, наказав з сім" українцям віпсодити на двір і сідати на а.зта, 

укр'^'їнських уповноважених: заявили п, 'біічеру, пі© просять 
су,л,и українська група те їхати, і і!,о ііхат’и в ■^'езвіст':: 

)аінпі відтвллютьРя, Тоді було запрошено уїіовіїораіняіих д© і 
ніби для ііереговоріз, ■ таіі їх було заарештоіваьіо в ізольованій 

...астх. 
д омити 

:ові- 
1 сі 
сло¬ 

ти. 
кімнаті 1 під 
чишіий ар-ешт 

збіокнок вартою. ОеЗЩЯЬ’ 
іось зле 
Р03Т1Ч 

хч.чх'. краінсььл група, поогсчивши 
зиків," розуміла," що йдеться на 

1 за давнин .одним із .діючих .кеоізнккіз" наслом ккнулааі 'в 
на прорив. Оскільки табіь мав багато виходів і. перелазів, пт) з них 
не всі були вартовані ана.риканс.ькйми вояками і ііольсі-^ксю поліцією,, 
то в тагіїй спосіб з табору вирятувалися, кинувши речі н- іг:-рз'золяіі!,е, 
більма частина українців'"^ .20ь чолі, враховуюли дз.тей, .жінок і стар¬ 
ців. Вони опинилися під голим небом, серед руїн і садків ЗОЕСІлі чу¬ 
жого для ніпт міста. Німецьке населення гуманн© постазилосл до кеша-у--. 
ни_; втікачів: декого пришили н- ночівлю^ особливо з малими. "^алими. Дітьми, 

'Є зрі господарі частува 
булРі в достатню, /дтгр 

братам усрсінпі.шо мешкали 

що в 
НИіС 

своїх невільнріх гостей овотми, 
в достатку, .ігне основну допомогу, звичаї^іо, подали сво' 

у.срсінпі,що мешкали привачно з Штутрясті і в околотш.пгх: 
борах, -ііувістку, по укоаікш.в "лапають", в Тункерказерие, з різ.ни' 
ок:о.лиць міста і ЗюГ'Тембої: гіі. Трз.мраіми, роверами і'-електропоїздами 

чТ 
с 

приїхали 
кат-б в 
47^ / І, 

уаінські громадяни і д© б год, вечора 
се©е, нагодувавши їх, постадіали колф^ тре б-: 

Г03М1етили ВСІХ 
,у- о Г:-- 

ЛЮ'ТИ ВТІКАЛИ, в ЧОІСу оуій/ і ПОДЛСЛИ Т7Є зичну '■•і :т .'>~ 
/1,.'.’-. ■ ■ 

гег -с 
огу 
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були легко поранені підчас втечі і нервово потрясені. Решта ук¬ 
раїнців, шо не встигла або з різних причин не могла втекти з та,- 
бору5 була примусово позанта/^^ека на авта амариканськими солдата¬ 
ми ПІД керівництвом летенакта Куніґема, який з вікна контори 
УїїРРА-и спостерігав хід своєї ‘’боєвої операпді'*: солдати, а о'^об- 
лизо польські поліцаї, що найбільш ретельно допомагали депорі '.оа- 
ти українців, тягнули людей і жінок"з дітьми, вкидали в авта/ під¬ 
штовхували прикладами; речі просто викидали з вікон другого к тре¬ 
тього поверхів; при цьому багато багато з них речей псувалося и 
розкрадалося злочинцями. Нюб "вилалати'^ всіх дощенту українців, 
поляки нишпорили по всьому таборі і вказували американпдм на^тих, 
кого опізнавали, як ураїннів. Частина їх групами блукала навіть 
по сусіднім до табору вулицям і там хапали зустрічних українців 
і силою тягнули до табору. За кожного зловленого в такий спосіб 
українщ УНРРА видавала нагороду по 200 марок. Одкупитися од цих 
ловців можна було іде більшою сумою грошей, годинникшли, абощо. 
Лише оддкицям пощастило так сховатися, що поляки не змогли розшу§4/,.т 
кати / напр., артист, оперовий співак Ч. просидів без їжи і води- 
в ка^іалізаціонному каналі три доби, доки в таборі не заспокоїло¬ 
ся./. Не пощастило рятуватися від депортації навіть групі обива¬ 
телів польський П. Певного, які спочатку від-^^вали себе в безпе¬ 
ці, ііле, коли було вивезено основну частину українців, то поляки 
видали Бічеру і Кунінгему і цю грур, як жаднріх поляків, а лише 
уір)аїнців. Пе зважаючи на протест ГҐ. Певного і інших, їх також 
примусово посадили на авта і вивезли туди, куди було спровадже¬ 
но іншюс українців, що не зголошувалися полякаїли." 

Негайно після початку цієї акції директора УНРРА і лейтенан¬ 
та Кунігема, Український Комітет установив спостерекяшя за подія¬ 
ми в середині табору, засилаючи а^ди.своїк хлопців, які іко^орі^уза- 
ли про стан і допомагали українцям звідти втікати. Навкруги табо¬ 
ру стежили українські вартові: частина їх поїхала услід за автами, 
на яких виБбзили під- озороєною вартою українців, і встановила, що 
їх вивезено до концентраційно-репатріяційкого табору НКВД в Цуоен- 
гавзен, біля Шіутгарту. Частина українських вартових вишуК}'вала 
втікачів, охороняла їх від нападів поляків, вивозила їх з зони не¬ 
безпеки 1 влаштовувала на помешкання. Два українські священники - 
автокефальний і грекокатолицький - відвідали коменданта табору 
Вюртембергії,.полк. Джексона, поїнфорі-лзнал-и його про події і"по¬ 
дали петицію про звільнення українців-б^здержавників, ув’язн ппіх 
в совєтськокїу таборі НКВД. Один український ста.ршина зі старе., 
еміграції звер^вся до польського зв’язкового офіцера за допомо¬ 
гою - той негайно заявив протест проти такого насильства / бо се¬ 
ред ув’язнених було чимало колишніх п<ідд.аних Польпіі/ і поїхав кло¬ 
потатися. до Головної Кв-'тирі, Самі ув’язнені в концтаборі Нуйен- 
гавзен трималися здебільшого мужньо і відкидали всі пргпозріції 
згодитися на репетріяцію. Але настрій їх був такий тяжкий-, як у 
людей пріфечених на смерть, що ніхто не міг спати й їсти протягом 
декількох діб перебування в цьому таборі НКВД. Отаро ста цієї л/упк, 
колишній старшина армії УНР, а потім вільнонайманий старшиЦа поль¬ 
ської^ армії, аііитував бадьоро ссвєтського офіцера при кожній зу¬ 
стрічі: ‘'Ну у кагда" нас будете вєшать Від такої витримки енказе- 
дисти сатаніли, але розгублювалися, ] 

/Габір був дуже ^ пильня стережений язброєними червоноармійііями, 
ЯКІ раз-у-раз стріляли, особливо вночі, щяб перешкодити в’I•ечаІV1. 
Але, ризикуючи життям, хлопці і молодші віком громадяни, особли¬ 
во ж поодинокіПОЧНІМ втікати вночі крізь колючий дріт'С Так вря¬ 
тувалося щось біля зо чол. /'ьраїн(уький Комітет зорганізував спос¬ 
тережним пункт прямо насупроти в’їзду до цього табору Ґзвідти 
пильнував за-життям табору вдень і вночі, маючи на увазі перешко¬ 
дити примусовогяу вивозу 76 чоловік, що сиділи ув’язнені. Крім того 
суло зорганізовано засилку в табір своїх зв’язкових для взаємної 



о 

'р еіаті, під впливом різних причин, було організовано міша^^ 
америїсалсько-совєтську комісію, яка осооисто перепитала всіх 
ув^язнениx про баїсанця репатріюватиал і всіх, хто твердо заівив 
про своє: ба>^<алня не репатріюватиая, повернула назад до бункер- 
казерно, ви явши посвідьпі, про визнання їх"-бездержавииками. |їа 
‘’родіну” згодилося поверБ^^тисл щось із 15 чоловік, що з ними й 
зроблено* Енкаведисти ж, догадуючись, що значна часті-ша украхн- 
дів,- иіо втікли з їхніх лап, поселилися в оксличних таборах, поча¬ 
ли нишпорити по них, домагаючись у комаддантів Таборів ігерегля- 
нз^ти картотеки, або просто нидати" їм наших людей’Ч Українська 
свідомість і солідарність зробила ці посягання енкаведистів мяр-^ 
ними:''в деяких таборах їх не припускали навіть на територію''та¬ 
бору, Заявляючи їм категорично, що ‘'ваших людей здесь нет'* бо 
політичні емігранти е бездврла>никами і не мо.ісуть підлягати уря¬ 
дові, лкшр їх пере сліду е-теро^и^є* Частина цієї південної групи 
"вапнаргів’* потім вернулася'" дІ Герефельду, більша ж частина їх 
розселилася на пів.'даі*‘ Всі зфни ніколи не забз^дуть дігректора УНРРА 
Бічера, лейтенадта Кунігема і концтабору НІіБД в Цуфенгавзені, 

Частина IV, 

в 
,Не встигли А^ешканці цегельні заспокоїтись після подій 30.711 
Чіріґсшулє”, як з’явилися співробітники УРІРРА і на цегельню. 

Заступник директора місцевої УКРРА, мадмуазель Штерн,, задвила 
заступнику голови"герефельдеького Комітету, що всіх мешканців це¬ 
гельні так само перевезуть в Карльсруе, їгу'Ди виїхала перша гр;^— 
па, і залишила блянкети карток, які Комітет мяв виповнити на кож- 
Егу' особу. Після короткої наради було вирішено: зареєструватись і 
їхати до першої групи. Підстав сумніватися в намірах УН?РА не бу¬ 
ло, хоч треба буде вжити всі міри обережности. Всі люди зареєстру' 
вались а дож єн правдиво відповідав на всі питання картки, з томї' 
числі і на питання, де буі^"’ на 1.-8.1909 р., всі відповідали ітрав'- 
диво. ІІД реєстрація .остаточно виявила, що серед мешкаї-щів це гелі- 
ні переважалв більшість з підсовєтської України, менше було 
ших польських підданих, з Зах. Укг. Земель, та невелика кількіеа.. 

оу 

.:іе- 

старігх емігрантів ЇДКОрр,, старшин та вояків армі: 
_6. серпня п, Штери повідомила Комітет про те, ідо завтра о год. 

9-ій .ранку будуть подані грузові авта для відтавки .на ст^ Зебра, 
звідки залізницею повезуть нас на Карльсруе. Ірансіїохдт буде супро^ 
вожати службовець УЇЇРРА. 7, серпня о годА 8-ій прибули службовці 
УНРРА і почали робити ''санітарну обробку", виїзджаючим, засипаючи 
порошком весь едяг і тіло. Біля дев’ятої години прибули авта.. 
Люди вже були розподілені на гсупи й спокійне, вантажили свої це- 
чі й сідали самі. Коли машини від’їх.аяи від цегельні, раптом дКі- 
вклиая військові авта з . озброєними амерккзлсьшми вояками і 
єдналися до рашвго трансло]йту. СДне авт^ з жввнірами' виїхало 
ред, кілька іклинилбея міжіібліі авта, а два ї^іалй на не'зеяикі 
віддалі позаду. - ^ • 

Спочатку" ^ми -на це мало зверталй з’заги, але ко.ли машини кове;: 
нули в ^ЗОВСІМ пр)Отилежний бік від тогв напрямку', куди нас малії 
вести і великою швидкістю щіімуваїи на Схід, в сік" совєтської зо¬ 
ни, люди стрівожияися. При саіеОАіу з.ід’їзді з міста звідкись аКязи- 
лося авто з червоними зіркаї^и і совєтськит-яі старшинаїці і ііря-ієдна¬ 
лось в хвості до транспорту. .Всі впали в розпач. Ьул*о ясно’, ідо нас 
обмануто у ^Авта-набували все більшої швидкости, а г.ожен рішав, що 
ррбити ? За якиусь час созєтське авто відстало й повернлжлось до 
міста. Кожен міркував, иіо совєти переконались, ш.о 'транспорт .пішов-. 
у оажаноі'й7 напрямку", повернули назад. Авта вихром неслися 
на СХ.ІД. лто перший прийняв" рішення - тепс?р важко сказати 
том люди почали вискакувати з авт 

еи^р 
еиваючи 

все далі 
ал- іле ■Ь' . собі голови, О'-Чіиччя 



калічили руки, ноги, ^ло чуги нелюдські крики падаючих і стрьіяни- 
ну америісанськріх волків. Громадянин Ворон^к вискочив з дружиною 
1 поЕлкидан своїх дітей: трьохлітню дшьку і семилітнього сина, 
лсбитук, окривазлеких дітей СХ.ОПИЛИ воііи-з дружиною і кил^ лкся т: ка¬ 
ти до лісу, к\да вже прямували ті, що вискочили раніше, вчинився 
страшний'галас і стрілянина. Люди з переляку не могли бігти, пада¬ 
ли, істерично кричали, але американські вояки ловили людей поодин¬ 
ці і силою кидали до авт. Всіх'переловили й посадили, Стоілянина 
вщухла. Під загальний крик, прокльони й плач авта іде з більшою швид¬ 
кістю поїхали вперед, і^^ериканський лейтенант, обганяючи на свойому 
’'джіпі- наші азта", кричав", заспокоюючи нас, що нас везуть не до ссвє- 
тів, а в табір біля кордону. Пк довго ми їхали - годі тепер сказати, 
та ось з-за горба показався тас ір - напівзрущовані бараки. Машини 
в’їхали в подвір’я і ст^алк. Вале наказано злазцти з авт і забирати 
свої речі. іки/:сь час всі сиділи, немов'закам’янілій Після другого 
нагадування поволі почали розвантажуватись. Після від’їзду авт до нас 
зверїзувся американський лейтенант Абєльзон з попередікенням: з табору 
ніхто не має права виходити, підходити до дротів е молена, бо варто¬ 
вим волка'Л дано наказ - стріляти, якш,о хто буде наї^агатися тікати. 
І'Іа кінці своєї пюмови підкреслив, що він є комаддант табору, повний 
господар ГіОГо_і всі накази мусять виконуватися точно. Винних буде суво 
ро покарано, ‘іепер тільки ми"роздивились, що табір обведений колючим 
дротом, а кругом стоять озброєні вартові. Ми були інтерновані, хоч 
нам про це чоїлусь офіційно не говорили ні тоді, ні пізніше» Так кінчиш 
ся цершиї період Герсфельду і почався новий період, що ми його звемо 
Герфа, 

Ми а^.. за кілька днів довідались, як зветься місцевість, від амери- 
канськюс вояків. Наїя з’ясували: Герфа, 5 кмі’від совєтського кордону/. 

Частина V. 

Настало відпруження: жінки исділи на тігшаках і плакали, а чоло- 
■ іки уїкось байдужо розглядалися довкола. і^Горально всі були в т^г ^'уть 
[ •-■зчавлені. 

Украінді-лікарі подали першу поміч тим, що пораіяились в часі їзди, 
вискакуючи з авт. Громадянин"Борснчук, який перед цкц був н«_-зовсім 
здоровим, тепер цілком занеміг. Через кілка днів, на вимогу Комітету, 
його забрали до лікарні. Відхорувавши більше рову, він помер, поки-*' 
нувши дружину ЙДЕОЄ малих дітей, 

МІбрвБСЛ Комітет і шльніші громадяї^й^ коротко обмінявшись дум- 
каї^ш, доручили трьом чоловікам оглянути и розподілити приміщення. 

годину ВСІМ б^^по ололошено, в якому бараці і хто має мешкати і 
Всі трохи підбадьорились і почали влаштовуватись. 

НяД вечір прибула м-ль Штерн і сказала, що ми глусимб влаштовува¬ 
тись надовго, ал^»" відмовилась будь ц;о поясршЕати. Привезли харч" і 
'■Сім роздали, жізніше підвезли солоілу на сінники. Пізно у вечорі, 
коли вже всі фли в гіркміп’^еннях, і якось влаштувались, позавішували 
крв^аїли повишванГ вікна, пішов густий дощ, який затягнувся на тиж¬ 
ні оез перерви. їіле над нами_був дах і всі ми були заздоволеьіі, що 
маємо відпочинок. Комітет офіційно перестав існувати.'^ло визначе- 
ко нашого керівника табору, ііроф. В-ва і йоілу двох помішників, які 
и зайнялися організапієш внутрішнього життя. 

Гоб вивести людей з тяжкого морального стану, треба було дати працю 
ііохіали приводити до гюрядіг^" табіі, на праці" були всі фізично зд'бро¬ 
ві люди, ■ 
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V : О •а нашим к9.-.ним кроком слідкував комекдалі? Абельзои. Але карати 
було за 190, Тоді він вирішив разом з М'-ль Штерн все д ‘Длмсь отруї¬ 
ти _і без того не солодке життя. Спочатку відіфав особове авто ке¬ 
рівника табору проф, В-ва, яким він прибув з Ткрінгії, Потім було 
наказано здати всім українські докунентиІ Для чого і куди - нічого 
ке поясніовслось • Сісоро авто розбив саїл Абельзок, а долі док/ментів 
ми ке знаємо і по цей день, бо пізніше з Рисувалося, що наших доку¬ 
ментів не має ані в канцелярії УКРРА, ані в військоаій ^іастині^ Ии- - 
нав другий тиждень нашого напру-екого, творчого, ал© твердого життя, 
Ііа, неділю було підготовлено конп.ерт* Залю наші мистці рсзмалювали 
художньо, при':расили зеленню, квітали. Для цієї .мети летенант Абель- 
зон дозволив кільком чолозікаї/і вийти з табору до ліс/, бо на-подвір’ю 
не було жєцЦного дерева, ні ь^вітів- Це були перші щасливці, які побу¬ 
вали поза др'^та/к, хоч під пильнон» охороною двох озброєніес американ-^, 
ських воякАв. Невелика сцена була оббита українськими килимами, а в 
центрі висів портрет Тараса, щ)икрашений вишитими українськими руш- 
никел/и та польовими ьзітзми. Цей маленький портр'СТ був для нас сш- 
волом великого духу, який нас поносив в хвилини розпач?/ й зневаги. 
РАроткий напис під портретом: ‘'Борітеся- - поборе':гЄ А' збуджував в 
кожкоїг/ з нас віру в наст/, перемогу. 

На ісонтррті А/ли запрошені від УЕРРА м-ль Ііітерн та п, Сімон. Від 
американської армії були запрошені лейтенант Абельзон, а через нього 
і виші ооіцери частини, в рюзпорядженші якої ми були передані, РІон- 
дерт пройшов" з великим успіхом." Всі-були з піднесеному настрої. Зда¬ 
валося,. іг,о ми знайшли те, що так довго шткалк,. гУлк захоплені і аме- 
рикансьісі ооіцери і :і50яки, які нас вартували. РАІтітан, дя.к/гочи керів¬ 
ника!/ табору, проф. Б-зу за сиішатичний концерт, як він висловився, 
сказав, що' він вперше чує укр-аінську пісню і м/зику% Концерт його 
зворушив. Особливо він зацікавився трійкою бандуристів, які в'той час 
перебували разом з нами і на першому концерті співали прокрасно. ' 

- Пращаючись, він сказав недвозначно, що зтсбить все мшлив^, /оби 
: слеі?.-йтм наше життя. Ці'його слова Сули сприйняті як голос^з .-яа, 
яи з сі раділи, 'ЯК діти,’ лзйтенат Абельзон іГк-ль Штерн та-Сімон ,/акож 

^Одякг/вапи", лурсаво посміхаючись і також ^^сбіїтяли'’* полегшити наше тДж- 
ке станззиг'^е/ 

^ На,другий день у вечоі»і л«т. Абельзон заявив пііоф. В-зу, що він 
над,алі. щодня буде видавати сорок переш/стек для вштодм з табору, з. 
умовою^ г.о колй'хтосі не повернеться до табору, тобто*'втіч??, то зцо- 
ву табір буде зачиненим, а всі будуть покарані, і тут же вручив со¬ 
рок перепусток. Перед керівництвом табору стало тяжке завдання,^^кош/- 
дати перші перепустки ляк уникш/тк втечі будького з таб^]дян ? їа 
спільно пережито*' горе навчило багато д,ечощ\ Всі люди були упвредіїсе- 
ні про умови виходу^'з Табору. * " 

іругого дня після восьмої цодкі/и ранку майже всі мешканці пуюзожа- 
ли перший; сорок чоловік на волю* Раділи всі: і ті, що одержали пере¬ 
пустки, 1 тіЦ що залишклись в таборі, чекаючи на етою чергу,^>,-дя ке-,- 
рівнидтва табору‘'цей день залишився під зна/ком: чи всі гювехшуться , 

Гр, іа всіх нас в’язало щось невідоме, несовризне: наше бажаніія до'с-'іг- 
ти поставленої мети. До восьмої години ввечері всі ііоверігу'лись до те- 
бору. Через кілька днів до- тасборового театру ,. -я .ми, вже так називали 
спільну ідальикі, було привезено піаніно. Кому прийшла така шляхетна, 
думка'- ми не анаємо, а5іе слова ацїерикансьісо'гО капітана мали свій 
ЗМІСТ. . ' ' • 

Бідра.зу паї-іі 
ГПДОрТ-1 

•п 

кут су озостегіїано. 
;огс один 

організувала курси для молоді, музи^шу школу_ 
Так уже життя побудоване, ш,о від іеликог-о до' сміш-- 

ьгр ок а від щастя-до нещастя так стіш» Наше життя повне 

лентенвснт бу« позцою ііротилехсністш попередника.. 
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. ЯЧМ ІГОИЙШЛИ зовсім нозі порядки. Всі строгости Абел.т^'она він 
відмінив і'заявив, щоб ми себе побували людьми, а не якимись в’язня- 

Він зазначив, що скоро будемо самі господарями цього табору. 
. з більї'юю завзятістю взялись люди до пр^аці. Чоловік до -іО аіл. ; 

за яці взяли до себе на працю. 
ЗО. серпня у вечорі новим комендант оцолосив, що завтра, тоб то 

31. серпня 194г р. б\где мішана амєрикансько-совєтськя репатрі-іційна 
комісія, Коязн іА^сить сказати за себе персонально, хто'"він і чого 
хоче. Заііевнлв, що страшного нічого кемаІ Насильства ніякого не буде 

Вечір і більша ч- етика ночі пройшла в напруженні і очікл^ванні ' 
завтрашнього невідомого. Люди передавали собі самі фантастичні -дут- 
ки; то нас по одноьг/ викликатимуть і заараштовуватинуть, або відок¬ 
ремлять всіх бувших" совєтських підданих і повернуть іх проти їх во¬ 
лі “'на роді;иу*’і або всіх разом, не розбираючись^ хто заідки похо¬ 
дить, або приїдуть разом з совєтською комісією і совєтські машини 
і зразу ж після комісії будуть садовити в машини всіх, кого комісія 
визначить до повороту, 

%ла- поставлена внутрішня варта, яка іДд^сіла стежити за всім, що 
робиться поза табором і бути потовою до всяких несподіванок. Табір 
заснув тірвожним оком. На" світан^ всі були на ногах. Табороизй про¬ 
від, обговоривщи наступаючі події, вирішив: знести спокій в табір', 
але бути готовим до всього. Заспокоєння внесло те, що робітники, які 
працювали у аішриканців, нормально пішли на правію. ' . 

0 год. 9’-ій на подвір’я в’їхало кілька американських: особових вій 
ськових авт і два авта УНРРА. На другону кінці табору, біля пріиміщек 
ня аіяеряї'.енської варти, всі машини ‘спинились. Вийшли американські 
офіцери, два совєтські офіцери і службовці УЯРРА, серед них- м-ль 
Штерн. Биїликали перших двадпдть чіоловік. Пішли одинокі, з дружина¬ 
ми й дітьми. Пішли,мов на страшний суд. Решта людей, прюваяаючи, ба¬ 
жала щасливого повороту. Присутність совєтських старшин ще збільшила 
напруження і ло того перенапружених нервів. 4,ехто з жінок почав пла 
кати, але в осиозкому всі були рішені на всякі крайності. М-ль Штерн 
загадково всміхалася і ''заспоноювала'‘Ч Вийшов перекладач з головної 
УНРРА в уірользен / б. Населя/ і оголосив, розпорядок переведення гас- 
^■■іяки. На'закінчення додав: 'ЧНа.діємось, що Господь допомо:же, і в б 

.. .0 гілазд''. ' 

Втопаючим хапається за соломинку - каже народне присліз-я. Так і 
каші люди схопились за останні слова* перекладаш^. тих.о їх шепчучи, 
як молитву. 

Цдинокггя викликали по одному, родини разом.,Б першу, групу допала 
вдова,'що мала.п’уятеро дітей, з яв:их найстарша донька" мала 12 років, 
діти обступили її,-вчепившись за спідницю, а найменше немовля вона 
трималаш..-руках * В цей час увійшов совєтський лейтенант з шматком , 
білого америка-пського^хліба -асмаровш-іого маслом, яким його і всіх 
приїзжих почастував військовим коман. ,аят та(,ору, 

Побачивши жінку з'п’ятьма дітьми*, він підійшов, до неї і з фаль¬ 
шивим ппів^г/'ттям звернувая до дітей: ''Бйдние дєті, ви навєрно іг/ша-ть 
хотітє, возьмітйфмом^хлєб’', і, нагноївшись, подаз, трьохлітньому кара¬ 
пузові. іулоп’я відвер'гзлось, -ВІДПОВІЛО на його-приітрошенні: '’У нас 
у кімнаті більше є: і .ковбаса, і шоколяда' є'к СкснАужений совєтчіп-с 
мовчки ВІДІЙШОВ’. . 

* БсІ . питали:'хто ти, звідки, як опинився в Німеччині, що робив, 
чи служив у яких-небудь арміях, де і коли, і в якому ззаіші,'чи 4x6- 
чеш їхати додому, чому не хочеш їхати двдоїд/ ? 

^ Всі^відповідали читко_і ?/іужньо. На, питаїіая: чидл:очеш їхати, всі 
відповідали голосно:- іН і .і і пояснюзаіи, чому'ні', підтверджуючи 
те совєтсьцими документами 1!КВД,'‘’ де і коли а.,*, і" за ідо Дув 5 аою^ 10 . 
^оків' на каторзі на аПіломррсь о^да та Москв^'-Ьо'лжеькому каїналах, на. 
.-олоЕках аОо 1(олимі, 



Сов енський- кадіт.ан питань ма.'Де не ставив* Коли один з наших 
таборян росповідаві лк його нізашр посадили в 19.-^? році до в’яз¬ 
ниці і ПІСЛЯ довгй'. знущань та побоїв йа допитах^ боз суду висла¬ 
ли на Сибір., капітан перебив, його, звортаюпись до пероклядача: 
‘^Проіііу сказзиТь аад риканцам, пто ето всьо било во врємєна ’^сжовщрі- 
ни^,,тогда шого невіяно пострадало, а теперь етого нєт, все вреді- 
тєлі наказини*Ч Перекладач переклав де американцям. 

-''А за ш.о мене і 1940 році, через місяць після звільнення, знову 
заарештували і кинули до в’язниці ? -.випитав совєтськрго капітана 
допитуваний. Капіт^ похнюпив голову і нічого не відповів. 

Перекладая ^переклав і це американцям. Всі ст]іимано посміхнулись. 

Питань більше не було. До 
вечора КОМІСІЯ скінчила свою працю і виїхала. 

Всі Дякували перекя^ачеоі і через нього американцям, які постави¬ 
лись до нас зі'зрозумінням нащо*# #тано§ищаі# 

бнову пішли однаковісіньки, схожі *дин на одн^г^ Дні будні табо¬ 
рового життя. Вже на всі лади пересудили висновки комісії, дже і 
^видавали''’ссоветаж нас, і ''повертали'' назад. Та врешті і це надокучило 
і всі заспокоїлись, повернувшись кокен до, своєї праці. 

14. вересня нам видали американські посвідки / на зразок тимчасо¬ 
вого паспорту./, в яких ісім д^рледіну пркнал.ежність Доставили; ”б0з- 
дерлеавни^П*, 

Таке визначення нас ми сприйняли, як логічний виатід роботи комі¬ 
сії і її висчовии,*бо ми заявили всі, що додо?лу не поїдемо з причин 
політичного, національного та релігійніго переслідування. Ми є полі¬ 
тичні емігранти, У всі часи політичні ет\.йі^гнти кооистувались пра¬ 
вом азилм в інших країнах, ток-іу і в нас цього права ніхто не кол е 
відібрати. 

Свято Покрови відедяткували урочисяо за іїашими українськими тра¬ 
диціями ще з"козацьких часів Запоріжської .Вольности,. Наші жінки при¬ 
готовили #агатик обід виключно з українських страв, серед яких перше 
місце займали борщ та вареники. ‘тимчасовий т^<атр виконував тепер 
Дві ролі^ 1 як театр і як їдальня, '.запрошені гості: аі^герккаї-іські служ¬ 
бовці, УНРРА, серед яких і м-ль Штерн і таборяни сіли за ртіл. 

П.о, Петро з українського табору в Аленлорб)і відправив' короткий 
молебек. " . 

Після вечірні був короткий концерт, а потім прибрали столи та 
стільпі, молодь до гіізнох ночі розважалася співом та шанцями. На 
гостей пей спільний обід і койжрт сщ:)авили приємне в^>ажіння. Коман- 
дант табору Лейтенант Л. рердечно дякував і обіцяв, що буде -робити 
все можливе, для покращання нашого перебування з таборі. 

Кілька відвідин громадських діячів, що мешкали у Франксіурті, в 
Головній Кватирі Мериканських Збройних сил в сгг|іаві надіого гіеребу- 
ваніія за дротами дали'сае^' нАслідки. 

Одного ;щя прибув з Г0ло:^ної .Кватир-и з Аралке^рту брига^іий геї-м’-і 
рал в супроводі старшин. 'Він обійшОв майже всі бараки, ЦікАвивш. п. л- 
робицями нашого ж.иття. Питав ^ чого наш не вистарчає,. Від’їзджаючй ...а- 
гіевнив, що в скороірлу часі наше становите зміниться на щжще. Це нас 
ще більше окрилювало. Але "чорна рука" робила своє. Табір наповнював¬ 
ся все більш трівожними чутками, що ми все ж д^^симо їхати додому ^ хо¬ 
чемо того, чй ні, а найближчим часфм нас всіх видадуть сил^ совітам. 

%.сто ЛІ0.ЦИІ повертаю-^ись з Герсфеяьда,. іте]»еказуБ,алк, ир це не 
и ,і.нді, добре поінформовані 

всіх і к« видадуть, але 
тільки ^-американці таке каикуть, 
з надійншс американських джерел ^ що молш __ _ 
совєтськшс громаЛ^їн’* - то нема ніякого о/мніау. Один псігикний 

мадянин,. громадський діяч, прислав листа сройо%; приятелеві з ; 
•ненням / йому хіба в Головній Кватирі та.к ка.залЙ/, .що всіх сов' 

ГТ5С- 
'апев- 
'^^ськм: 
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громрдан вивезуть силою, а галичанам та старим емігралтам боятися 
НІЧОГО, тл перевезуть кудись ж інший табір* 

Н-прулетія росло з ксдним днем і одного разу досягло кульміна- 
ттійної точки, ііркіхав один з наших людей і зі страхом об’явив, го 
в П:.рспельдському таборі ^^Кріґсшулє’’' начують сонет ські авта з ь :.й- 
ськок, "які приїдуть з втра за '^соватськими громадянаїлик' в наш ..бір* 
гіа питання, чи він бачив'ті машини, він нічого конкретного сказати 
не міг, а тільки повторював, що йому 'це казали цід строгим секретом 
поліки, яісі мешкають в тому таборі-. Чергова большевицька товокалрія 
це було ясно. Але табір загудів,'мов збурений''рій бд^кіл. Провід та¬ 
бору*' категоріг^ж відаинув чуїш^. 'Щш в бараки пі слані 
люди,'*лкі' рейдї^но дившгИсі ш реч^і, для заспокоєння решти людей , 
Одноч-"шо*,..було скликано нараду і обговорено чутот і іі правдивість. 
Перевіркам не мали ніякої можливості, бо після б год, вечлра нікого 
з табо^^ не випускали. Ризикувати втечею через дроти не мало сенц/, 
бо до ТереЛельду 22 юл., ніч, при забороні взагалі ходити вночі та 
ще в прикордоньій сіідгзі. 

Були прийняті рішення, на всякий випадок приготувались до,захис¬ 
ту. ).іет ЙЛЬЮлрОЛРОбленО ПЛЯН СПРОТИБу, Бомбосховише, що було під 
го«юю, порад з"табором, каіяічалось Іік місце, ^ди ми прориваємось 

-і спроваджуємо жінок, дітей і старих а в^і здорові, міжчкни ілусять 
активно чинити сппртив^ аж дб обеззброєння совєтс4ких вояків. А ко¬ 
ли не буде ніякого сумніву, ЩО’ нас"'будуть силою видавати, ніхто жи¬ 
вий %е дається,. б*тоаі до загину, іфаже рлерть в нерівному бою, 
аніж ^ кеі^бівні ЙК-і^. Це цо жарт. Всі готорі були на таке, посту- 
повання, іншої думки не було. , - 

Я ті хвилини с^рад нас не було '’’старих‘‘ і '‘нових’* 'емігрантів, 
і галичс'Н.'^Всі $уаїи уд-^аінндмид які рішитйл дорого віддати своє жит¬ 
тя. Запасались, хтд чим міг, залізними палками, сокиради, ножа^VСИ. ■ 

розрядк/уг: приїхало унрівське авто з харчаїш і шосоер-з’ясував дікскии 
стан. Б"‘*Кріґсшулє“ ноі^у^вали дві машини ?соввтськбго червоного хреста, 
які повертали'на -^Бою-зону, і не маючи перепуски через кордон, за- 
лишіллись^ ноч;;^Еати і вже виїхали'В Герефельду. 

Так ировалкл||сь ^черг9ва советська пр^овоклція. Але скільки 'яови 
когпузала вона на^ всім ? Один Росподь знає, та ті, що Переж-^ :: 'це., 

{©керівник табору, просо. В-в відвідав американського губернатор'. Герб” 
сс^ельду. Розмова йролішла^в тршій атмосфері. Ваше становище з кож-' . 
ним днеі'.-і кратіало. " • ’ 

Одного дне-п амеоикалська. озброєна варта^була знята була зшта. 
знову; на БО.ЛІ 1 Ми могли виходити з табору вільно і Ікось не 

БІрилосЬ'- перші дні, ще можна йти в- любйй час, і-уди хочемо. Але 
ніхто й'Не ^мав 'куддсь.виїздити. Так звиклись за час нашого^.ви&су- 
шекого пересування в цьоглу таборі, в глибокій долині серед ліс'/Р 
ІШ були познрли господарями в таборі. . . • ' 

На. другі'П^Г же день курсанти-шсфери витягли рвзбиту Абельзоном ма¬ 
шину прощ. .В-ва і узялися да рембіт# -а кілька днів* вона була гото¬ 
ва. /-.елегапія готувалася до виїзду до Ашафонбурґа для обрання керіь- 

гх органів Ц11/Е>делегація від’їхала на БіД’оемонщованіїїмащині під нюх 
бадьорі Еигуки^та(^рян, Баапиврі дороги, дорогі друзі і- хуьгати всі. 

'■ Підчинялкея ворота у світ, в творчо життя 1 
З кіішд жов'тш м-ль Штерн була усунена в-праці* На їх місце 

був призначений «Англієць В-аристікратичн.ого р^Ду, 
гозе, вежУ^р-офіцаром - француженка м-мв Гар^.е* Пр 

полкввник Шорт- 
.рй першому ВІДЦІ- 
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від'їздив до ГерсфельдзГї де була його резиденція5 таборяни дружко 
прово;-'.алії Його. Незабаром знову приїздив генерал з головної квати- 
ри, Уваїсно огля "'ув • бараки і цікавився, як ми дивимось на можливіоеь 
зимівлі в них.. На заключення розмови висловив припушення, що кас 
перевезуть кудись в інший, кращий табір. 

Одного дня приїхав губернатор Герсфельду і заявив нашоїуіу керівни¬ 
кові, що він має на.каз_ влаштувати нас на змму як найкраше, Віїї за- 
пропонув-’в поїхати і оглянути з ним приміщення, в яке він має д; 
нас на ува.зі перевести. Поїхали і оглянули. Приміщення чудове, гар-■ 
ні у статкування, з але... всьзго один км від совєтськог® кордок^^ і 
Керівник табору відхилив запропоноване, пояснюючи,' що близькість 
кордону унеможливлює нам: переїзд туди, хоч побутові умови дуже вигід¬ 
ні. губернатор погодився і обіцяв, що нас перевезуть до Герсфельду, 
в ''^іґсгаулє'^ після перенесення поляків, які там мешкають, до Касселю. 
До Герсфе.льду вислали чоловік- , двадцять людей для прискорення ремон * 
ту примін'ень. 

14 листопада 1945 р. о год. дванадцятій з подвірря Герфи виїхала 
перша машина, на якій розгорнуто національний,пралор. Шум"машину ше¬ 
лест соснового лісу, співи 1 радісні вигуки відїзджаючих злилисі^ в 
одну симфонію - перемоги 1 '' ■ 

Герфа для нас закінчилась щасливо і переможно і 

3-П^_£_т„и_н„а_УІ_. 

Еа. подвір'я *ІКріґсшулє'' в Герсфельді в'їхали з розгорнутим націо¬ 
нальним пра,пором 1 урочисто підняли Його на ,ш.оглу.'Люди розвантажу¬ 
вали свої печі*і почали розмішатися в призначенюс для кожного при¬ 
міщеннях. Коли люди в снозноіуіу вже. влаштувалися, керівництво табо¬ 
ру приступило для налагодження культурно-освітнього життя в-нових 
умовах, ііцймішекня для церкви було відведено адміністрацією ЛІТРА 
в бувшої^/Е^г'гаражі. Кілька чоловік - онту..,іястів взялися відразз?" до 
обладнашія приміщення, яке було надзвичайно забруднене. Юнаки брати 
Д. взялись художньо оформити церкву та наї^^алювати образи.. Робота 
кипіла, ^оа два^тижні відновили свою роботу всі иурсй, гуртки та 
школа. Через кілька день по нашоїлу приїзді на місце вивезених поля¬ 
ків привезли біля 400 чоловік литовців, лотишів та естонців. 

Бони та.к само вивісили свої національні прапори. НаД приміщеншм 
табору т^пер уже майоріли прапори ч.^тирьох дружніх народів. 

Це не сподобалося зв'язковим старшинам совєтів, 'Вини рішуче ви¬ 
магали зняття національних прапорів. Тому за пропозицією й порадою 
американського. ^ військов'. го командування одного'ранку замісць надіо- 
н-^льних прапорів був піднятий над будинком ''Кріґсшулє'' амецикансь-- 
кий прапор, пр^апор дкржа.Еи, під охорону якої ми стали. 

16. грудня в таборі було велике свято посвячепця новезбудованої 
правослазної церкви Св. князя Володимира. ’Враіщі відбулась" уречиС‘?а 

а ввечері була відкрита виставка українського мкстеї- сяужба 
ізКуі , 

На зг’.кінчен ія СБЯ 
успіх в гостей та наиіих^ 
та з ГО.ПОВІЮІ кватири УНРРА прибули фоторе.портери й зробили багато 
зкК'Юк із огаемргх момецтів святаІ і взагалі з таборового життл. І'асти- 
на знимків була опубяіковаиа в амерйкалс:ьки.Х' і англійських г<'.' ?ах 
та журналах. иття в таборі з кожним днем на агоджувалося, хо” щоден¬ 
но двводй.яося стикатися з певними трудкоизми. Труднощі створісааяи 
навмисно два офігери УНРРА, м-ль Гар.де та Сімон, ®бі фрапнуженки. 

^Ч-ль Гарде, як вельфар обіпер, на кожнотд" кроці чинила тр\днопвІ 
з пр.иміщенням для курерз" та дитячого садка 

тва: вишизки, малярство, різьба і іріше. 
±та був улаштований концерт, який мав особяивий 
ших співмешканцІЕ-балтийців. В нагоди нашого сзя- 
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коли курсалти-пюфери з на^іівзруйнозаного приміш,ення, до лопо нічим 
не з-^йінітого, устаткували кішату д.тхя практичного навча:.ші^ по мото¬ 
ру, то М“ЛЬ Гарде зчинила кеймоБІрний галас, обриваючи всіх украін- 
діз непв'истсйншчл словами, гримала на коменд^лта табору, іто вона 
не допустить зайняти без іі дозволу примі* ення. і вона того з якіть 
мірі дотрималас/і, те пркміїгенш забрали під унрівський гараж. 
Кішата, дит:-{чого садка стояла замкнута від грудня 1945 р. до травня 
І946 р* 1т^ прохання української адміністрації відняти ключ від”’кім¬ 
нати, бо вони саіуі хочг/ть устаткувати дитячий .садок як найкраще, 
вона завлсди відпфвідала, що вона зробить все' сама.* Своєю поведінкою 
і вмішуванням з дрібні справи і зволіканням' їх створювала нездцо- 
воііення з утешкадців таботу. Де тільки могла, жалілася на уіфаїнців, 
гальбила їх, наскільки була здатна. 

допомагала їй в цій роботі м-ль Сімон. Тільки пя вже робила більш 
скрито і делікатно. Б розмовах з українцями вона завжди весело посмі¬ 
халася 1 нагадувала, що все таки українці мусять їхати додому^ і на¬ 
певно скоро поїдуть, хочуть того вони^ чи НІ. Характерно, що її зглюб- 
леною Бліь-лою був підручник російська! мови для французів, виданий з 
Москві, гіа обкладинці нього красувався відомий усім портрет Сталіна 
з узбецькою дівчинкою на руках. Кожному українцеві кидалося це у 
вічі, а вона, таємно посміхаючись, перегортала листки цієї книжки 
і показувала малюнки з ''щасливого'^ життя совєтських громадян. 

З половини січня 1946 стали піодня демонструвати безкоштовно кіно- 
ільтпі^ чого раніше не бувало. Звичайно всі мешканці ЕІДБІДува- ■ з 

охотою кояьг/-. картину. 

Так життя проходило в тпборі до .26. лютого. В цей день, - а ми > 
його будемо паі/Дятати дозко -'в час чергового безкоштовного кіносе¬ 
ансу, де були майже всі укГ'аінці, тихенько виїхала до табору машина 
3^ совєтськими офіцерами і зони, ніким не помічені, запішли в бюро 
УНРРА. Г.Кль Гарде завчасно постаралася відіслати всіх українців, які 
працювали в бюро УНРРА, на‘'дуже цікаву кінокартину'', як зона говори* 
ла. Укр'^.інська картотека була" занесена в кабінет дирейтора полк.' - 
ШортгоБе і дв^і замкнули.'' Совєтські офіцери почали "знайомитись.•' з 
мвідкайидми табору, переглядаючи всю-' картотеку, і виписуючи відомо¬ 
сті про украінців-політемі.грактів, М-ль Гарде в захопленні помагала 
їм.^іле шила мішку не втаїти. За я'кийсь час командант табору п.Е. 
довідаві-іїсь яро мету приїзду совєтських агклтів, пішов до каОїнеіуу 
директора.^Після довгого і настирливого стукання, двері відчинилися 
і на порозі з’явилася .червОна, розгнівана м-ль Гарде. На вимогу ко- 
мандалта. пояснити йо?іу причину приїзду "гостей", вона відповіла 
криком і з тріском заідкнула двері. Наї рішу^іу повторну’вимогу комен¬ 
данта також ніяких пояснень ке дали, а директор відмовився навіть 
іірикняти його. . ■ . 

ЛкДи, довідавшись про цодіг, покинули дивитись кінокартину, вий¬ 
шли ВСІ на псДБІрря перед бюро УНРРА і рішучо запротеср/ваяи ггооти 
дій директора полк. Шортгозе та м-ль Гарде. " " . . 

. ірте в..0 було запізно, совєтчики зробили, шо їм було потрібно і 
Б ІД їхали. ' . ■ 

Командатном табору були негайно скликані загальні збори українців 
1 одноголосно ухвалено_скласти письмовий протест за підписом всіх 
мешканців і подали в відпивідні установи. ' ж * 

' д;гугий день протест був вручений директору полк. Г'сртгозе. 
Копії ат.'[ер:'іісакськоьф"військовому'"команДуванню та," Ц.ГУБ' у Фралкйурті, 

ііе злп'^. по натурі, яле безвольний, оплутаний тенетами французь¬ 
кої^ комуністки Гарде, полк. Ріортгозе не знаходив слів до вигфавдаїння 
І ТІгаки повторював, ууо він діяв по інструкції, яку, однак, ві' :о- 
изс'і показа/ги українським представникам. Втатіо бідємінп, що сс 

іики укп"‘Л" список на 120 чолозіків-українців 
Потягнуліфії ^дні нервового н.>лруженкя і моральі-і#го пригнічешя. 

ізЄЗкоштОЗИИЇС кіносеансів більше не Гг/ЛО, бо вони стали вже не потвіб- 
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Передбач ючи спроби примусової "репатрілщі'' ~ українська група 

ерсфельдського табору УНРРА обгорорювала своє становкне на загать- 
ноА'[}б’зібранні-18,1.11.1946. Всі висловились проти примусової репатрі- 
ЛДІІ. Тоді президія зборів ППОвела письменнин ОПИТНЕСІХ з власноруч- 
ким і добровільним підписом.своєї думки, кожним, на запитання, 

» ^ • ** • "П 
"гЧИ 

ВІН хоче повертатися на батьківщину, чи ні. Було гарантоваїіо повну 
МОаЛИЗІСЛЬ- вільного’ висловлення своєї Думки 1 рішення кояним. Харак¬ 
терно, і п,е треба особливо підкреслити, ш.о лсдцен українець не висло¬ 
вився 3-Я. баяання репатріюватися. Така одно.думна постава всіх, скріпи¬ 
ла на дусі маленьку герсфельдську кольонію укря.інп.ів. • * . 

Мія іншиї.-т, м-ль Сімон поїхала у відгц^ску і більше не повернаїлася, 
а на II місце приїхав англієць, адвокат Дяенкінс. 

Ня початку березня табір сблетіла вістка, пю в м-дь Гарде вкраде¬ 
но з маго.зміГуГ 25"'тисяч цига.рок і ніби це зробила .яівчина-білоруска, 
яка прибирала в магазині. Таборова поліція зробила обшук у неї' і 
знайшла крлька пачок цигарок, це дало макливість Гарпосадити до 
рЛязниці ''винну”. Але 25 тисяч - не мала кількість,'їх треба знайти, 
бо Гарде стурбозана, що дП не зможуть д^яльше од0р.жузати ітрщхіїгг ци¬ 
гарок. Вона" викликала і, загнавши всіх людей по кішатах, гобилр- 
сяГ дот аїльний обшук. Ш п.ореверкулй всі-бідні пожитки біженців. Обшук 
не дав НІЯКИХ наслідків. Та Й неТдиво, бо хто уважно придивлявся до 
проведення обшуку, той н?' міг зрозуміти, що шукають не шгарок, а чо¬ 
гось іншого, - Дереважно зброї, ло'ч про це ніхто не говорив, та нас¬ 
тупні події потвердили наші спостереження. 

І 
ГГГ ТЖТ ГТ-Г-Г,- П білоруску засудили на рік в’язниці, бброі ні у кого 

і Гарде заспокоїлася. ■найдено 
На.слідки всіх цих "репетицій” не заставили довго на себе чекати 

год. 10 ралку 25. березня Т946 року табір був оточений військом. 0 і'мд. ї й ранку аш 
На ііодвірря табору з’їхали військові" валтажні" авта, бронемашини з 
приготовленими до бою гармалами та скорострілаїш. 

Слідом за ниї-яи увійшла колона озброєних америклі-іських салдат з 
кількости до 150^'чоловік. Всім таборянам було наказагкі розійтись по 

-своїх кімнатах. На запитання команданта, яка мета щ.-ибуття. війська, 
діД)ектор, полк. Іііортгозе не відповів, а‘Сказав, щоо він йшов до кзоєі 
кімнати. Всі гадали, що не нова якась контроля і розійшлись по кім¬ 
натах. ' ‘ї 

Біля дверей кожної кімнати ня всіх поверхах були поставлені по 
ОДноіяу озброєноілу агяерикакської^ солдату, а всіх кімнат нараховуєть¬ 
ся в пприміщенні* до 120. Ніхто не знав, що робиться*'на коридорах і 
в сусідніх кімнатах, бо нікого з кімнат не випускали. Хвилин через 
десять по коридорі перше го поверху почалась якась возтузш. З кімнати 
куди це найкраще'"-булр чути, відчинились двері, Аі\^*^рикаііський вояк з 
рушницею загородив дорогу, але іі.п. д, ? К, п^бахшлк таку картину: 
чотири вояки ,3а руки і за^ноги тягнули молодого хлопця, 'П., він сиро¬ 
ти зляв ся ..Доли дотягнули його до ©ихідніях дверей, він ногами вперся 
в одвірки, і ВОЯКИ не могли з ним справитись. Тоді п. д., сх:опившг: 
на, руки свою дитиіяу, відіпхі-зувши вояка від-дверей, вискочила на се- 
редйьїу коридору і закричала нелюдським голосом. Вояк намагався затяг¬ 
нути II ,51.6^кімнати, але в цю мить всі двері відчинилися^, і люди, гіоба 
чивши що діяться, вибігли з кіїшат, хоч як намагалися їх вояки затяг¬ 
нути назад до кімнат, Бж:иваючи гр/бу йізихліу силу. 

/‘,0 д ерей, де змагав СІ ще п, 1Г. з п’ятьма вояками, вмить збігся 
натовп і заступили'двері. Зчинивсь страшний'^галас. Вояки розгубилист. 
і безпоуС/Ші Дро или по кордцеру, }к крик вояків з Дявивс-я ’ дир. -її орт- 
гозе, Гарде і втаршина американської армії, який керував цією опех^а- / 
ЦІЄЮ, ізсі таборяни кричали, протестуючи прюти насильства. Тоді ^Діз- 
ниіш операції запропонували таборянш/і виділити делегацію для п -го- 

■ бріЕ. Коли команд-^.нт табору і'іе з Двома ііовадншж громадянами, .'тіли 
ІТИ ^до бюрцна запропоновані переговори, люди не пустили їх, С'і’ яись 
арешту і вимагали вести .переговори тут,, в присутности всіх. 
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Переговори почались, Українська делегація стояла в кори'^іорі про¬ 
ти вхіднюс дверей, оточена тнбдоянаїуіи, а дир. Шортгозе, Гарде і 
аі\шрикакський старшина по той бік дверей на сходах. 
Шршоїо вимогою украінсьісох делегації було‘ негайно вивести вій 

сько'з табору і зняти охорону навколо табору. Тільки тоді.делегапіії 
приступає до ..'яяьших розмов. В пей час на верхніх поверхах спинив¬ 
ся так са.и© крик, доносились розпучливі зойки лсінок та дітей. Час¬ 
тина людей прорвалась на перший поверх, зби аючи з ніг америка.нсь- 
кюс вояків, які хотіли їх затримати. , 

, ,иректор шОртгозе, Гарде і шяериканський, старшина пішли до бюро. 
Військо покиьг/ло приміш.еннл, а згодом і подБІрш табору. Машини так 
само відїхалий Лишилось кілька'американських- старшин та три броне¬ 
машини. Всі люди вийшли на подвір’я. Директор оголосив, іцо буде мі- 
тінґ. Бронемашини під’їхали слижче до людей з трьох сторін, грізно 
позир 'ючи наведеними дулами гармат та скорострілів, на безбороннші 
чоловіків, жінок та старих. 

одну бронемашину виліз американський старшина і дав такі по- 
іяя: '^'120 українців, на яких є список, малоть бути перевірь. .■ . 
хотіли вивезти IX в інший табір, а після перевірки, як шо хто 

ні в чоіиу не винен, повернути назад до табору ГерсЛельд. Тепер щ 
КОМІСІЯ почне завтра цю роботу, т.є., 2б-го'березня в нашому таборі. 
Всі, кого виьлир:атюлуть,"малоть з’явитися, на цю комісію. Іто ке 
з’явиться добровільно, тоїяу буде гірше'Д - за/івив на закінчення сво¬ 
їх п яснень американський старшина. 

*' На, д.омаганкя української делегагії три українці мають бути 
присутні на комісії з правом дорадчого голосу*'- дод-^в на закінчен¬ 
ня мітінґу оміцер УйРРА - Трайманіс. В наслідок цієї '^операції''’', 
кілька чоловік мали сердечні уда.ри, а гром, я. від побиття амери- 
кавсьшмгі воякрими і нервового потрясенкя був відправлений до лікар¬ 
ні* 

ЯСНЛІЯЯ* 

Ня ,'рупій день 26* березня о год. 9-ій ця комісія почала свою 
^ ..де о,тне 

ф 
роботу, /кр'аінські предст-^вники домагалися додати в анкету 
питакіія; чи хочеш, чи ні повертати на. батьківщину ? 

. ііиташія в анкеті ^ли ч^істо військового характеру: в яких армі¬ 
ях слулсив, де і коли бмв у полоні. Сенс анкети'було легко зрозлчді'л ' 
кожному. " . - 

^іі^ехто з переляку покинув табір і розбігся. 
• Так минуло^^2б-27 березші. В час роботи к«імісіі список чоід}^сь 
о^в скорочений з 120 чол* до 73, з яких всі здорові люди з’явилисч 
на комісію. 

28. березня е десятій годині у вечері прибула комісія і виклика¬ 
ла нашілс предст'ВНИКІ8. Були оголошені"висліди комісії; 9 чоловік 
К0М1С1.Я визнала за полонених совєтської армії і тоьу за їлтинсь- 

кою угодою мають_американці видати їх совє’тшя, чи вони хочуть того, 
чи НІ. Уїсраїнській делегації ‘було запропоновано видати, тих'^ 9 чо.яо- 
В1К. Українці^рішуче відкинули цю вимогу у заівивши, що ввіт не внає 
таких прикладів, щоб політитших емігрантів видазали урядові, яки.й їх 
переслідує. Американці грозили, ідо візьмуть людей силою, війсі.ком. 

на^це відповіли одно: ''^Робіть, що хочете. Сила пс • а- 
Ш1І: стороні' ,, і покиї-іули засідялня. З напруженням чекати насл. ,.ісів 
розмови. 

, .елегаціл коротко поїнфорілувала громадян, які зібралися на п^ршо- 
му по в ер сі з про _ на слідки комісії і II домагання. Б.-..е' було відомо, 
що віііСЬію в місті чякає наказу оточити табір, Бу.яо дано'г.озпгт'.яд- 
ження, ВСІМ зіііти на перший поверх і замкнути двері. %нити мооаль- 
нйи сщ^отпв до «станку, але уникати всяких провокацій. Ніхто ци 
с?ає онтії чимсь вояків, але голосно протестувати проти насильсіва. 



Всі у:са.^.інці бігли на перший поверх. Баи^тийці тримались нейтраль¬ 
но, залитіїїшшись на верхніх поізерхах по кішатех. 

■я ісіл.ьпа хвилин військо оточило табір, вяловнило подвір*л. В’ї¬ 
хали пусті вантажні авта - бронемашини і танки з наведеними^ на ітри- 
міїї'.ешік дулами гармат і скорострілів# двері були загратовані заліз¬ 
ними засувними гратами та забарикадовані шафами, ліжками, столами, 
стільїтД 'Л. Б тяжкому напруженні чекали розвитку подій. Слабіші розхо- 
'іилися по кімнатах, мінки і діти були раз'ом з чоловіками на коридо¬ 
рі. З БІісна було видко, як видавали старшини розпоряд'.еі-шя і колони 
вояків направились в будинок в оба виходи. Військо все прибувалс, 

Не споа;іваючись такої організованости з боку українців, аі^^ерикап- 
ці спочаті^у спинилися. Але потім було дано наказ: розбити б^икади 
і брати ВСІХ мужчин. Біля двох г#дин тривала н^івна боротьба. З 
вікон були викинуті чорні прапори з написом: ‘‘СОС Г' і плакааи в ан¬ 
глійській мові: '''Де демократія '’де свобода людини> за, яку проли¬ 
то мої:8 крови ?” ^’Протестуєм^ прФти насильства І'* Та це не допомагаг- 
ло. Гарикали були розбиті. Вінки з дітьми стали спереду, взявшись 
за руки, не допускаючи чоловіків. Окремі в«яки в нерішучості стояли 
перед живою стіною жінок і дітей, але знайшлися і ^'відважніші*^ гру¬ 
бо вихоплювали по одній жінці і вкидали до кімнат, гіриставивши п«сй- 
леку. варту. Крики, зшйки, які далеко було чути по місті ..через відчи¬ 
нені'вікна, досягли к}’'льмінаціі. Дехто знепритомнів і тіт’же падав, 
вояки брали такого за руки й за ноги .і заносили де кімнат, не пода¬ 
ючи ніяіюі допомоги. Коли на хвилин}^ крик стих, командант табору 
крикнув, щоб великими групами заходили до кімнат і барикаді^валйся. 
За хвилинку коридор спістів. Заки американці спам’яталися, що ста¬ 
лося, в частині кімнат люди забарикадувалися знову меблями, лілеками, 
власними речаїли. Вояки кинулися до кімнат, по чотщ>и чоловіка бра¬ 
ли одного українця і виносили на подвір^'яТаїл Другі перехоплювали і 
силою кидали в авта, мов дрова. Не один вже був поракениу. 

Найдовше чинили опір в кімнаті Ч.50, куди окупчилось понад 46 
людей. Гже авта були повні людей, а цю кімнату не можна було здобу¬ 
ти. А_здобути треба було за всяку ціну, бо в ній була делегаїщ-я і 
чільні громадські діячі. Барикади були розгрві.лені і всі гуп/жчини 
силою вкинуті до авта Тяжко корченого, з великоьо кровотечею на го¬ 
лові п.Ч. без всякої медичної допомоги також вкинуто до алта. Комеї- 
далт табору з^викрученим пшіьцем, з побищим обличчям, тричі вискаку¬ 
вав з маїпини і коли його востаннє, мов поліно дров, вкинули до авта, 
втратив пізичну можливість спротивлятися. 

Б одній кімнаті жінка мала тяжкий сердечний приступ. Наша пере¬ 
кладачка звернулася з проханням до вояків, іцоб викликали лікаря, але 
на це ніхто звернув уваги, і х кімнат нікого не випустили. 

Бз.гало бу.яо жахливих подообиць цієї баталії, про які не місце тут 
писати, бо й частково це <^ло описано й надруковано в а.мериканськкх 
та кана,іі;ійських українських часописах, 

-ь- 

‘У баревли сирени'бронемашин, розриваючи,,зневірені душі українців • 
і перед великою вхорфнвю в супроводі бронемашин, везли невідоі: КУД І 
бал.ків, чоловіків і братів. 
^ С^ред вивезених були відомі громадські діячі, Б. Долекко, .Ч'Н 
р. Ветухов, ^теперишній заступник'голови ЦНГБ в Німеччині, віДс’МЙй 
церковний діяч, ^семйдесятилітній .Ів. Гаращенко, Крім нього попали 
туди ще др.а 'ліРіСькових” - 78-літній Лукаш та уЗ-літній Осипчук. 

На пертому _поверсі було, як після ^ Мамаєвого побоїща.' По ротр(9ще~ 
нюі меблях,' пірваних речах бродили , жінки і діти в страшної,!у розпачі. 
Вже ніхто не плакав. Настала депресія, апатія, б..знсідійність."Всико 
було встановити, скільки чоловіків взяли. 

за півтори години військр відійшло. Ік трагічно й в той самий 
час комічно виглядає операція: на'370 українців з дітьми, жінками, 
хворими і старцяш включно, було викликанод крім місцевого гарнізону. 

? ^ЛЬДИ значні ^''підкріплення'Л Всього було більше 
рОО чол. вояків, місті бул« спинено всякий рух. 
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Місцеві німці пізніше'говорили, що в час війни^ 1945 р.^?^енііід 
ам^иканського війська тступало на Герсфельд, ніж 'тепер на малий/ 
"табір беззбройних українців. 

Ні ди/екторнПонтгозе, ні Гарде нікуди не по’-лзувались кі в час 
подій, кі після. Передчасно покин^/вши працю, кудись виїхали. Чи вони- 
завериіу^алй свою попередню каїнову роботу, чи їх нарешті сумління 
мучило вони виїхали з табору - невідомо. " . " 

Над вечІБ повернулися до табору два ’’полонені~червоксармійііі’' ~ 
дідусі Осипчук та Лукаш. Від нж довідалиш, крди вивезено насильно 
взятих людей. • 

Б окол'щі ГерсфелЬДу був табір, де бум за часів Гітлера полонені 
з Червоної Армії,5В іаиходом американців там були увЧлзнені німецькі 
полонені. В цьощ таборі посадили наїііих людей. Табір обнесений навко¬ 
ло кількома рядкві€и колюпого дроту. Крім Того коден барак так само 
орогодеьшй колючим дротом,' чотирьох кінцях стоять велсі, де' роз-- 
"лцені вартові, озброєні автоматаїяи та кулеметами. Табір ясно освіт- 

• 'єт:./я прожекторами. Про втечу будь кого нема чого й думати, Зсз- 
і/ішніс охороіккнесли шяарикаці,"а внутрішня служба була з німецьюос 
.-укях з 'бувший військових. Німецька обслуга вела себе грубо й за- 
дйрір/вато' по відношенню до українців. 

Двох ст рих вив//етили, але третього - Паращ^нко - ні, тому що він 
значився в списку '120., Знали совєтчики, кого внрсити в спкскьі, хоч 
ні /рленг.о, ні Бетухов ні Гараш.енно ніколи в совєтсьній армії не 
служили о для того навіть вік їх не гадхрдиз, однак і^они за вся- 

тіли мати IX, бо зііали'*ім ціну. Ганялися ще за ними дома, 
карали, але довідалися, що вокй в" Герсйельді і вирішили до,бу- 
Фаост.-^точно знищити, Взагалі вся Герсбельде^їКа група їх Дуі^' 

ьу ціну хоч 
тяжко 
ти IX 

тривожила і мабуть ке одну ніч не спали соігєтчики, складаючи опфа- 
тивний плян ліквідації пдеї групи. 

Під/іоуліді поміиники були знайдені в особах Гарде, Сімон, безхарак 
терн ого Ічортгозе та деякшч інших осіб. 

Цілу ніч в Таборі майже ніхто не спав, Еа 'ранок попередній 'ноМіЄьщ 
табору, п. який не так давно вернувся з лікарні, пси підтримці 
найближчіпч друзів і решти громадян взяг на (^бе ініціятиву привести- 
в порядок та потурбуватися про долю вквезешпе. 
^ , В роснові з дир. Шортгозе він поставив такі питаїшя: де люди 
. о' з ними - 

Ьіортгезе ЕІЛПОЗІС щось нениразне. 

Тоді заяв'^Е, що табір настроєний оголосити десятидекнну 
голодіБіу і з чорнцг/[ прапором влаштувати демонстрацію по місту, а 
губернатору вручити ПТ)0ТССТ з вимогою' повернути З-СІХ Бивезеніпс. Цс 
розв’язало-язик директору. 

Він заперьіяЕ, що комісія вже почала еззю роботу і через годину 
люди^ііочнуть гіозертатисгцдодоїу, П, д, на де'заявив, що^'він стримає 
людей на годи^ від їх. рішення, але коли то буде непр-авда, то за пас¬ 
ії,дки ВІН не бере н* себе відгіоьідалькости. 

Гасло нерііово бігаяа по кабінету, щось кричала, ішаїсажа 
:-Систолу кулаками, а ІІі'ортгозо почав кудись "Ьез кінщ дзвоні 

, СТ/ ■ '^-а 
удись без кінця дзвонити 'гк 'Се- 

ізсоону, /.ЛЛ'ть гіопередженрл вплиь?/ло.‘ Через годину почали з’являтися 
перші 'йяолонені‘4 ' ^ • 

Бони-розповіли, що коли їх привезли до табору і силою зігнали 
з авт, то їклравилй невеликими ^^групаї^и в різні бараки, відібравши, 
ВСІ речі,_годинники, ножі, гребінці, документи^ і цигарки. Все тс, 
ЧШ чоловік МІ.Г заподіяти собі смерть, 

іка уваніість і турбота ■ 

І 
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Поряяеним була дана подана поміч німцем-санітар ом: прі^мітивне 
спинення іфовотечі, 

Ея голіпс ліжках, дрш^чи від холоду, нервового- потрясення, лид,и 
дочекались ранку, і'агато з Них було в сорочках, навіть без^піджаків 
але коли алінки принесли одіж, то варта відмовилася передати. 

В дев’мдтій годині ранку прибула туди мішана америкаїіськб-совет- 
ська комісія. Американську делегацію очолював полковник ^іункан, а 
советську майор Басілев. ТІерекладаз американський старшина з ‘'русско-- 
аїлериканской связі'^ на ім’я Еорж, який немалу, але дивну ролю віді¬ 
грав в цшс подіях. Коли були розбиті барикади^ в таборі, він ходив ^ 
по кори.дору^ і кімнатах і злобно нака^вав воякаї^, кого шати. Вояки 
виконували не^аа. їак він наказав зафати коменданта табору, п.Б., 
, цленка,- і Ветухова. Б час роботи мішаної комісії вже за дротами,він 
ніби займав прихильне становиш^ до українців і '*ряіував як міг'Д як 
11Н ПІЗЮШІЄ'заявляв. А коли викликали п. долецка, / поза списком, 
.■\ле .'•опитували найдовше/^ то він, іронічно посміхаючись, спитав.*. 

'Еду что помоґлі ваїм барікади 9'* " 
“^^Іесть д.орожче смертк Е' - відповів кдротко й?^му 'Дсленко ♦ 

Ка комісію викликали по одно'їлу чоловікуЕ інову ж виповнювали такі ж 
анкети і відповідали усно. Багато допитував Басілев* Але наші люди 
стали на шлях бойкоту і на .його питання не відповідали* Тоді він 3!іу- 
шений був просити американців,^щоби ті ж питання поставили и вени» 
Тоді люди відповідали. В комісії з американського боку помітний був 
перелом: вони почали захищати українців, відкидаючи закиди советських 
представників. 

Коли полк, іункан вигуї-ував: ‘‘окей'' - де означала волю, коли мов¬ 
чав, то того відводили в уже' ізольований барак. Тим по суті був під¬ 
писаний смертний вирок -■ примусова видача советаїл за якимсь пунктом. 
А, Б чи С ялтинської угоди. Дуже хотів майор Басільез затримати До-.; 
лейка, Ветухова, Гаращенко, але ні під один пункт ілтинськох угоди 
не міг іх підвести, а полк. Дункан вигукнув своє ”окейй' і вони були 
звільнені. 

На кінець ке поверЕулось- 16 чоловік. М-р Дженкінс був від УНРРА 
присутній' на комісії з дорацним голосом^ як юрист. Він цілковито ро- 
зз^мів безглуздість цієї комісії і БІД всієї душі захшщав, як міг 5Ти: ]- 
дей. ■ Вечором від дсвірбчно сказав винонуючомз^ обов’язки коменданта 
пщоб^ Добути На п'^ять людей додаткові .документи, які б іх вигграі;>- 
дували, бо/іму-^агрО'Кує^ приїду сова видача сввєтам* Ндгайно було^'вжито 
всіх заходів і потрібні документи взяті від членів родини 1 передані 
м-ру^д-.енкінсу. у вечВрЙ аі^юриканськиГі старшина привіз список на Д8 
людей, які в загальній суматосі 28.3. не потралили в авта, а в спис- 
ку 120 булл. Вимацав дофозільної явки цих людей на комісію б'той 
табір, інакшу візьїгуть силою, а коти втечуть, по все одно бзидмть 
розшукувати, тільки тоді буде гірше. 

Комендант п.Д. зібрав всіх людей, що були в списку. Вирішено бу¬ 
ло: итк.добровільно всім. V - . 

'-Т.З. вранці 43 чолезіка, попраш.шзшиеь, від’їхали на коміс-‘ . 
лише р втеїоіи в табору - хоч почували за собо,}^ ніякої бкйи, х., '.і що 
ненависть до більшовикі:^, 

По^обіді більшість^вернулася, а 21 чоловік лишилось. На п^лтд 
чоловік був оголошений список, що будуть видані сбвєтаї^^, а 16 і.ілоть 
переглянути наново, - бо совєти пункт ’ш*' Ілтинськоі угоди розум:!.,: и ■’ 
по своііоііуз а американці по сво.чої.5у* Полк, дункан запитав'Головну 
Квапиру.^іан відкинули совєтську трактовну^того пункту і'16 челозік 
ХТ Сі ТТТ^Т Г ТООД' 'м'/^ттт тг-г тттл-ч-нгя- ТТт »т.т ^ л -г-г 2 ^г-г -Г- М -Г-.- 9 Тік Чг Т Г Г )ТЧ . ГШІКСМ на други:. день звІ7гьнили. Лишились' безнадійно п’ять, 
запитала, чи бажають їх ^шени родини. їхати' разом з засуЛленими^^ чи 
ні.^ .х.ініси і діти ішакали і .ставали на кдліна перед Шортгозе і Гард-: 
і благали про помилуванш / за яку вину ?/ їх хюловіків і батьків. 

/ Гафде тако:7 плакала і як Юда цілувала сісіф^тілих дітей. А гадину 
Т01ДГ, як довідалась, що тільки ц’Дть ■ затримали, в великим обуренн- 
вигукувала: “'Чому так мало ?*'■ ' '' 

о 

іМ 
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2 Дуї.іРЛ" найменше 40-50” - і мов наві'%ена бігала по кабінету .. 
директора і грозила Ріощ кулаком. Та Бог милостивий, і при активно¬ 
му втручсліїш м-ра Дкенкінса трьох ще вдалося вирвати. 

, ,ва ^ли вивезені силою, Яка їх для - невідомо. 
Б таоорі поволі стихали хвилі пролетівшого смерт^^?^. 

Остаточна розв'язка наступила дуже"скоро. Дія ^чорної руки” була над¬ 
то явна і шита білими ниткаїш., 

директора Щортгозе і Барде звільнили з праці за протизаконні дії, « 
Барде боронилась, як львиця. Вона викликала Рсіх комендантів укра- 
їнпіз і балтийців і вимагала письмового стрвердження > ш,о вона роби-^ 
ла все добре, захитала всіх ДП, і що всі мешканці табору, через своїх 
комендантів, вимагають, / підкр. моє - автор/, шрб її залишили і нада¬ 
лі' в цьоі.^ таборі.' 'Та цю її вимогу всі ,коменданти відхилили. Вона 
впала в 'Шстерику і іі винесли до.Червоного Хреста. 

Не тільки ДП були проти неї, але і решта офіцерів УЇЇРРА. 
На другий /г.ень полк. Вїортгозе і м-ль Барде покинули табір* 

І'ак безславно закінчилась їх ганебна провокаїтія - видача списків 
^юл:’і'ишіпс емігрантів-бездержезників українпів їх ворогам - совєтським 
.агентам. 

І'о ж дзлі ? А д лі пішли комісії за комісіями. 2-го травня видов- 
к’ювали анкети, на при раз і балтийці. Виповнювали більше ніж 2.0 пи¬ 
тань ”так‘‘ або ‘‘ні”. Б основному всі питання зводились до того само¬ 
го: в якшс арміях служив, де і коли й в якій ранзі, які одержував ні-Ь 
мецькі доіумоіти, чої\/[у виїхав з дому та чоі^ не хочеш повернути. 

Через кілька днів був так званий таєшиу плєбісціт. Анкета з 
трьох пит-шь без зазначення прізвища, Внов, чи хочеш, чи не, хочеш 
повстати на батьківщину. Коли ”ні” - то чоїлу ? Проголосили наслідки,-:” 
що були такі: на 750 чоловік один написав, шр хоче їхати додолу, рсі.!-р 
та від ОБІла ”ні”. Е скорому чЯсі той, що написав ”так‘' ^иїхаз. То Д 
був руїун по надіональності, 

16-го липня знову виповнювали анкети майж,е попереднього змісти, ті 
тільки біл.ьше заплутані. . ' і - 

Бувші підсовєтські люди після виповнення анкет стверджували, і'Ю 
запиташія наших анкетах було укладено безумовно при активній участі - 
совєтчиків, бо стиль тих анкет був надто знайомий ще з часі виповню-і^ 
вання десятків, а може й сотен подібних їм ще на ”родінє‘' в час най- 
більшого сяйва сталінської конституції. “ ■ . 

З комісіями трохи втихло. Тоді “чорна рука’‘'шочала знову акцію:" 
пускати всякі провокаційні чутки, розповсюджувати наклепи на актив- ■ 
кшс громдіг,ськр& діячів, одних називаючи ‘'фашистами”, других “більшо-.я 
виказди” і подібними іншими-кличками.^ ’ . - 

Малосвідомі, або шд^ітні одиниці україші.ів, часто з особистих 
порахунків^, дрібних таборових непорозумінь, підспівували 'їм. Ігжа 
повільно їсть залізо, а все таки роз’їдає здорові частини* і 

Так і годенна і вперта бійя->шовицька-розішадницька робота і ояа 
деякі^ускладнення між окремими групшди таборян, і без того гіЄ|.,,-^бува- • І 
)лчих в тяжких побутових 1 моральйих умовах. ” 

. В кінні .лоїтня почалась знову комісія. Вдруге аиповнювали анкети 
ВІД 16. .липня і крім того по однОї'ду чоловіку заходили на усні допити. 
Уважно перевіряли всякі документи, видані від І9о9 ро:^ до 1945 року. 
.Молодих чоя'овікіз роздягали ,до пояса, піукаючи знаків СС. ікок пйтаїщ: 
про чоловіків^, а чоловіків про жінок, дітей вш 15 років наоівні 
з Д9РОСЛИМИ. і!'# знає іці диткнаі^коли з І9я9 році мала 9 років ; 
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.'ітей пит^ши пр© батьків, а батьків про дітей* 

В наслідок цього,‘'скрінінґу” 43 українців з невідомих причин /досі/ 
позбавили прав виселили з" табору УНРРА і перевезли в німецькі та¬ 
бори під німецьку “опіку'Ч Причину”" позбавлення прав дП нікоа.^ не ска¬ 
зали. ' 

Ка до.'тагання української адміністрації так само відповіді не да¬ 
ли. Цей ^скрінінґ*' болюче відбився на деяких родинах:, виїшючили чоло- 
вііса.,дбатька, а дітей і кініу залишили в таборі, і навпаки - виклю-чили 
двох пінок, а чоловіків з дітьми залишили 

Порядок такий: виключений не має правА залишатися в таборі УПРРА, 
а’ решта родини не виключені можуть, а коли ніхт-з не хоче лишатись, 
то з виключенням батька чи з матірДю можуть їхати в німецькій табір 
і решта родини '"'добровільно*' зрікшись статусу ДП. 

Більшість родин осталась розбиті: виключені живуть в німецькому 
таборі, - за ІОСД 250 км, а решта в таборі УНГРА, надіючись, що апе¬ 
ляційна котіісія може повернути права ^іД. 

Апеляції подрні ще на початку листопада 19% року, але, новий рік 
минув, а рішень на їх прохання нема* 

Па. початку листопада приїхала до кас на місце Гарде / як то тяжко ■ 
підібрати людину і/ міс Слех, пзлька-анериканка по походісенню, добре 
володіє польською мовою, розуміє російськ\^ й українську / За нерупх’’ 
же днів своєї праці внесла повний розгардіяш в культурно}^ житті ’ 
меш:„анців табору, у видалні пунктів за пі^ацю, од^ігу та взуття. 
%міла викликати за кілька днів обурення всього табору і інших 
рові'їх робітників. Ганяє їх всіх для контролі роботи в школі^ на кур~- 

,са:д в майсторшх і навіть в українській таборовій канцелярії. Вона 
хоче знати все, ш,о де робиться. Кожен, навіть не учитель^ зможе со¬ 
бі уявити обурення учителя, коли прийшов' контроль в ©собі 15-ти літ¬ 
ньої ДІВЧТШіД, яку міс Олех післала для'щоденної контролі школи. 

Заплут.%а так справу з оплатою пунктами працюючих, що годі з нею_^ 
розплутати. Крім того привезла з собою дівчинку, ніби польку, яка їй 
у Асьоіу допомагала заводити порядки. З кожним днем росте невдово¬ 
лення в таборі з її ''роботи*'. Через якийсь час зона привезла ще двох 
''офіцерів'* - поляків. Один з них почав наводити■ ''похіядки'* ь харчов-лг: 
склепі, з якого робітники па другий Деріь хотіли тікати, а другий п*—^ 
ЧсШ "керувати'* прадюючими. Він "ходив на місце гфаці робітників і ‘'спів¬ 
чував", як їм тяжко, прагоовати на ч^асині, а що дома значно краще. 
Бобітниіш зрозуміли’, до чого він веде) обступили його, ііґітатор теж 
зрозумів, що натрапив не на таких, розгублено почав частувати цигар- 
"^ами і якось непомітно зник. 

\ 

^ Остаточьїо ясними стали нам дії міс Олех і її друзів, коли пс-.яа- 
помились з інструкцієн голови©! УЇЇРгА в Німеччині'про Тсік зваї-д^ добро¬ 
вільну репятріяцію укр>аїнцІБ та балтийціві 

Все теґ що робила міс Олех і продовжує робити цілковито сходить- ’ 
ся з дррданівськоД інструкцією. ІҐема змоги перескасаті-ї всього змісіу 

'II, бо вона має 11 друкованргх сторінок, але найхарактернішим є таке: 
за пз.втора року увр)аїнці з великими труднощами , ,обилися) що тепер пас 
визнаю'Ть одідг націю, звідки б хто не походив. Але головний директор 
Бітінґ о,л.ним розчерком пера, все це скасував: його інструкція ділиФ.ь 
українців на ""советських'*, "польських" і ''старі'їх емігрантів", -а 
цими ознаками мають стаботзувати українців. З одної нації зроблять 
три ''піднадії". ^ / ■ 

Всіх, хто слротиЕлятйметься реііатріяції, ізолюваткі^'ть в округлі 
табори, де тим часом репатрілціяіпровадитися не бщце І 
Списки "совєтських" громадян можно передавати савєтським репатріл- 
Ц''.ГіНим стз.ршинам. І безліч подібних "добр©дійств" на зраз"ок: арршту^з 
ти тихякі мають великий вплив на лпдей і агітуватимуть протп"'за-” 
ХОДІВ ЗНРРА. 
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Всі о.іисаві події в нашоьяу таборі говорять, яка загроза знову на¬ 
висла на'і, нами. , 

УЇІРРА- старанно підбирає виконавнів цієї інструкції / для приклалу 
Гарде, Олег,/ -> і усуває всіх офіцерів, хто ке хоче виконувати цієї 
ганебної роботи. Велику р цію мал^ висока військова установа. „коли 
линула в лице прямо колишньому генеральноьїу директорові ЛІРРА - Ля 
.'.вардія, ’ о в таборах УНРРА , - в апараті УЕРРА ховаються совєтс.т.кі 
аґенти НІСВ, які виконують каїнову роботу за наказом Москви. Міс Олех 
:/іає вяе свій ‘*актив‘4 як радить інструкція, в особах привезених з со¬ 
бою поляків та тешого егентурного елементу - росіте 1 білорусів, 
якюс україшті давно вимагали усунути з табору, як підозрілих і дис¬ 
кредитуючих. чесне імя втікачів-українців. 

Але УНРРА на де не звертає уваги, а тепер міс Олех використовує 
їх для агітації за поворотом на ‘'родіну'^, а такоя для поширювання 
Е СІКШІ провокацій та зневірююч-'Х чутокї • 

Коли кінчиться реііатріяція - нічого ке відомо, бо це тримається 
в таємниці і УНРРА боїться навколо цього політичного шуму та галасу, 
юрби, як капе інструкція. 

Нпйкор.і;е все зробити ” но сподівано'' і "потиху", щоб нещасні, Г' 
зде з орієнтовані д/І не зорієнтувалися звідки воно, є,, і щоб під загаль¬ 
ний шум, найбільше '"добровільно" повернулись на "родіку". 

Б табораїс і скуізь виголошуються високоґуманні -промови в захист 
ДП і парлГшенФах і в ОН, але' с\^вора дійсність далеко не така. В те¬ 
орії нам нзданий азиль, як політичним емігрзлтал, а в практиці, ди¬ 
ректор Втінґ цілком таємно видає антигуманні, антиморальні, дркко- 
ніБські інструкдії пр'О поворот на "родіну", а міс Олех і їй подібні 
з холодним цинізмом виконують IX , • 

, ,оки бу'уть проводити експерименти над сотнями тисяч яертв яахли- 
вші світових: струсів ? ♦ ^ 

Нядія н:- Бога, що мояе Всемогутній врозумить і поверне на добрий 
шлях людських чеснот сильних світу цього. 

Одне, іп.о окрилює нас всіх - це віра в перемогу Правди над Вломі 

р сфельд-Німеччина. 

:ічень 51947 р. 

V * 
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■с ■::,оіїч <ї7Л0'з чсіичено друкувати т'іі ...ороткі про 
’ера’елау.с.кох гро^/гяди, настигли такт, полах, і о пртт-..ели 

д,о лаісзідддії цього табсюу* Тотіїу, ісоб зове:'."' з-кіипчти в по-- 
ротіспк ззрпсьзс історію ГзрсГелЬДСЬКОІ Г гупи уіф'тн'т’ - )Х~ПОЛІТЄ- - 
?ї:.ГО П.ЇТ2.В, ЗЗЛП ЛЛОСЬ Д.ЄІ'0^ СК-З'-'ТИ ПрорГЛГ'ЮІ події, 
ЇЗДІК-'. нове 'І*.еге в бІЛЬ'ЧИЬ уіф-ІИС.оКП.І' осередок« 

’ . .РУР'хп потовині сітаї 1б’і-? року кіс илс: 

•1 певе- 

)Х ■'■.Т у і о " ту зігт 

пог; 
иналська. Ід поьол-" 
Лі о і обере по. %і та- 

.досить вишколеною особою, і ТОК-7 ОІЛЬШ II-сто- 

суть кг- справилашіШ:ліокаа;дениш-ісш неї оооз" і-.ками/ 
бе в перші 
р^зучіли 5 

'.Дл / 'а 
II місце пртіїхал.і полька 

изребувьн- .["^у таборі стрижі 
■дву 

Г8 

■ О 
о 

'•5 і ДЛІ 
о лаа ю 

Хзол'гцісь. ій. вона не Зіставила іювго чекатті па 
ла в'иошїсати по оллоі.іу чоловікові, д.окладдіо 
ле, : о г де робив дома д;о вііни, коли 
г-о роьив тут, чи є ро.дичі дома, на батьківіїшіні і на е'п.граїт.і: 
пр і з БІГ'а і адреси, і Тслс півтори-дві го.дтіни кожного, Дсіого ста¬ 
вило Сі від 50 до 70 питань, іЗсі відповіді ;іт,рукува,лиал в аііглілсь- 

не читали, цо там 

свбі плани: поча- 
сладдіо допитувати про мину- 
плибув ,'':о ї-іі^іочимни і лк* 

і: 

Гі.і МОВІ, підписувати допитувакоі^-іу не давали 
> -■'ТГТТвттг\ о ■\ Г>ТП о ‘Ч о Г>ТТТД-С0і^*й/П7 *♦ мі ТТІГТІП гт І асливоАіу*’’ ДП палі ]!!имансьБ:а чеі'ліо дякува- 3-'П!ІСаі-І0 З і.ОГО СЛІВ, 
ла відхпу скала . 

, ,0Від.ївшись про нові методи заманювання на гачок, українські 
плс.'іст'вники пішли до директорки табору міс Гронет для зГчсуван- 
Ні справи. Вона намагалась переконати делегацію, ь'.о ій нічого не ' 
від;о.мо про перевірку і тотсу вона обійде внясн''ти про те і повідо- 
гміть українців про все доіілглно..«^ січня вона дала таку зід- 
по' адь: падевірка .заряд еда ві-іськовою владою, а УІІРРА має іі пе¬ 
рове стп, бо вона / УПРРА/лраіи.е знає іш.лого^, Д.''"Іете перевірки: 
виключити Б-сіх, хто .не діа.0 ир.-ва; на опіку УНРРА та найти ‘*вій- 
ськовісс; .злочіднгів*‘ . Крі"' твого вона зачитала головні пун-' 

[кі знайомі пчталнл : ІЗідчувалось, і'-.о ми не в тябо- їсти аін,:ети. 
рі по.літеміграитіЕ, ■ я?лм теокетичио надано пр -ло 
по то." бііс '‘залізної ''.авіси"'', і готуємось .'іо пової 

с -О Г'. ИЛІО, 
"чистки 

, .чректорка запевняла, пф це не є "скрінінґ*' 
п'^кісто блияче зтіай’омство з ко.лчв 

а 'УНРРА-Рев» 

.'лесь и' 

Ю"' ге 
лчм .. іД. 

39-го січня 
і:' 

Т 
В 

9^'-7 рогу директорці був по.ЧІИЙ пчс нив проте сД? 
' --тлму було зазначено такі вадоності не потрібні ні УНРРд, ні 
лв- більше -американській військовій владі, аЙхиба іпо ур.вдові. 

г тг 
.нсого втсісяи 1 якил нас переслідувг.в 1 переслгісує .далі. 

каса ,цот¬ 
ая е '7г®РА-Рев^ю", 

оО-го СІЧНЯ прчіхаз 

ПОЛІТИЧНИХ ворогів, ІнО не по.діллоть доктршні марксівсь ого 
КОїуіІлЗ^іу ♦ ■ ' ' ■ 

СІЄ ЦХгіанська настирливо викликала лю.дей,. Осиобн< 
римувалась фагальиоі постанови і не йшла, не¬ 
бу ,л:і В' такі, ]Гі0 йшли,ГОЛОВКИ"'Т чином мосісалі 
лейтенант К., заставши ^Ри’санську за ''роботбю'А- Вік в.ідісЛ'-'.в ,дс- 
питуїзглих, забрав усі виповнені анкети і наказав припинити пере- 
вв жуй Тепер всім стало , ВІДОМО, г[0 не так звале '‘'УііРРА.^Рєб’іС*' 
пр'-ізо. уітьси самим співробітішками УНРРА, всупереч н--.станови вій¬ 
ськової влади. Те саме підтвер.дилось і по по.сне.нігім Голивноі 
Глаттірі у Фра.нш,)урті, про ідо було'огблопено в пресі, ІЛ-го люто¬ 
го .л0.;-теітг4іт К, знову приїхав і зл-явив го.лові та.борової Ради, п. Т) . 

* 9 ■ 'О люди мусять іт.и на перовірку, А 
'-"Д..^'■о_.х.то не під.є на пефсвір у, той оу Д.о, 

-й-озаияй. Рд за.лва здивувала нас. всіх, ало- 
ісе_;з.г сказалі лейтенант Д,.. / Пізн ше з* 
ло;Левант К...- 
пе.ю;: ним за т^ 

іслкіті пере.клада.ч Берн ер 
'.є пргг'гусово репатрі- 

ІЄ ПОВ'ХОИЛИ, шо” 
сдвалоСі,'3'іо .дійсно 

■.'Т.т ГП.Д _ 
X С(. 

цього не сказав, а Зєалєр з.муіі?ен.и.й- був вибаччт'їсь 
кии "ширив переклад'Ч ' ^ 
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лютого міс Гронерт скликала загальні збори таборян і пів¬ 
тори РОДИНИ то умовляла, то заграбувала всім, хто завтра не 
під.е на перевірі{у. Вона так само посилалась на заяву лейтоналта 
К. п-оо_приї>їусову репатріацію* Але на велике. їх здивування і обу- 
реїш’і ЬОЬ чоловік присутніх вислухало все мовчки не завдалши на.^ 
віт > одного питання по суті справи. Так мрвчіси і розійоїлисх. 

її' /фуЕмГі день вона поставила в ультимативній нормі таї^ вимо¬ 
гу гіагіїйм предсТ'^Бникам: код-^т до години 5-ої вечора люди не пі¬ 
ддуть па перевір!^, то вона уступає з посади директора та.бору, та- 
(йр буде ліісВідОваний і людей малими крупами розвезуть по всій 
азюв'.::хшськіі.і зоні. Перед 5-тою годиною, з доручення таборової 
Ради, сеішетар ради п.В... дав таку відповідь міс Гвокет; інсТор- 
мації УііРРА і військової влади є протилеяиі, а тому^до остаточно¬ 
го зігсувакня цієї справи в Головній Кватирі американської війсь¬ 
кової влади у Транкїурті ніхто на перевірку не пще. 

.діректорка не уступила і табір не ліквідували. Пробували ще 
я ийсь час умовляти цаідж представників* ^ """ але з того ьке Нічого не 
вийшло, бо І головна УНРРА зелвилаї^ ще то роблять окремі дистрик- 
ти на власну руку. Скоро і пані Шиманська зникла з табору, х/ 

-квітні міс Гронет перейшла на працю в дистриктову УНРРА., на 
3,ТТР блгп ТТ'ПТДРТтяЯрМтлтл "^тіл-лл-ття г>тагкВєрНвр, ЯКИЙ ВСІМ 

■? 
сво; м II місце був призначений "тимчасово 

єством ненавидів українців.' 
Конфлікт між українською громадою і Верлером ускладнювався ш.е 

і''0 Таборову Раду він не визнавав а комендант К-цький був І і Трг і 

при ііачекий директоркою^Гронет проти волі громади / обраний комен¬ 
дант п.іН._буЕ виключений з І,П в листопаді Ікїб року, ій-лька разів 
і'.аборо а Рада намагалась поставити обраних комендантів раніш п.Б., 
пі ніше П.К., але не не вдавалось, 

. Б другій половині травня п. Бернер вимагав звільнення ІО-ти 
кімнат, нібито .цля службовців дистриктової УНРРА. бізично це зво- 
бити^оуяо^ нємо.алиг.о, бо табір, і без того був переповнений, Огався 
новин грнмлікт, комендант К-цький пішов у відставку-, а його засту¬ 
пив раніш обрашин п.К... УНРРА хотіла частину людей вивезти до 
українського^табору Корнберґ, але виключно так званих "польських" 
українців. І1ІСЛЯ довгих переговорів був знайдений коїшроміс: укра¬ 
їнці :.вільнять три кімнати, нікого з табору вивозити не будуть/ 
ідіазіїачити нові вибори, бо речі^нєць урядування Таборової Ради 
кінчс-вся, з тим, .що обраниці комендант буде пактично директором 
табору, а п. Вернер буде лише спостерігачем'від УНРРА. 

20.-го травня були оголошені нові вибори. З- того дня роз’ят¬ 
рилась виборча гарячка. Ієно було одне, що в таборі є дві основ- 
НІ групи: прихильники НУК~у і_прихильники “блиск, чого відокрем- 
левїіі , 1 мізерїіа групка ^ 10-1Ь чоловік тріх, що ніякої влади не 
^^рхі^ група^^^^ Д1КШЛИ самі до неї, попросту деструктивно- 

групи почали між соб#ю переговори про складення 
СПІЛЬНОГО списка кандидатів. Після довгих розмов до згоди не • 

“блисі^чого відокремлення"’ ви.магали персо- 
в^орчо/ виставленого кандидата всупІреч 

X/ __ к стило наїя відомо, п. І'іиманська заарештована амрт- 
владою Е .липні 1947 гоет. її 

У --- іл-Зпраці з ніжідми в чмів,.ілоі^і^-.х 3.'»С0Бєтами тепер. 

хл.'Л’Л 
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Вони мали на увазі і своєю незначною більшісФю провалиі’и всік кан¬ 
дидатів прихильників рК‘’у, без _ огляду т придатність чи'не прида- 

підбору 
нккИі бо вони" мали одиниці здатних до керівництва таборовим жит¬ 
тям людей. Тоді пр-ихильникй КУ'К^^у запропонували пропорційність, 
але друга сторона поставила .такі вимоги,, що з ними ніяк не мож¬ 
на було погодитись. Коли греко-католищікяй священник роз’яснив 
своїм вірним', 01О вони ^д^сять голосувати лише за греко-католи¬ 
ків, а ^авославних викреслювати, то переговорювати далі не було 
сенсу. Так стало два описка кандидатів: Ч. і-дравославних, 
гр еісо-кол оли кіз 

і, 2. 

!а ЦИМИ списками лишилась, "дика" групка, яка зш/асть того, 
щоб приєднатися до одного із списків, почала провоксщійну -розк- 
ладозуроботу • Вони поширювали наклепи на окремих К'^ндидатів сг::с- 
ку '1.1, а завершили тим, іцо випустили шпередо;.';ні вііборів ці;.-.',о.і 
ганебну і пзовок-чтійну листівку, в якій закидали не існуючі тяж¬ 
кі обвинувачення на людей, що користувалт^ісл і користуються повним 
довір Дім усієї української громади, як то й цок ■-али наг.лідки ви¬ 
борів* Бисліьш голосування були такі: від списку Ч. і-7 делегатів 
від списку Ч.2 -О^делег’тів. 2-го червня на першоїлу організацій- 
но'цг в. сідалні майже при одноголосних уі^вюіех були обрані:дирвк- 
товом.,табору п від списьу Ч, І. головою таборової Ради 
п.Б. .і. БІД сп.чслу 4.2. ^ аступником директора /комендаїіт укра¬ 
їнської групи/ п.іі,., від списку 4.2, аступником йощ п.іС-р... 
від^списку Ч.ї., ластупником_го’ДОБИ Ради п. С... і секретар Ра¬ 
ди п.о... ос о є в.дц^ списку Ч.ї, /За.сіупниішіи директора були також 
обрані по О.’ГЛОілу від лотищів і литовців, які теле входили тепер в 
заг.''льно -таборову Раду.^- 

Іііслл ^ таїнгв, мо.ле несіі'одіваного для "диких^' і п.Вернера, ви- 
сліду виборів почалась клопітлива удоденна праця нової Управи. Так- 

■тише керівріицтво табором пережило в руки ул,.раінців. влчайно, та¬ 
ким станом речей не ду.>^,е_були вдоволені ні іМіс Гронецт, ні тим па¬ 
че п.Вернер, хоч на зовні пока^вали ніби повну лояльність. Дяе 
за іг/лісани почались- інтриги, бо вони на могли" погодитись з таким 
станом. 

1 -ГО червня Д'-ректору Тс-бору п.,‘д... м:-С Гаонерт заявила,що за 
рішеїияям віііСькоЕОі, _ влалцд і головної УНРРл т кбір Б Герсфеяьді лі¬ 
квідується .Чіольські^’ МТЛІ-КТЧ'Пі ПРГ Ч'ІРЯРТП ПП ПТ /1П1ЧГ ч Кгчпч- квідущться .рИольцькі" украінЕіі б'ддуть перевезені до т 
борг / біля Бебри/^, а "руські'^ українці і ”нгнсенівці'’ 
мо 7.с/щ;й, На тазни по.діл* який УВРРА весь час намагала мо 
п« 
хлчза 
знайти. 

бО|ДУ в 
X о 

] 0 не 

т 

. ^ __ .... Бідо¬ 
на ,татни по,ДІЛ, який УВРРА весь час намагалась зробити, 

ке МІГ погодитись^і тут.)ф запротестував. Від.булась бур- 
.юва протягом мамде цілої години. Ком іромісу го і було 

припинив розмову, заявивши, що цю справ}^ у країн сь- 
буде вияснювати у компетентні-іх колазк військової влади,' 

бЗ-ЛЬШВ, що міс Грон ер т" ніяких письмових розпоряджень не ітред’ 

іг 
п, 

.явила 
, -ь'борова^ Р..дда на другий день відрядила дві .делегаціїо.ці-г-.- -.з 

місцевої ^ві'ііСькшої влади, а другу до брзнкмурту в ІЛЙ^Е, гюб" з’я- 
с^вати дійсне становиї. е ліквідації нашого т/’бору. Обидві делегації 
привезли однахсову ві.дповідь: такий штучніїіі под.іл украінітіз,УНРРА 
рОч)ить на власний розсуд, уііяшх розпоряДіСень в напрямку вій- 
сьісова влада не давала. Більш того, в Головній Ііватирі у Френківч'^- 

'заявиііи, дцо коли б вонрі раніше були поінформовані про /айсі-ікУ ТІ 
■V. V 

о »( 

у 



- 28 

стічі В Герсс^ельдськоіяу таборі, то він н-віть не був би ліч.відо- 
внвіі, ле тепер є. в^ке пізно. 

17-*го червня с годині Т:—ій дня, рн,ПТОМ табір був оточений 
амерпіанськиї^. віІіСьком. Всі мешк Дці т.-^бору дул.е схвильова¬ 
ні .Іііо корчлорох і'кімнатах б/ло чути плач пінок і літе.і. Війсь¬ 
ко зайняло подвіря, коридори будинку і нікого з кімна-Т не вкпус- 
КЗЛО. Коли п. зверлувсл за: поясненням до П. Вехзнєрсі, той у-" 
ХИЛТШСЯ ВДЦ ІЩПОВІДІ і ПІШОВ до СВОЄЇ кімнати. Тоді ГІ. теле- 
бояом В' кликав міс■ Гронерв і вимагав пояснень. Вона залв ла, ір 
їй пїчого не в домо,'ал9* обіїтдє приїхати в т'бір, Тшї часом п.д... 
зйясув.^Б Причину прибуття віі'Ська. Америк •нсьтл/іи обіпер, шр керу¬ 
вав рією операцією пояснив: шшулої ночі пограбовано якийсь ні^-ю- 
цьінїй харчовий склеп , і німці твердять, іі\о то зро^'или українці 
з тг'.бову. Б/ло такоя 5 чол, німців з кримінальної поліції.Олііук 
не д-в’ніяких^наслііків. Військо відійшло,'а ми ще більше насторо- 
нттл'-сь, ,бо цей обшу-к нагадіував нам березвць 1966 роїсу. • 

Того ж дня міс Гроііерт заявила, шо їй врешті все рівно, хто 
куди поїде, але, частина людей має виі:^;аіти в Аїюнхенгоф біля Каселя 
до ДіО сійсь кого табору./ІІ.Є колишній так званий болдирівський ла- 
гер, 

19-го чррвня 191-5 року в Герсфельд прибула перша група втіка¬ 
чів -українців з Тюрингії, яка й поклала початок організації Герс- 
бельд.ського, табору. 

19 -го червня о 9 -ій годині ранку укра.-инці н ^вантадили убогі 
св-і повитки і примосШ'^лися сами на них .Рівно чезез два роїси -X/ 
пок^'і/дли р.ш Герсіоельд. 

, .0 Корнбергу виявили бахання шати всі українці в ю-лькости , 
ІуК чочовіїса, кр:1м тріх ідо лиши.лись в Гервбельді на працю, а д,о ^ 
беїш,онгобу виїхали лтше росіяни. . 

На першій ма'хт'Ші Мс 
їжддсаючих машіад рушають 

орить напіональни 
з подвірні. 

г ' 
Ні Пр.'ЛОр, пі', спів від- 

' Віісновішр * 
* 

гц Ііоденна н яхоавдива інформація про українців, /юро-^о настав- 
локія.ігі до нас елементами, ‘які пхзацювали в /гІРРА. /головним ч^шом 
росіі-ііш та латиші^/ приводила часто до неповозумінь мі - ук'ра.інц/ями 
1 рооїтниками ІНРРА. РооІтники я УНРРА замість того, щоб '66^єктив- 
но пі,у;хо,іити ,?і;с ко-,ноі справи, приймали все в кривої^ дзерк.ші, 
як І',1НСН1СТЬ • 

б^' Негативне ^ трактування українців оіфемпми службовця "И 
пояснюється інспіруванням вороних сил, ЯКІ безперечно проник апарат /НРРА, л- » іґ г 

УНРРА 
ли в 

Б/ Віїїськова аїлериканська влада зав.яди втручалася в пі конблі- 
кти 1 Оо’єктивно розз’язу мала їх, хоч окремі робітниїн УНРРА нама¬ 
гались залутати справи, ■ 

ц ^УНРРА^ як ходиташивна організація, проробила величезну ря¬ 
соту 5 1 ганеона рооота окремих її слуябозців не зменшує поліс яку 
вона виконала. ^ ^ у 

І.І регорнулась л'0 одна сторінка ниття Герсбельдської гром-'Ял. 

Корі-іберг, 21- липня 191-7 рої.у Автор 




