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Ілюстрація: Едвард Козак

Хай згинуть нашi імена,

щоб тiльки жила вічно

українська нація...
Дмитро Мирон-«Орлик»



Коли ж Німеччина пішла війною проти
Росії, нашого ворога, то Україна не могла
прийняти неприхильно цього факту. Але
тим ще не розв’язувалося питання взаємин
між Україною і Німеччиною...

...
Було передбачено наперед, що німці по-

ставляться вороже, застосують безоглядні
репресії, будуть намагатися змусити до
відступу, скасування і т. п. Так і сталося.
Від самого початку ув’язнення членів Дер-
жавного Правління й частини Проводу
ОУН представники німецького уряду вся-
кими методами старалися схилити до ска-
сування чи саморозв’язання Державного
Правління... Коли ж такі обіцянки не могли
спонукати до скасування актів, тоді прий-
шли на чергу ультимативні домагання з
загрозами репресій супроти Організації і

цілого народу, як у ворожій країні. І нарешті
дійшло, як відомо, до застосування цих
погроз.

При підготовці відновлення самостійної
української держави проти волі Німеччини
передбачалося такий розвиток і враховано
німецькі репресії... Коли не було змоги в
даній ситуації зброєю оборонити українську
державність, то було конечно, щоб ті, хто
її очолив, не ховались ніяким способом і
не зреклися її під жодним тиском. Рево-
люційна ОУН вважала, що мусить взяти
на себе відповідальність і обов’язок від-
стояти перед світом і перед ворогом право
і волю українського народу... Треба було
виступити з відкритим шоломом...

Степан Бандера «Слово до українських
націоналістів-революціонерів 

за кордоном», липень 1948 року

2 l Гомін України l Рік LXII, №40 (3380) l 26 ЖОВТНЯ, OCTOBER 26, 2010

Степана Бандеру і Володимира Стахо-
ва (арештованих 15. 9. 1941) залишили у
поліційній тюрмі на Прінцреґентенштрасе.
Я знайшовся на одиночці в поліційній
тюрмі на Александерпляц. Іван Габрусевич,
Осип Тюшка, Роман Ільницький і багато
інших теж були ув’язнені. Удар прийшов
по нас усіх теж в Україні і зокрема в
Україні — 15 вересня були переведені ма-
сові арештування українських націоналіс-
тів.

24 січня 1942 року о третій годині ранку
перевезли мене з іншими друзями тюремною
автомашиною, як звичайних злочинців,
до концтабору Саксенгавзен, де нас —
Івана Габрусевича, Осипа Тюшку, Романа
Ільницького примістили в поодиночних ке-
ліях у т. зв. бункрі, тобто в тюрмі в кон-
цтаборі, яка була стисло ізольованою під
окремим доглядом ґестапо і СС-ів. Пости
на чотирьох сторожили цього ганебного
бункру. Там перебували у різних часах ні-
мець — атентатник на Гітлера в Мюнхені
1939 року в Бюрґербройкеллер, далі —
капітан Бест, англієць з «Інтелідженс сер-
віс», схоплений на голляндському кордоні,
ген. Ровецкі, головний командир АК, адью-
тант Пілсудського, капітан Єжи Кунцевіч,
французький міністер Дельбо, член уряду
Белі Куна, жид з Будапешту — шеф про-
паґанди, польський єпископ з Любліну,
майор Гюґ Фолкнер, засуджений на кару
смерти, розвідувач «Інтелідженс Сервіс»,
зв’язковий старшина поміж штабом мар-
шала Александра і Айзенгавера  перед де-
сантом в Африці, лікар Гесса, австрійський
генерал — противник Гітлера, мабуть, по
прізвищу Штрогальм, який мав давати
наказ у часі «аншлюсу» ставити збройний
спротив, лотиський міністер Берцінс, який
противився окупації Латвії і нав’язував
контакти з англійцями, — перша особа в
уряді президента Ульманіса, декілька гол-
ляндських старшин, підозрілих у розвідчій
службі, заговірники, які хотіли повалити
Гітлера і т. п. Мабуть, теж у січні 1942
року привезли до бункру Степана Бандеру
і Володимира Стахова.

Цього дня від раннього ранку до вечір-
нього апелю нас держали на незвичайно
гострому морозі без накриття голови перед
будинком адміністрації концтабору. Іван
Габрусевич перестудився в той час так
важко, що у наслідку цієї перестуди прий-
шла важка туберкульоза залоз, яка, нелі-
кована, була безпосередньою причиною
його смерти. Його забрали з нашого бункру
в травні 1944 р. до шпиталю ( на «ревір»),
де добили його застриком, бо через два-
три дні вже не жив. Я зразу мав конфлікт
з командою бункру, садистом-командантом
гавпт-шарфюрером Ікаріюсом (після війни
засуджений на кару смерти у Берліні).
Коли після «купелі» забрали від мене мій
одяг, а дали кацетний, я відмовився його
надіти. Обурені есеси: «Такого ще тут не
бувало!» Два тижні я перебував на келії в
білизні, заявивши, що тюремного одягу не
приймаю. Викликане з Берліну ґестапо —
після мого спротиву — зарядило віддати
мені мій одяг. Я заявив, що на ніякі пере-
слухання добровільно не піду, хіба брати-
муть мене силою. Десять місяців я не мав
ніякого проходу. Нашими способами ми
нав’язали контакти поміж друзями, а теж
навчили англійців і інших, як старі неод-
нократні в’язні різних тюрем, пов’язуватися

на очах есманів поміж собою. Навіть у
ґестапівському бункрі — тобто в тюрмі
тюрми — українці були прикладом не-
зламности і винахідливости для інших, у
тому і для мого незмінного приятеля з кон-
цтабору англійського майора Гюґа Фол-
кнера. У час одного із переслухань тотально
морально і ідейно здеґенерований ґестапі-
вець із штабу Гімлера питав мене, як я
«нордійської раси» голова уряду можу
мати «симпатії і почувати себе приналеж-
ним до народу меншевартного расово —
динарської раси — українців!» О, дурното
і зарозумілосте нацистська!

Часто «відвідував» мене кат націоналістів
Вірзінґ, постійно пригадуючи ординарно і
по-хамськи вимогу «уступлення». Інколи
приходив тричі проклятий СС-оберґруп-
пенфюрер т. зв. Ґестапо-Мюллер, який
тепер імовірно в східній зоні служить Уль-
бріхтові проти німецьких борців за волю.

В цьому самому бункрі знаходилися
келії смертників і дисциплінарно караних.
Сливе кожного ранку з’являлися нові по-
карані, а часто тих, кого мали розстрілю-
вати, вішати, чи давати в газівню, давали
на день-два до келій в бункрі. Рано забирали
до страчення.

Одного післяполудня привезли з Берліну
біля 330 наших робітників, яких чергового
ранку усіх стратили за здогадний саботаж
в якійсь фабриці, мабуть, шоломів. Я мав
нагоду бачити їх при «ранішньому миттю»,
хоча був постійно ізольований, але тим
разом трапилося так, що я був з ними
разом в «умивальні». Їм наказував Ікаріюс
ще чистити зуби(!) перед страченням... Я
бачив теж крадькома крізь вікно, як наші
діти з Наддніпрянщини тягнули преважкий
навантажений віз, падаючи під тягарем,
їли траву, яка ще тут і там залишалася!
Ніччю я викидав свій кусень хліба, щоб
рано знайшли його ці мордовані нацистами
невинні в нічому наші хлопці з Київщини!

Щоб перевірити мої спогади, я отримав
недавно таку пригадку Осипа Тюшки, який

захворів в бункрі на залози і у важкому
стані здоров’я був перенесений у «ревір»,
де мав спроможність дещо краще переві-
дати, як ми у бункрі. Він пише мені: «Іртена
викінчили в травні 1944 р., а  (Олега Кан-
дибу) Ольжича теж в травні 1944 р. Мене
взяли до ляґру 18 липня 1944 р. (мова про
«ревір»). Вірзінґ повертався з келії Ольжича
і вступав до інших келій... Тієї ж ночі його
забрали до канцелярії на «переслухання»
— це був понеділок, а на другий день, вів-
торок (бо ми тоді йшли до  голення, а це
завжди було у вівторок) в обідову пору,
отже між год. 11-13 він повісився. Його
першого пішов взяти до голення «Ґаврон»,
— як ми його звали — цей старий сивий
«австріяк» — есесман, але застав вже по-
вішеного. Так нам це описував в ґрипсі
кап. Єжи Кунцевіч, який сидів на «15-ці» і
завжди підслухував через стіну, що «ро-
бить» Ольжич, бо ми його просили про те.
Ольжич сидів в кайданах (ланцах) і, як
есесман входив, Ольжич вставав і Єжи
чув через стіну, як бряжчали кайдани. А

власне того  вівтірка, як «Ґаврон» відчинив
двері, Єжи не почув жодного звуку і йому
це було дуже підозріле, бо той дуже швид-
ким кроком пішов назад; за хвилину прий-
шли напевно з Ікаріюсом і під дверима
Ґаврон сказав до Ікаріюса: «Дер гат зіх
ауфґегенґт». Так писав Кунцевіч! Іртена
вбили застриком у шпиталі приблизно в
той сам час. Я підглянув раннім ранком,
мабуть, день перед смертю Ольжича, як
ждав на виклик іти до умивальні з «пара-
шею», крізь щілину нещільно прихилених,
але відкритих, дверей, як змордований Вір-
зінґом і іншими катами повертався Ольжич
з нічних «переслухань». Він з трудом ішов.
Це не є суттєве, що він «добровільно» ві-
дійшов з цього світу, бо не хотів зрадити
справи. Його смерть є смертю мученика і
героя. Його вбили ґестапівські кати. Він
належить до пантеону українських муче-
ників за волю. Поет-борець!

Дуже важко ми пережили в бункрі теж
смерть Іртена, який незвичайно хоробро
переносив свою преважку, смертельну не-
дугу, завжди з надією, завжди незламним
духом! Це був один з найбільших револю-
ціонерів думки, ідеї, моралі, найглибших
пережить, приклад для нас усіх, молодших,
для яких Іртен був незглибимою криницею
завжди нових ідей, задумів, критерієм пра-
вильности нашого революційного думання
і дії. Ґестапо знало, кого вбиває! Іртен від-
мовився вносити прохання, щоб через його
важку недугу перенесли його до шпиталю
в Берліні. Це не було в стилі цього гордого
революціонера просити ворога про полегші
навіть в обличчі  смертельної недуги і сві-
домости певної смерти в тюрмі.

З членів УДП замордували ґестапо:
Івана Климова-Леґенду, дипл. інж. А.
П’ясецького, мґр Дмитра Яцева (загинув
в Авшвіці); ув’язнено Ярослава Стецька,
Льва Ребета, Володимира Стахова, Романа
Ільницького. Микола Лебедь, Олекса Гасин,
Я. Старух й інші члени уряду уникнули
арештування, перейшовши у підпілля. Сто-

совно усіх членів УДП — членів револю-
ційної ОУН, був виданий наказ Гайдріха
арештувати або розстріляти, якщо б ґес-
тапові арештування не вдалося.

Нацистська Німеччина програла війну
не лише під концентричною атакою зброй-
них сил альянтів і СССР, але у немалій
мірі через систематичний, всебічний і не-
зламний спротив і національно-визвольну
боротьбу поневолених націй на чолі з Ук-
раїною.

І так справдилося пророцтво першого
полководця-націоналіста нашої доби полк.
Михайла Колодзінського, шефа штабу
«Карпатської Січі», який мав відвагу вперше
підняти зброю не лише проти мадярських
наїзників адмірала Горті, але передусім
проти їх протекторів — нацистських за-
гарбників, які збиралися ділити Европу і
світ поміж своїх співзаговірників: «Хто
шукає колоній на Сході Европи, знайде
собі там сиру землю на могилу!».

Ярослав Стецько

Незалежність України і німецький наступ

«Треба було виступити з відкритим шоломом»

стеПан БанДера — ПровіДник

революційної оУн

Ярослав стецько — голова Українського

Державного ПравліннЯ 1941 р.

«Це люди — на сталь
перекуті в огні»

Олександер Олесь

(«Гомін України»). — З ініціятиви Організації Об’єднаних
Націй (ООН) 11 квітня увесь світ відзначає День визволення
в’язнів нацистських концтаборів. Того дня у 1945 році
20000 невільників КЦ Бухенвальду підняли повстання і
тим самим не тільки визволили себе, але врятувалися від
смерти. Серед повсталих в’язнів було чимало українців.
Були й члени Організації Українських Націоналістів.

2010 року світ відзначав 65 років від закінчення Другої
світової війни і 65 років з дня визволення в’язнів нацист-
ських концтаборів, яким доля судила вижити. При тому
згадували і вшановували усіх, хто загинув у цих «млинах
смерти», і тих, хто вижив, щоб свідчити історії. Проте не
згадували шанувальники з-під егіди ООН цих тисяч членів
ОУН і воїнів УПА, які у боротьбі проти німецьких нацистів
також гинули разом  з іншими у їхніх концтаборах, в’яз-
ницях, на їхніх шибеницях, від їхніх куль і в катівнях ґес-
тапа.

Відомо, що у боротьбі з німецькими нацистами мільйони
українців загинули на фронтах, у концентраційних таборах,
таборах для воєннополонених, як «остарбайтери» на ка-
торжних роботах у Третьому Райху, від терору проти ци-
вільного населення і воєнних дій. Але мало є відомим, або
ще немає бажання серед байдужих, недругів і ворогів ук-
раїнців, визнати, що у тій боротьбі ОУН з-під стягу
Степана Бандери і ОУН з-під стягу Андрія Мельника
втратили разом близько 10000 своїх відданих кадрів, що
не включає тисячі і тисячі бійців Української Народньої
Самооборони (УНС) і воїнів УПА. Зокрема, важких втрат
зазнали Похідні Групи ОУН у 1941-43 роках, які повторними
хвилями ішли в усі реґіони України з дорученням ініціювати
державотворення після проголошення відновлення дер-
жавности Актом 30 червня 1941 року у Львові, а відтак
організувати антинацистський і антибольшевицький ре-
зистанс. Про це тепер також свідчать багатющі, як німецькі,
так і совєтські архіви з тих часів.

Сиґнал про початок боротьби ОУН проти німецьких
нацистів подав Третій Райх, коли не визнав відновлення
української державности Актом 30 червня 1941 року у
Львові, здавив утворений уряд — Українське Державне
Правління — і почав масові репресії проти ОУН. У висліді,
лиш з липня по вересень 1941 року німецька каральна ма-
шина поглинула приблизно 2000 активу ОУН, а до року
часу, на протинімецький фронт виступили УНС і УПА,
створені на основі бойових груп ОУН. Хоч цей етап
боротьби не входить у засяг цього видання, варто нагадати,
що бойові втрати УНС-УПА проти німців ще не обчислено,
хоч також ідеться про тисячі загиблих підпільників ОУН,
бійців УНС і вояків УПА. Для прикладу, лиш за липень-
серпень 1943 року у маштабних боях на Волині з каральними
військами генерала СС Еріха фон дем Бах-Залевского
(ката Варшавського повстання у 1944 році) УПА втратила
1237 вояків, а німецька сторона  — понад 3000. У цих боях
німці ввели в дію проти УПА 50 танків, 27 літаків і 5 пан-
цирних поїздів.

Серед перших провідних членів ОУН, який загинув
1939 року з рук союзників Гітлера, угорських фашистів,
був верховний комендант Збройних Сил Карпатської Ук-
раїни і шеф штабу Карпатської Січі Михайло Колодзін-
ський («Генерал»). Серед перших членів ОУН, який
загинув безпосередньо з рук нацистів у 1940 році в КЦ
Авшвіці — це Ярослав Горбовий-(«Буй»). Вони загинули
у 1939-40 рр., коли ще Сталін братався з Гітлером, коли
вони між собою ділили Европу. А відтак, уже навіть під
час війни між ними, гітлерівське ґестапо зі сталінським
СМЕРШ-ем разом, по-союзницьки, поборювали ОУН.
Треба також нагадати, що бойові дії ОУН-УПА проти на-
цистів тривали буквально до жовтня 1944 року включно,
тобто до часу відходу німецьких військ з української те-
риторії.

Багато членів ОУН, яких тут називаємо, були репресовані
окупантськими режимами Польщі, а відтак СССР, Ні-
меччини і знову СССР. Багато членів ОУН, зокрема тих,
які служили у Похідних Групах, походили з усіх реґіонів
соборної України: зі заходу, півночі, далекого сходу аж до
Кубані і глибокого півдня. Вони охопили розлогою під-
пільною мережею ОУН навіть і материк гітлерівської
імперії — Третій Райх. Для самозахисту проти польських
і російських коляборантів в адміністрації нацистських ка-
цетів, а серед них і проти аґентів НКВД, вони творили
свої підпільні групи.

З цих тисяч чоловіків і жінок з ОУН, які були ув’язнені
в концтаборах і тюрмах нацистів вижило зовсім небагато.
Показником цього може бути кількість членства Ліґи Ук-
раїнських Політв’язнів німецьких тюрем і концтаборів,
яка утворилася зараз після війни і нараховувала всього
1128 членів. Усі вони були українськими патріотами, хоч
не усі вони були членами ОУН. Вийшовши на волю —
якраз на український Великдень 6 травня 1945 р. — члени
ОУН першими засвідчили про жахи гітлерівських «млинів
смерти», створивши у 1945-46 рр. неперевершені мемуари
і дантейські картини з пережитого: спомини «Хочу жити»,
«Альбом політв’язня», «Равенсбрюк». Вони по різних краї-
нах вільного світу включилися у політичну боротьбу за
державність України або зразу повернулися в Україну,
щоб цю боротьбу продовжити в рядах УПА, а відтак у
Збройному Підпіллі ОУН. А з тих, що повернулися на
Батьківщину, і з тих, кому вдалося визволитися з нацист-
ських казематів ще під час війни, уже ніхто не вижив.
Вони усі загинули на полях боїв, в катівнях сталінського
НКВД, у совєтському ҐУЛАҐу.

Усі ці названі сторінки протинацистського резистансу
членів ОУН і воїнів УПА віддзеркалені в уривках споминів,
документах, картинах, фотографіях, списках людей з ОУН,
що творять зміст цього спеціяльного видання «Гомону
України» присвяченого ЇМ під заголовком «ХОЧУ ЖИТИ».

А усі ВОНИ, як люди, справді хотіли жити. Але ВОНИ
ще більше хотіли, щоб жила Україна, за яку ВОНИ не за-
вагалися віддавати своє молоде життя.

Олег Романишин
за Українські Державницькі Організації Канади

Видавництво «Гомін України»

В текстах залишено правопис ориґіналів.
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Як народжувався український
резистанс проти німецького

фашизму?
Роман 
Ільницький*

Вже 3 липня
у Кракові був
конфінований
Степан Бан-
дера. Там же
був розв’яза-

ний Український Національний Ко-
мітет. Під поліційний нагляд були
взяті його лідери: Володимир Гор-
бовий, Віктор Андрієвський, Степан
Шухевич, Василь Мудрий. Зі Львова
вивезено до Берліну під військовим
ескортом Ярослава Стецька і його
найближчих співробітників у справі
уряду. Загрожено Митрополитові
Андреєві Шептицькому і президен-
тові Костеві Левицькому, щоб вони
не втручалися в політику і щоб ви-
йшли з Президії Ради Сеньйорів,
що була в той час тимчасовим пар-
ляментом української держави. Усу-
нено з поста шефа української міліції
у Львові її перших командирів Єв-
гена Врецьону і Івана Равлика. Пер-
шому вдалося уникнути арешту, а
другого замучили в тюрмі, а разом
з ним його родину.

І щойно після того, каральні ор-
гани Німеччини зробили кількатиж-
неву передишку. Їхній поліційний
апарат ще не був якслід зорієнто-
ваний у новому терені і не знав «хто
є хто». Нова хвиля терору почалася
аж три тижні пізніше, 15 вересня
1941 року.

Заарештовано і кинено в тюрму,
а потім перевезено до концентра-
ційного табору в Саксенгавзен всіх
тих, хто брав участь у Львівських
подіях: Бандеру, Стецька, Володи-
мира Стахова, Івана Ґабрусевича
та інших.

Крім того, проведено арешти чле-
нів ОУН майже по всій Европі, зок-
рема в Україні, Польщі, Німеччині,
Австрії, Чехо-Словаччині. За не-
повним підрахунком тоді опинилося
в концентраційних таборах понад
200 членів ОУН вищого організа-
ційного стажу.

А проте ОУН не знищено. Всу-
переч максимальним намаганням
поліції, члени Похідних груп зайшли
на місце свого призначення і закрі-
пилися на правобережній Україні
та мобілізували місцеве населення

до спротиву німцям і большевикам.
У листопаді 1941 року в Києві

була заарештована елітарна група
ОУН Мельника — Петро Олійник,
О. Чемеринський, Олена Теліга,
Іван Рогач та інші. Їх усіх знищено.

Свідоцтвом того, як боляче від-
чувала німецька адміністрація бо-
ротьбу ОУН, може свідчити такий
наказ її поліційних органів, виданий
25 листопада 1941 року.

Його звучання у дослівному пе-
рекладі на українську мову таке:

«До станиць у Києві, Дніпро-
петровську, Миколаєві, Рівному,
Житомирі і Вінниці.

Справи: Організація Україн-
ських Націоналістів, Рух Бандери.
Стверджуємо понад всякий сумнів,
що рух Бандери підготовляє по-
встання в Райхскомісаріяті Ук-
раїни з метою створити незалежну
українську державу.

Наказуємо: Негайно заарешту-
вати всіх членів ОУН і після ос-
новного переслухання, потаємно
розстріляти під претекстом гра-
бунків.

Протокол переслухань нале-
жить переслати до Айнзацкоман-
да, секція Ц15.

Прочитавши це письмо, негайно
його знищити.

Підписав: Оберштурмбаннфю-
рер». (Прізвища не подані).

Вслід за тим, у Києві, на вулиці
був застрілений Дмитро Мирон, лі-
дер ОУН на Східню Україну; Ми-
кола Лемик, провідник Середньої
похідної групи розстріляний у До-
нецьку, а Микола Климишин, шеф
Північної групи був заарештований
і вивезений до концентраційного та-
бору.

Так почалася українсько-німецька
війна, що втягнула у свій вир сотні
тисяч людей різних політичних на-
прямків і переконань — тих, які
прагнули здійснити мрію про укра-
їнську державу.

* Передовий громадський і полі-
тичний діяч в ЗСА, секретар Укра-
їнського Державного Правління у
Львові (1941), в’язень Саксенгавзену,
автор двомовної праці «Deutschlаnd
und die Ukraine 1934-1945» — «Tat-
sachen europaischen Ostpolitik», Os-
teuropa — Institut Munchen (1958).

Дорога до Авшвіцу

Леонід 
Мостович

Найхарактерис-
тичніші риски ук-
раїнства в кон-
цтаборах:

1) серед україн-
ських кацетників
не було кримі-

нальних. Офіційно це були червоні або
чорні «вінклі», але фактично,.. всі вони
були політичними в’язнями, бо ті т. зв.
асоціяльні в’язні були в масі селян-
ськими синами з глибоким прив’язанням
до своєї землі й батьківщини. Коли ін-
теліґент-кацетник розмовляв із зус-
трічним товаришем недолі, наддніпрян-
ським селянином із чорним «вінклем»,
то дивно вдаряла з його слів туга за по-
руйнованою батьківщиною.

2) З-поміж українців майже ніде в
німецьких кацетах за весь час їхнього
існування не стрічалося достойників із
низової адміністрації, в ролі «капів»,
бльокових, «форарбайтерів» і т. д. Тому
на їхній совісті нема знущання над ін-
шими в’язнями і кацетницького бра-
товбивства. Через те й українські ка-
цетники сміливо можуть признатися
до свого кацетництва в кожній евро-
пейській країні, без страху, що тамошні
товариства кацетників могли б їм за-
кинути нельояльність і нелюдську по-
ведінку. Якби українці були колябо-
рантами, то їхнє «упривілейоване» ста-

новище в кацетах не виглядало б так,
що довгий час не хотіли признати навіть
їхньої окремої національности і треба
було тяжкої боротьби, поки українцям
дозволили на «вінклі» носити «У».
Дружба й солідарність між українськи-
ми в’язнями та їхня взаємна поміч уря-
тувала багатьох з них для майбутнього,
і без цих прикмет вони були б ще щед-
ріше розкидали трупом, як це робили.

Чому українці так масово гинули в
кацетах? Далеко віддалені від своєї зем-
лі, з якої ніколи не приходила ніяка ха-
ритативна поміч: ані пачка, ані гроші.
Хтось у таборі мусів робити найтяжчі
роботи — давали туди все «остів», бо
вони мали чорні «вінклі» і ніхто за них
не заступався. Не вільно їм було писати
листів додому, бож Україна була воєн-
ною смугою. Мало хто з них володів
німецькою мовою, що внеможливлю-
вало старатися за краще місце в бльоці
чи «штубі» або кращу роботу. А до та-
бору приходили вже докраю виснажені
і обдерті. Всі ці причини збільшували
смертність наддніпрянських кацетників.
Але хоч вони складали німецьким кон-
центраційним таборам такий великий
податок смерти, проте робили це з по-
дивугідною власною поставою до життя
й смерти. Здається, що всі чужинці,
які стрінулися в кацетах з українцями
з Наддніпрянщини, до кінця свого життя
не забудуть того могутнього враження,
що його наддніпрянські кацетники за-
лишили в усіх товаришів недолі тією

своєю гідною поставою, з якою вміли
вмирати. Їде вантажне авто, повно дівчат
з України, — на побої. Вони про це
знають. Ніхто не плаче, нема теж мо-
гильної мовчанки. Всі співають. «Нам
поможе святий Юр і Пречиста Мати
катів звоювати». Довгий час в’язні різ-
них національностей оповідали собі цю
подію, не розуміючи української душі.
Інший випадок: вибрані на газ чи на
«шпилювання» молоді хлопці, свідомі
того, що завтра прийде екзекуція, уве-
чорі спокійно між собою розмовляють.
Коли хтось із іншої національности,
часто старший віком, починав плакати,
то такий молодий хлопець з України з
пересердям його лаяв: «Чого плачеш?
Мами тобі треба? Думаєш, що над то-
бою тут хтось заплаче? Не тривож лю-
дей своїми слізьми!» Цікаво, що при
всьому такому фаталізмі наших східніх
земляків вони єдині час від часу зчиняли
бунт: кидалися гурмою голіруч проби-
ватися крізь дроти чи вламуватись до
СС-магазинів за хлібом, «награбованим
— мовляв — в Україні». Це були, без-
умовно, моменти розпуки, але таких
моментів не проявляв ніхто інший, і
ніхто інший не міг тих українців зро-
зуміти. І нічого дивного, багато з тих
чужинців уперше в житті стрінулися
віч-на-віч із представниками тієї далекої
землі, про яку знали щонайбільше з
назви. Та сини тієї землі робили добру
справу своїй батьківщині своїм життям
і своєю смертю.

Нацистські концтабори: 
«Чому українці так масово гинули в кацетах?»

Михайло Колодзінський



о. Семен Іжик
...
Ґестапівці почали гнатися за

мною і стріляти з револьверів.
Кулі свищуть мені понад голову.
Я був у довгім плащі й не міг
швидко бігти. Ґестапівці мене
зловили. Я впав безсилий на
землю. Вони вискочили з ногами
на мене й почали копати чо-
бітьми. Опісля піднесли мене,
напівживого зі землі, вложили
на руки кайданки й повели до
авта. Нічого мене не питалися,
ані нічого зі мною не говорили.
Всадили в авто й повезли до
Дрогобича.
...

— Попався ти, пташку, —
каже по-німецьки, — ми за то-
бою вже два місяці шукали. Ти
бандите!

— Я нічого злого не зробив,
— кажу, — сповняв свої свя-
щеничі обов’язки та вчив дітей
в школі.

Ґестапівець зірвався з крісла,
взяв телеграму і каже до мене:
«Читай».

Я почав тихо читати: «Пастор
Семен Іжик, організатор бан-
дерівської партизанки в дис-
трикті Лютовиська-Дверник-
Затварниця, пошукуваний ґес-
тапом з Устрік Долішніх, підпис:
Мальотке, шеф С.Д.».

...
В тім моменті два ґестапівці

прискочили до мене, положили
на крісло і почали бити ґумо-
вими нагаями. При кожнім ударі
кричали: «Ду Бандера, ду Бан-
дера!» («ду» по-українськи зна-
чить «ти»).

Били так, що я втратив при-
томність. До себе я прийшов
аж у пивниці, в своїй тюремній
келії.

...
— Ми маємо тут докладні

відомості, що ти говорив про-
повідь про Бандеру та що ти
закликав до повстання проти
німців, говорив про самостійну
Україну.

...

На другий день до моєї келії
ґестапо впровадило одного в’яз-
ня. Він був дуже збитий, ще
гірше від мене. Його лице було
все в крові. Він впав на землю і
стогнав, спочатку зовсім не від-
зивався. Аж по якімсь часі роз-
плющив очі, глянув на мене і
поспішно сказав:

— Ох, то ви священик. Отче,
я вас прошу, скоро висповідайте
мене. Завтра мене мають роз-
стріляти.

— Що сталося? Заспокойся,
друже, — кажу йому.

— Я — повстанець. Мене
зловили зі зброєю. Ви ж знаєте,
що за це смерть певна. Перека-
жіть моїй мамі, щоб на мене не
чекала. Просіть її, щоб за мною
не плакала. Я називаюся Ми-
хайло Гринів, зі села Летні.

Опісля він клякнув і відбув
свою останню сповідь.

...
Пізніше я довідався, що цього

шістнадцятирічного хлопця, ук-
раїнського повстанця Михайла
Гринева, ґестапівці повісили ра-
зом з іншими на ринку в Дро-
гобичі.

...
Крім цього приписували мені

саботаж, що я намовляв людей,
щоб не давали німцям контин-
ґенту збіжжя, худоби та щоб
не висилали хлопців і дівчат на

роботи до Німеччини. Отже, за-
киди були такі важкі, за які че-
кала мене кара смерти. Я кате-
горично все заперечив і сказав,
що це тільки видумка самого
ґестапа. Тоді почались правдиві
тортури. Не тільки били мене
ґумовими нагаями, але зв’язали
мені руки й завісили на гак, що
був високо в стіні, і дальше
мене били. Я вмлівав. Вони від-
ливали водою і знову били та
кричали: «Признайся!» Я мов-
чав.

...

Сидіти в таборі на пів-не-
вільником мені вже не хотілося.
На наш Великдень (травень 1945
р.) я втік з табору.

З міста Целлє я пустився
пішки у напрямку Ганноверу.
Йшов я сам. По дорозі зустрічав
англійських і канадських вояків.
Вони їхали на джіпах або на
вантажних автах. Мене вони не
зачіпали. Пізно ввечорі прийшов
я до Ганноверу. Це велике місто,
але було дуже знищене бомба-
ми.

У Ганновері я був душпас-
тирем у таборі ім. Миколи Ли-
сенка аж до місяця жовтня 1947
року.

Дня 19 жовтня 1947 року я
приїхав до Вінніпеґу, Манітоба,
Канада.
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Володимир Леник

Перші українці, що попали
до концтабору Бухенвальд, були
полонені Червоної Армії... Були
це часто свідомі українці, які
самі пішли в полон, щоб не
воювати для ворога. Всі вони
стали першою жертвою боже-
вільної східньої політики Гіт-
лера. Після них почали прибу-

вати українці з «ОСТ»-таборів
за оборону людських прав, спро-
тив новим панам, утечу з транс-
портів у Німеччину і т. п.

Користаючи з такої політики
німців, наші «добрі» сусіди —
поляки і москалі, на кожному
кроці переслідували українців.
Вистачило заговорити по-ук-
раїнському, щоб стягнути на
себе їхню увагу, а пізніше тер-
піти постійну нагінку, що не
рідко кінчалося крематорієм
для українців, або в кращому
випадку висилкою на транспорт.
Таке переслідування загнало ук-
раїнців у глибоку конспірацію
своєї національної приналеж-
ности. Кожен старався заховати
якнайглибше хто він є і боявся,
щоб не бути розконспірованим.

Такий стан застали нові в’яз-
ні-українці, перші — політичні
в’язні, члени і симпатики Ор-
ганізації Українських Націона-

лістів під проводом Степана
Бандери. Вони були прислані
сюди в наслідок відомої акції
1942 року, коли ґестапо напало
на лінію зв’язку і виарештувало
майже половину активу. Члени
ОУН вже сиділи в 1941 році,
але в інших концтаборах, особ-
ливо в Авшвіці. Бухенвальд ще
не мав наших.

Прихід нових українців спри-
чинив деяке замішання в утер-
тих шляхах таборової практики.
По-перше, вони твердо обстою-
вали свою національність, не
дивлячись на тортури. Не до-
помогли бійки, на запитання:
національність? Відповідь за-
вжди була: українець! Тоді СС-и
рішили нотувати в документах
«українець», але відзнаку все
одно приписали «П» (поляк)
або «Р» (росіянин). Про таке
рішення вони в’язнів не пові-
домили, тільки після побоїв пе-

редавали до табору.
...

Члени ОУН, прийшовши
до концтабору, хоч і зустрічали
людей незнаних, відшукували
між ними членів і симпатиків
ОУН та єднали їх в одну гро-
маду. Була вона сильно закон-
спірована, але додавала сили і
витривалости. Зустрічі, розмо-
ви, допомога і оборона перед
лихом витворювали сильне бра-
терство. В розмовах у глухому

кутку, часто можна було почути
рідну мову.

Поволі до нашої громади при-
ставали нові і нові українці з
різних земель. Зростала кіль-
кість — зростала сила. Розмови
рідною мовою ставали щоден-
ним явищем. Страх відходив
щораз більше. Кожної неділі
можна було побачити гурт в’яз-
нів з різними знаками: П-поляки,
Р-росіяни, Ч-чехи, У-мадяри,
Ру-румуни, як також без жодних
літер — німці або бездержавні.
Все це були українці, об’єднані
духово в один гурт.

...
На переломі 1943-44 років

почали привозити з України ма-
сові транспорти, що складалися
виключно з українців. Тут було
також багато членів ОУН і тоді
почалися змагання між нами і
комуністами. Комуністи почали
вишукувати всіх національно
свідомих українців і нищити їх,
а ми також вишукували і давали
допомогу та брали в опіку. Це
був запеклий, нерівний змаг.
Одначе українська підпільна
громада врятувала дуже багато
українців від неминучої смер-
ти.

Та, на жаль, не всіх ми вря-
тували. Багато борців за волю

України були замучені кому-
ністично-московськими чи по-
льськими руками.

...
А тимчасом, Німеччина ко-

тилася до кінця. Помалу збли-
жався фронт до центральної
Німеччини і з ним ліквідувалися
безчисленні менші концентра-
ційні табори і віддалені робіт-
ничі команди табору Бухен-
вальд.

До табору приїжджали знову
старі друзі, часто виголоджені
і виснажені фізично і духовно.
Тут їх всіх зустрічала громада
організованих українців і давала
допомогу. В цій акції особливо
заслужилися друзі:Слободян
Іван, Луковський Євген, Назола
Володимир, Бараняк Іван, Не-
довіз Дмитро, Коваль Михайло,
Подорожняк Михайло і інші,
яких імен і прізвищ не пригадую.
Центром нашого життя стала
«дезинфекція». Було це робіт-
ниче командо, де були зайняті
кілька активніших друзів: Сло-
бодян Іван, Бараняк Іван та інші.
Тут зроблено і схованку для 10
друзів на час евакуації. Завдяки
діяльності друзів з «дезинфек-
ції» було врятовано вже з дороги
Коваліва Романа, Леника Во-
лодимира.

Українці в Бухенвальді

БУхенвальд. «кожноМУ Своє».

БУхенвальд Сьогодні.

У кігтях ґестапо

Українець Петро МіщУк, в’язень БУхенвальдУ ноМер 2949 на відзначенні 60-ліття від

звільнення концтаБорУ У СакСенгавзені. квітень 2005 рокУ.

Петро МіщУк



Петро Ковальський

Про «Піскову гору» (Лисинець-
кий ліс) у Львові знали всі в’язні у
львівській тюрмі на вулиці Лонць-
кого. З тієї тюрми вивозили ґеста-
півці в’язнів, без різниці на націо-
нальне походження, «на пісок», по-
польському «на пясек», а в дійсності
— на розстріл.

У бурхливих воєнних роках
(1941-1943), перебуваючи у Львові,
я був змушений укриватись під ін-
шим прізвищем на документах. В
той час була велика нагінка ґестапо
на українських націоналістів, бо
проголошення Актом 30 червня від-
новлення Української Самостійної
Держави не було згідне з їхніми
плянами.

З початком 1943 року «ескадра»
з п’ятьох ґестапівців заскочила мене
на вулиці Галицькій. Мене ареш-

тували і завезли на вулицю Лонць-
кого до відомої всім тюрми. По пе-
реведенні брутального особистого
обшуку мене призначили у каме-
ру-одиночку у старім будинку, що
звався «бункром»...

Вартовий запровадив мене у ка-
меру ч. 7. На дверях камери була
табличка, на ній записували націо-
нальність в’язня. Вартовий написав:
«Айн Українер» і пішов геть.

...
Одного разу я спостеріг через

«візитирку», що до дверей тієї ка-
мери підбігла в поспіху молода дів-
чина і, крізь діру для подавання
харчів, вкинула щось до камери.
Після того постукала до моєї камери
і сказала: «Ви зветесь...» — і назвала
моє прізвище. Я потвердив. Тоді
вона швидко заговорила: « Тут, на-
впроти вашої камери лежить дуже
побитий і майже непритомний Влод-
ко Лобай. Я йому приношу цукор і
часто його відвідую з тією переда-
чею. Я називаюся Галина Платків,
сиджу також у нашій справі».

...
І дійсно, за кілька днів вартовий

знов прийшов до мого вікна і вже
подав прізвище мого друга, від якого
він був післаний до мене. Тим він
себе виявив «своїм хлопом» і вповні
здобув моє довір’я. Я тоді поінфор-
мував його про стан здоров’я Влодка
Лобая і теж сказав, що він є під
опікою Галини Платків, яка має
можливості руху на коридорах цього
будинку. Вартовий подав мені всі
новинки із світу, зокрема подав звіт
про стан воєнних подій. Згадав теж

про те, що УПА діє на Волині і
Поліссі в повній силі. Виглядає, що
німці війну програють, але чи ви
витримаєте тут — не відомо. З
цього бункру багатьох вивозять «на
пісок». Якщо УПА розпочне в Га-
личині якісь акції — тоді німці мо-
жуть вас здесяткувати.

...
В тім самім часі Петро Башук,

що працював назовні, підходив з
кримінального подвір’я до мого вік-
на і передавав нам всі вістки «зі
світу»...

Одного дня П. Башук, переходячи
коло мого вікна, коротко передав:
«Готуйсь, бо буде втеча!»...

...Щойно за тиждень часу по-
явився у нас лікар. І, коли ми запи-
тали його, що сталося, він таємничо
шепнув нам: «Викрали двох визнач-
них українських націоналістів-бан-
дерівців. Ґестапо і вся в’язнична
адміністрація шаліють, бо сталося
це в білий день, на їхніх очах і в
дуже таємничий спосіб».

...
В іншому випадку, під час мого

переслухання прилетів Вірзінґ, з
походження лотиш-фольксдойч, той
сам, що в часі переслухань замор-
дував Крайового Провідника ОУН
Івана Климова-Леґенду. Він відразу
кинувся на мене і почав бити й ду-
шити. Це був відомий садист, а го-
ворив лише російською мовою...

Як відомо, оперативна ґестапів-
ська спец-група для українських
справ під проводом Віллі Вірзінґа
прибула з Берліну до Львова в
другій половині листопада 1942

року, по розгромі клітин ОУН на
терені Райху. У Львові вони на-
скочили на зв’язкову хату на вул.
Жулінського і там один висланник
ґестапівець був забитий, а другий
тяжко поранений. За такий акт опо-
ру німці з місця здесяткували ук-
раїнських патріотів-в’язнів з цілої
Галичини. У Львові на вул. Лонць-
кого тоді забрали «на пісок» Опа-
рівського (брата Слави Бандери),
Лапуньку, інж. Пясецького, що був
міністром лісництва в уряді Я.
Стецька, молодого студента Дмитра
Шака із Сокальщини та багато ін-
ших. В Ягольниці біля Чорткова
тоді ж розстріляли 52 українців.
Це сталося 27 листопада 1942 року.

...Це було вже пізньої осени 1943
року, як до нас прийшла вістка, що
тюрму на вул. Лонцького будуть
евакуювати. Куди, ніхто про це не
знав. Коли вже нас заладовували
до автомашин, я побачив наших мо-
лодих дівчат: Галю «аньолка», Ма-
рійку, Олю, Даду і гарних, з довгими
косами, Ірку та Ляню. Чи знали ці
наші красуні, що своїми гарними
українськими косами вони мають
збагатити німецьку індустрію?..

Мене запакували до окремого,
під сильною ескортою, вагона, де
побачив Влодка Лобая, Івана Ка-
шубу, Петра Башука, Зіновія Мат-
лу, д-р Василя Стронціцького та
інших, яких імен тоді я ще не знав.

Нас завезли на місце нашого при-
значення, до концентраційного ла-
геру, до одного з горезвісних німець -
ких «млинів смерти» в Авшвіці, по-
польськи Осьвєнцім біля Кракова...
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За знам’я ОУН та проголошення 

Акту 30 червня

Василь Мудрак

... 1942 рік. Люди цілий час
живуть в небезпеці...

В місяці грудні, на самого
св. Миколая до нашого села за-
їхали ґестапівці. Всі зрозуміли,
що щось лихого буде почина-
тись. Заїхали вони до нашого
війта, а за який час разом з вій-
том, заїхали до Василя Цимба-
лістого, який був церковним дя-
ком  та дириґентом церковного
і світського хорів та головою
Читальні «Просвіти». З ним всі
разом удались до Читальні
«Просвіти». Там почали робити
обшук. Нищили що попало під
руки. Бібліотеку порозкидали

по всіх усюдах, зривали підлогу
і якраз з-під підлоги повитягали
кріси, шаблі, ножі, а між тим і
організаційне знам’я ОУН. За-
брали вони це все зі собою, за-
арештували В. Цимбалістого і
від’їхали.

Над селом зависла гроза, а
найбільш над активною молоддю
і свідомими громадянами. На
саме Різдво мене арештовано.
Було це 7 січня 1943 року. Того
ж дня відставила мене кримі-
нальна поліція, яка складалася
з фольксдойчів і поляків, до
Стрия. Наступного дня мене від-
транспортовано до Дрогобича.

... Я припускав, що тут буде
справа ОУН та проголошення
Відновлення УССД. Обміркував
я своє зізнання на допитах, по-
вторював кілька разів, щоб їх
не міняти і стисло додержува-
тись прийнятої лінії... По кімнаті
проходжується в ґестапівському
мундирі добре вишколений муж-
чина... Пояснює мені, як я маю
поводитись на слідстві, себто,
мушу говорити все правду на
їхні питання до мене, то скоро
ми вас випустимо до своєї ро-
дини і т. д. і т. п. Якщо я буду
знати, про що будете питати,
то безперечно скажу все, що
буду знати. (А в душі подумав,
чорта з’їсте, як від мене щось
довідаєтеся). Тоді бере до рук

знам’я ОУН і питається: чи ви
знаєте що це є? По середині
хрест в виді меча і три букви.
ОУН — відповідаю. А ви (від-
ношення до мене цілий час було
через ви) в той і той день пові-
сили його в читальні на сцені?
Так — видповідаю. Дивлюсь на
їхню реакцію, бачу, що задово-
лені. А звідкіля ви його взяли,
хто вам дав? Я здогадувався,
що такі питання можуть бути
поставлені і відповідаю: не знаю
від кого, була темна ніч, чоловік
приступив до мене і передав
мені це в опакуванні, що я сам
не знав, що воно таке і наказав,
щоб я повісив його на сцені, то
що я можу вам сказати. А хто
цей чоловік був, я не знаю.

На тому питанні «хто», тяг-
нулись допити годинами. Від-
повідь  була одна й та сама. Чи
ви в той і той день проголошу-
вали свою Україну? Так, бо
вона нам, українцям, належиться
— відповідаю. Чи ви належите
до організації Бандери? Я запе-
речив. За якийсь час їхня реак-
ція змінилася, обличчя стали
грізними. Той, що сидів за бюр-
ком встає, бере приготований
ґумовий шлявф приблизно на
один метр довжини, другий під-
суває крісло, звалили мене на
нього, один тримає, а другий
почав бити. Бив немилосердно.

В рядах ОУН

Василь Роман

...
В той час я вирішив трохи

впорядкувати свою порожню
хату. Родина була вивезена на
Сибір. Поруч своїх організацій-
них обов’язків хотів знайти час,
щоб обробити свою землю. Мій
брат Володимир також вже був
у підпіллі. Я з ним домовився,
щоб ми якось спільно обробили
землю і одночасно були обе-
режні з огляду на ґестапо і ра-
хувалися з тим, що ґестапо вже
могло собі в селі знайти якогось
зрадника, котрий за юдин гріш
може слідкувати за членами
ОУН. В цей час я дістав дору-
чення від Повітового Проводу
перебрати обов’язки районового
провідника в Жовківщині. Місто
Жовкву було вилучено з цього
району.

Німці в цей час вже мали з
деяких українців своїх наймитів
і дуже гостро нападали на бан-
дерівців. Арешти і розстріли
вже були повсякденним явищем,
зокрема ґестапо і жандармерія
використовували місцевих по-
ляків. У цей час ОУН поверну-
лася знову до старих форм кон-
спірації... Мені в той час було
35 років. Я подивляв членів
ОУН, котрі мали, може, по двад-
цять років, як вони вчилися, як
були пильні, працьовиті й віддані
нашій справі. Водночас вони
були бідними, ходили босоніж
у полатаних штанях.

Мій провідник називався Го-
цій і мешкав тоді в Жовкві. Я
мав дозвіл заходити в крайній
потребі до нього в хату. Він
мене раз запросив на обід, який
складався з кількох ложок яч-
мінної каші. Всі члени ОУН
жили дуже бідно і всі свої сили
віддавали для праці ОУН.

...
В 1942 році люди в Україні

перестали вірити в гітлерівську
перемогу над червоною Мос-
квою. В ОУН була думка, що

обидва наші вороги — червона
Москва і гітлерівська Німеч-
чина, — виснажені у війні, дій-
дуть до такого ослаблення, що
тоді нами добре організована
політика дасть свої наслідки і
наша сила — власна армія вис-
тупить збройно і закріпить свою
владу та створить Українську
державу. В цьому напрямку
ОУН провадила постійно під-
готовку і почала організувати
власну силу. ОУН влаштовувала
у кожному районі курси і ви-
школи з різних ділянок. Най-
більша увага була звернена на
військовий вишкіл, який мусів
пройти обов’язково кожний
член ОУН...

...Люди не сподівалися, що
гітлерівці покажуть таку полі-
тичну глупоту. Пересічний ук-
раїнець не цікавився, що собою
являє гітлерівська партія. Мос-
ковська влада за такий короткий
час так далася взнаки людям,
що большевиків ненавиділи. Не
хотілося спочатку вірити, що
гітлерівці так скоро стануть та-
кож зненавиджені народом.
Отже, все це зродило процес
думання, що лиш своя держава,
своя влада забезпечить спра-
ведливий соціяльний устрій і
національний розвиток.

Цей процес, що відродився
наново під тиском окупантів,
ОУН оформлювала і поглиб-
лювала. Іншої організованої по-
літичної сили в наших сторонах
ми не знали, і коли хтось часами
чув десь критичні думки проти
бандервіців, вони були тракто-
вані як ворожі і непотрібні.
Люди мали ще в пам’яті боль-
шевицькі мітинґи і виступи аґі-
таторів, що лиш лаяли ОУН.
Потім арешти і розстріли членів
ОУН стали скоро відомі наро-
дові...

... Коли я вибіг на двір, то
побачив, що моя хата вже об-
ступлена ґестапівцями. Коли
вони мене побачили, нервовим
голосом один з них крикнув:
«Генде гох» (руки догори), і на-
цілили на мене свої автомати.
Я був внутрішньо дуже спокій-
ний і приготований до всього
найгіршого. Підніс руки догори,
стояв спокійно і дивився на ґес-
тапівців. Їх було семеро і один
офіцер. Двоє підійшли до мене,
тобто офіцер і підстаршина,
який майже впритул до мене з
автоматом, а п’ятеро пішли до
хати. Я припускав, що вони піш-
ли робити ревізію, шукати за
всім, що мене може обтяжити.
Я був радий у душі, що вже ра-
ніше все виніс з хати і що там
вже нічого цікавого для ґестапа

не було. Ґестапівці показали
мені рукою вперед; треба було
йти. Коли я доходив до середини
села, побачив багатьох людей і
ґестапівців. Коли ґестапівець
закінчив читати список, я був
дуже радий, що кільком особам
вдалося оминути арешту, не зва-
жаючи на те, що вони були на
списку. Серед нас були такі,
що брали участь у підпільній
праці: Володимир Павник, Федір
Грех, Богоносів, який загинув
у німецькому концтаборі в Ав-
швіці, Анна Кирик — також
загинула в Авшвіці.

...

Так ми в’їхали до міста Льво-
ва. Я придивлявся до знайомих
у Львові об’єктів на вулиці Жов-
ківській, потім побачив ратуш.
І так ми приїхали до тюрми, ві-
домої під назвою Лонцького.
Дивився я на ці тюремні мури і
думав, що вони служили по-
льським і червоно-московським
окупантам, а тепер служать гіт-
лерівським. Більше горя, тер-
піння і смерти у Львові, мабуть,
не бачили ніякі мури, як мури
тюрми Лонцького.

...
Серед ув’язнених на Лонць-

кого найбільше було українців,
переважно молоді, приналежної
до революційної ОУН. Ґестапо
це називало «Бандерабевеґунґ».
Хто був арештований зі зброєю,
чи в кого в часі ревізії знайшли
зброю, таких всіх розстрілюва-
но.

...
Мені, селянинові, що мав

лише закінчену народню школу,
все українське було дорогим,
близьким і приваблювало те,
що в ОУН не було кляс, не
було привілеїв. Ми були всі
друзі і не дивилися, хто з якої
родини; ОУН нам наказувала
вчитися, і в нас — селян, ро-
бітників чи інтеліґентів, ство-
рити дух єдности. Вона також
знищила рабський дух.

...

В Мюнхені я довідався також
багато про боротьбу УПА, яка
провадилася в широких розмі-
рах. Мені пригадувалася моя
праця, яка була підготовкою до
цієї великої боротьби. З Мюн-
хену я повернувся назад до Брав-
ншвайґу, щоб там далі працю-
вати в наших рядах для нашої
справи. Для цієї справи, за яку
мій брат віддав своє життя, а я
— найкращі літа в підпіллі, тюр-
мі та гітлерівському концен-
траційному таборі Бухенвальді
— Дорі.

Від юних мрій до

німецьких

концтаборів

Влітку 1941 року в часі слідства ком.
Лянґе сказав мені, що у Львові проголошено
Самостійну Україну. При тому сказав, що
це зробила група ОУН під проводом Степана
Бандери. Акт проголошення виконав Ярослав
Стецько. Реакцію на таку вістку в моєму
серці — годі описати. Одна думка мене
осяяла, а саме, який щасливий український
нарід, що таки став господарем на своїй
Богом даній, Святій Землі! Вістка, що Україна
стала Самостійною Державою, на яку наш
нарід так довго чекав, застала мене ув’язненим,
безсильним в обставинах, серед яких я зна-
ходився. Але в душі і серці ця радісна вістка
викликала задоволення і робила мене най-
щасливішим чоловіком на світі.

Михайло Ільків

На Лонцького — в тіні Піскової гори

Німецький гончий лист за урядуючим

провідником ОУН (б) Миколою Лебедем
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«А все таки підеш до кацету»

Василь Безхлібник

Від дня мого арешту (у Бер-
ліні) проминуло вже понад шість
місяців, а я все ще не знав, що
задумало зробити зі мною ґес-
тапо. Після «інтенсивного» пе-
реслухування перших тижнів
мене більше не переслухували,
а періодично возили разом з ін-
шими в’язнями з тюрми при
Александерпляц до головної
квартири ґестапо при Бур-
ґштрасе й тримали там голод-
ного до вечора, а тоді привозили
до тюрми. Возили в’язнів на
Бурґштрасе в закритім малім
омнібусі, поділенім усередині
дротяною сіткою на кілька ок-
ремих переділів. Тюремний
транспорт в’їздив на внутрішнє
подвір’я головної квартири ґес-
тапа при Бурґштрасе, нас ви-
ладовували, вели коридором до
великої залі, що її всі називали
«стайня» — «шталь» — і звідси
викликали на переслухання до
слідчих бюр, що знаходилися
на поверхах... У стайні можна
було зустріти в’язнів з цілої Ев-
ропи, від Норвегії на півночі до
Марокко й Альжіру на півдні,
від Атлантійського океану на
заході, до ріки Волги на сході.
У стайні можна було в біль-
шості стрінути людей, яких пі-
дозрівали в спротиві німецькій
«Новій Европі»...

...У стайні, на саме наше Різ-
дво, крім уже згаданого нор-
везького теолога, я стрінув мо-
лодого болгарина, який при-
знався мені, що має зашито у
рукаві блюзи тисячу німецьких
марок, тоді доволі поважної
суми грошей. За його довір’я
до мене я відплатив довір’ям до
нього: через нього я передав на
світ до пані Слави Бандери ос-
торогу перед кельнером, ґеста-
півським аґентом в однім рес-
торані, в якому часто стрічалися
наші люди.

Кельнер розумів нашу мову
й доносив почуте ґестапові. Про
кельнера та його ролю я дові-
дався таки від моїх слідчих, що
говорили про це в моїй присут-
ності, мабуть, будучи певними,
що я ніколи не матиму змоги
передати почуте на світ... Зга-
даний болгарин передав мою
осторогу, про що я мав змогу
довідатися від п-і Слави. У стай-
ні я мав нагоду стрінути випад-
ково Дам’яна Кордубу, який

був причасний до моєї справи,
а у в’язничнім транспорті одного
пізнього вечора я мав нагоду
говорити з Марійкою Врецьо-
ною, яка, хоч не була організа-
ційно пов’язана з нами, віддавала
нам до часу арештування певні
прислуги й тому була арешто-
вана.

...
Мій побут у спільній камері

закінчився 5 травня 1943 року,
коли то мене викликали з ка-
мери на в’язничне подвір’я, за-
кували й, доставивши в’язнич-
ним транспортом до міського
поїзда...

...З напису на брамі й розмови
при брамі ми довідалися, що ми
опинилися у концентраційному
таборі Саксенгавзен, біля Ора-
нієнбурґу, як казали нам пізніше,
яких 30 кілометрів на північ від
Берліна...

...З акцією спрямованою про-
ти мене я стрінувся одного не-
дільного ранку, коли хтось мене
потягнув до столу, при якому
сиділи бльоковий, писар та кіль-
ка живучих у нашому бараці
старших інтеліґентних німців.
Розмова при столі торкалася
ходу війни та відомостей з фрон-
ту. Несподівано для мене, роз-
мову хтось з присутніх спря-
мував на українців. Якийсь «екс-
перт» від українських справ до-
казував, які то українці маль-
контенти, завжди незадоволені,
завжди чомусь противляться.
Він говорив про всіх українців
і єхидно дивився на мене. «По-
ляків, — казав він, — вони не
хотіли, руских вони не хотіли
й тепер німців не хочуть. Кого
вони хочуть?» — питав він під-
несеним голосом, дивлячись зло-
радісно на мене. «Скажи йому,
Василю, скажи йому», — за-
охочував мене бльоковий, що
досі сидів мовчки. «Знаєте, кого
ми хочемо в Україні? — почав
я протягаючи й наголошуючи
кожне слово,  — ми хочемо в
Україні себе! Ми українці мо-
жемо робити в Україні таке
саме «шайсе», як поляки, як
рускі чи німці й ми воліємо щоб
це самі робили, аніж мали б це
робити в нас поляки, рускі чи
німці». Я говорив голосно, під-
несним тоном, не дивлячись на
нікого з присутніх. Після моїх
слів запанувала мовчанка, ніхто
не ворохнувся. Тишу перервав
бльоковий. Він поволі встав від
стола й заговорив до того, що
ставив питання, кого українці
хочуть. « Тепер ти знаєш, кого
вони хочуть, тепер ти знаєш»,
— сказав він, поволі віддалюю-
чись від стола. За ним пішли
інші і «засідання» скінчилося.

...
У таборі Саксенгавзен сиділи

не тільки українські люди, але
також і українські речі, чи пред-
мети, що попали туди у висліді
німецького грабунку та розбій-
ницької політики німців в Ук-
раїні. До Саксенгавзену попав,
з усіх можливих речей чи пред-

метів української матеріяльної
культури... український дзвін!

Посеред великої площі, про
яку вже була згадка, стояв за-
копаний стовп, на якому при-
міщено невеличкий, жовтавого
кольору чи золотавого кольору
дзвінок, яким хтось зі «шрайб-
штуби» давав знак, коли був
час виходити на перевірку-апель.
Згаданий дзвінок згодом замі-
нили на інший, більший, вилитий
у якійсь нашій ливарні дзвонів.
Новий дзвін, мосяжного кольо-
ру, мав на одній стороні згори
розп’яття, а під ним напис ук-
раїнською мовою, буквами,
вживаними у наших церковних
книгах. Там було написано: «Дар
Михайла Головка» і внизу рік,
мабуть, 1936, точно вже не при-
гадую. Де зрабували німці цей
дзвін і як він попав з далекої
України до табору в Саксен-
гавгені, мені не вдалося довіда-
тися...

*   *   *
концтаБір СакСенгавзен

«Малолєтка» 

...— Дайте його до 10-го бльо-
ку, — сказав старшина, обер-
нувся і пішов.

Я був останнім кандидатом
на роботу. Я залишився сам з
Вілі. Ми направилися до 10-го
бльоку, що був недалеко, й Вілі,
якого я досі не знав і не стрічав,
по дорозі завважив: я тобі даю
добру роботу, хоч ти належиш
до Бандера-ґруппе. Я був зди-
вований, що він мене приділив
до Бандера-ґруппе, бо дотепер
у нашім таборі я такої назви
зовсім не чув.

...У 10-му бльоці, де Джордж
був бльоковим, сиділо в обох
половинах 450-500 молодих
хлопців, від 10 до 18 років.
Хлопці у 90% були українцями.
Бльок був знаний серед кому-
ністів як «малолєтка».

Бункер
У часі мого перебування у

10-му бльоці, бльоці «малолєт-
ки», мені довелося мати до діла
з т. зв. бункером. Коли я ще
був на волі у Берліні, десь під
кінець 1941 року, виринула по-
треба й ми організували в Бер-
ліні окреме звено, яке займалося
збиранням між членством і при-
хильним нам не-членством хар-
чових марок — хлібних, м’ясних
і товщевих, які одержував кож-
ний мешканець райху. Кожний,
хто давав частину своїх харчо-
вих марок, жертвував частину
харчів, призначених для себе.
Зібрані харчові марки ми пере-
давали Славі Бандері, дружині
Степана, що тоді, після арешту
чоловіка, проживала з малень-
кою донею Наталкою у Берліні
й мала змогу відвідувати чоло-
віка. За зібрані марки купувала
пані Слава харчі й передавала
чоловікові та його товаришам.
Крім С. Бандери від 1941 року
перебували в Саксенгавзені ще:

Володимир Стахів, Ярослав
Стецько, Іван Ґабрусевич,
Осип Тюшка та Роман Іль-
ницький. Трохи згодом туди
попав Олег Ольжич-Кандиба.
Багато пізніше замкнули в Сак-
сенгавзені Т. Бульбу-Боровця,
А. Мельника та ще декількох.
Всі вони там перебували як т.
зв. гонорові в’язні.

...«Бункер» — це звичайний
в’язничний будинок з келіями-
поодинками, малим подвір’ям
для часово обмеженого проходу
кожного в’язня, словом, бункер
— це в’язниця за мурами та
дротами концтабору Саксенгав-
зен... Одного разу бльоковий 9-
го бльоку Карль Шанц, який
знав від мене, що я знаю всіх
українців у бункері особисто,
запропонував мені піти з ним
до шпиталю, поглянути чи там
часом не привели мого знайо-
мого й пробувати з ним гово-
рити. Я охоче погодився. Вже
в шпиталі, я побачив, що в’язнем
з бункера був Ярослав Стецько...
Есесман... обернувся до нас пле-
чима й я перекинувся кількома
словами зі Стецьком...

Степан Бандера був майстер
конспірації і неперевершений
організатор у тюремних обста-
винах. Арештований у Кракові
на початку липня 1941 року він
був перевезений до Берліна, де
його держано під домашнім
арештом... У часі масових ареш-
тів наших людей 15 вересня
1941 року його переведено до
табору Саксенгавзен і примі-
щено в уже згадуванім бунке-
рі.

...Зі Степаном Бандерою я
стрічався кілька разів у табо-
ровому шпиталі... У шпиталі
працював наймолодший в’язень
з 10-го бараку Богдан Бичко з
Копичинець чи околиці. Коли
Бандера приходив до шпиталю,
Богдан прибіг до мене, перебі-
гаючи впоперек цілу площу для
апелю, що не було безпечно ро-
бити в часі прзначенім на робо-
ту, повідомляв мене і зникав. Я
брав до рук щось, що могло ви-
правдати мій хід до шпиталю,
заходив до названої Богданом
кімнати, де був Бандера, брав
до рук з кута мітлу й заходився
робити порядки в кімнаті, як
один з прислуги шпиталю. Все
це на випадок, якщо б есесман
повернувся завчасу та мене при-
ловив на розмові з повіреним
йому в’язнем Степаном Банде-
рою. Я підмітав, поглядав по-
стійно на двері та інформував
його про українців у таборі та
про політичні вістки, про які
він міг або не міг знати... Піз-
ньою осінню 1943 року мене
перенесено до відділення голов-
ного табору — Гайнкель-Верке,
біля містечка Оранієнбурґ, де
приблизно 6 тисяч в’язнів, під
проводом цивільних майстрів,
що доїжджали з-поза табору до
праці, будували двомоторові
бомбовики типу «Гайнкель
177»...

Один день перед
визволенням

Юліянові Савицькому, дикто-
рові Української Державної

Радіостанції ім. Євгена Коно-
вальця у Львові, в день сорок-
ліття від Його смерти в кон-
центраційному таборі Ебензе

— присвячую.

«Волею Українського Народу,
Організація Українських Націо-
налістів під проводом Степана
Бандери проголошує відновлен-
ня Української Держави, за яку
поклали свої голови цілі поко-
ління найкращих синів України...
Суверенна Українська Влада за-
певнить українському народові
лад і порядок, всесторонній роз-
виток усіх його сил та заспоко-

єння його потреб»... — дзвінким голосом пролунало по всій
Україні це повідомлення з державної радіостанції в дні 1-го
липня 1941 року у Львові. Це був голос Юліяна Савицького —
диктора радіостанції.

Два тижні пізніше я особисто познайомився з Юліяном Са-
вицьким в будинку «Дністра» на вул. Руській ч. 10 у Львові, де
тоді приміщувались бюра Українського Державного Правлін-
ня.

Перед плянованим моїм виїздом на Волинь, я пішов на вул.
Руську відвідати Леона Дякова, який працював у Відділі Про-
паґанди. Загинув у Авшвіці в 1942 році. З ним я вже був добре
знайомий, бо під час окупації Львова москалями я часто
скривався у помешканні його мами, і був в особистій охороні
його брата Романа Дякова...

Повертаючись з Києва до Львова 15 березня 1942 року, в
Бродах мене арештувало ґестапо і через тюрми в Золочеві і
Сокалі, з початком травня, мене перевезено до тюрми на
Лонцького у Львові. Тюрма була тоді переповнена в’язнями —
членами ОУН. Я пізнав там багато наших друзів, з якими прий-
шлось ділити недолю аж до кінця війни.

Зміни у війні на східньому фронті приневолили німців, в
жовтні 1943 року, евакувати тюрму на Лонцького. Близько
дві тисячі в’язнів, під сильною охороною ґестапа, шуц-поліції
і Кріпа перекинено на головний двірець у Львові і на бічних
лініях нас запакували до товарових вагонів. Стиск, задуха і
брак води викінчували виснажених в’язнів. Петро Башук,
Зіновій Матла і інші, зараз коли потяг рушив, плянували втечу
і ми завзято розшукували слабих місць в будові вагону...
Ранком другого дня через шпари вагону ми побачили напис
«Авшвіц». Все, ми знали, що це означає. Нас завезли до
Біркенав, – бічного ляґру Авшвіцу.

...
В Авшвіці рух. На одинацятий бльок суне наша старша

братія — вже «проміненти». Кожен несе щось — сухарі,
моркву, цибулю, а той кусень ковбаси, щоб підкріпити друзів.
До мене прийшов д-р Микола Мостович — Микольцьо — як
всі його кликали, з сухарами в кишені, в товаристві друга з ве-
ликим носом, якого я вже пізнав у Львові. Щиро привітались,
— Микольцьо представляє мені — а це проф. Степан Ленкав-
ський. Ми вже знайомі, відповідає, а до мене: То тебе, лиса
пало, не хотіли прийняти волинські ліси, що ти приплентався
сюди? Вітаю — і, стискаючи мене, додав — якось і тут пере-
будемо. Головне — голова догори. Від того часу ми заприяз-
нились.

По двох тижнях карантени нас приділили до першої групи
на 17-тім бльоці. Це був бльок «Бандера Ґруппе»....

І знов воєнна ситуація приневолює німців ліквідувати кон-
цтабір Авшвіц. Вночі з 18 на 19 січня 1945 року концентраційний
табір Авшвіц перестав існувати. Біля 20 тисяч в’язнів, маршем
по снігу, а далі відкритими товаровими вагонами перевезено
до концтабору Мавтгавзен в Австрії, а опісля до Мельку та
Ебензе. Більша частина нашої групи попала до Ебензе...

Павло Шевчук

Сянік, Пусткуф,
Бухенвальд, Ерліх

Сяніцька тюрма в 1942 році
була переповнена в’язнями, між
якими були також молоді укра-
їнські підпільники, приналежні
до ОУН...

На весні 1943 року, хто міг
ще рухати ногами, вибирали до
транспорту на працю. Тих, що
були знесилені хворобою, від-
ставляли в дуригй ряд, як казали,
«на мило». До тих попав К. Мо-
гильчак, він мав відбиті нирки і
як колоди, опухлі ноги. Нас за-
ладовано в транспортову машину
і по довшому часі їзди машина
стала перед брамою з написом
— Табір Пусткуф.

При реєстрі до табору,
як національну приналежність ми подали — українці. Адмініс-
трація табору була з польських в’язнів, а «капо» був варшав’як,
професор атлетики Свєтлік, який немилосердно знущався над
українцями, називаючи нас «ґалілейцями».

...З Пусткова малу групу здорових в’язнів перевезено до
концтабору Авшвіц. В тій групі було кількох українців з Ве-
ликої України і старший віком галичанин Федір Петлюк
(точного прізвища не пригадую), арештований за переховання
зброї для підпілля. Він мав вибиті зуби і ушкоджену щоку від
удару капи Свєтліка. Був релігійний і вірив, що вийдемо на
волю. Коля П. був з Житомирщини, арештований за організу-
вання підпілля. Починав писати вірші і був добре ознайомлений
з організаційними правилами.

Микола Поглід

З бойового щоденника УПА

...

* З бойового... стор. 8
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Борис Вітошинський

...Треба зазначити, що цифри
«поляків» чи «руских» суто
умовні, наприклад, наша група
українців була зарахована до
поляків, і українців німці в Ав-
швіці «не знали». Подібна справа
була з «рускими», серед яких,
без пересади, було 75% наших
земляків зі східніх земель, які
переважно попали в концтабір
за спротив їхати до Німеччини
на роботи, або втечу з тих робіт.
Отже під цифровим оглядом,
Авшвіц не був «польським» та-
бором. Але коли враховувати
внутрішні впливи польського
елементу, опанування керівних
місць у таборовій адміністрації,
то безперечно треба полякам
признати перше місце.

Найкращим того доказом
факт, що в Авшвіці польська
мова, поза взаєминами з німця-
ми, була, так би мовити, «уря-
довою». В Авшвіці була велика
кількість не тільки членів по-
льського підпілля, але інтелі-
ґенції взагалі. Тут були й прості
польські робітники, але й ко-
лишні працівники державної ад-
міністрації: лікарі, професори
університету і т. п. Це, очевидно,
витискало відповдне п’ятно на
обличчя табору. На жаль, так
часто неґативне!..

Приїзд нашої групи (першої)
українців-політв’язнів, ще в до-
датку загальновідомої як «Бан-
дераґруппе», викликав в Авшвіці
велику сенсацію. Ми їхали ра-
зом з нашими колеґами-поля-
ками з Монтелюпіх, з якими
пережили не одну важку хви-
лину тюремного життя. Перед
полагодженням вписових фор-
мальностей (які в таборі  вико-
нували самі в’язні в т. зв.
«Шрайбштубе» і «Шрайбштубе
дер політішен Абтайлюнґ»), нас,
українців, відділили від решти
групи. Рівночасно ми зараз зав-
важили, що нас відділюють з
метою трактувати гірше, бо по-
сипалися погрози й лайка на
українців «гайдамакуф». «Наші»
поляки з Монтелюпіх, у тому
моменті, перестали нас знати...

Як відомо, перші більші
арештування українців, членів
ОУН, або співпрацівників з під-
піллям, німці перевели вже у
вересні 1941 року. Ціла акція
арештувань стояла в тісному
зв’язку з німецькою акцією лік-
відації державного розвою на
західньо-українських землях
після проголошення Акту 30
червня. У дуже скорому часі
німецькі тюрми, й так повні
в’язнів (посполитих і політичних
поляків, жидів), почали ще біль-
ше переповнятися новими по-
літв’язнями, українцями. Так,
наприклад, було в тюрмі на

Лонцького, в маленьких келіях
якої, призначених на одну, най-
більше дві особи, тісно стоячи
один при одному, дусилося й
двадцять осіб...

Поляки, які для нас виготов-
ляли всі формуляри, призначені
для свіжих в’язнів, скакали до
нас як осатанілі.

З-поміж багатьох в’язнів, що
чекали на полагодження вступ-
них формальностей, польські
«шрайбери» (писарі) і «капо»
(старші над в’язнями), наказали
групі українців стати окремо.
Ми зараз зорієнтувалися, що
це «відзначення» має на меті
облегшити їм спеціяльні побої
й шикани супроти нашого гурту.
Після кількох годин, під час
яких нас передягнули й записа-
ли, всім нам казали перейти на
т. зв. ізоляційний (11-й) бльок.
Там-то почали над нами щойно
знущатися й бити до крови. По-
бої йшли під «патріотичними»
кличами: «То ви хцєлісьцє По-
льскен валіць? Ви мордерци Пє-
рацкєґо! Ктури то єст тен Бан-
дера, цо забіл міністра?». З нами
приїхав Василь Бандера, брат
провідника ОУН, який теж уже
рік сидів у в’язниці в Кракові.
Польська розшаліла голота ки-
нулася мордувати  на наших
очах цього нашого друга. Це
було для нас жахливо болюче
видовище, а найбільше тому,
що ніхто з нас не був у силі по-
могти Василеві. Кожний з нас
побитий, деякі до крови, ото-
чений бандою горлорізів, що
добвеньками й п’ястуками да-
вали волю своїм звіринним ін-
стинктам, навіть не міг думати
про якийсь спротив. Серед по-
боїв і криків, серед шикан і по-
гроз проминула ця перша страш-
на ніч в Авшвіці, в якій головну
ролю катів відіграли не гітле-
рівські бандити, але польські
«політичні в’язні».

Заки нашу групу перевели у
звичайні таборові бльоки, про-
минуло декілька днів. Цілий час
поляки знущалися над нами усі-
ма політичними в’язнями, а зок-
рема над Василем Бандерою. У
тому часі вже йому були зло-
мили декілька ребер, вибили
зуби, змасакрували обличчя.
Під час апелів, польські погоничі
викликали його з ряду, щоб
дальше над ним знущатися. Ми
бажали сховати його, кажучи,
щоб ставав у задні ряди, але це
було безуспішне. Бандити за-
взялися на нього й завжди ви-
кликали на дальші катування.
Крім В. Бандери поляки «при-
святилися» Л. Дякову (здається,
абсольвентові богословії й пра-
цівникові консисторії св. Юра
у Львові). Його теж скатували
так сильно, що він не прийшов
до себе і невдовзі помер у та-
боровій «лікарні».

Минуло кілька страшних
днів. Нас призначили на працю
при будові нового бльоку в та-
борі. По-німецьки говорилося:
на працю при «нойбав». Саме в
той час треба було заливати
стелі тої будови цементом. По-
льські погоничі, під претекстом,
що того роду робота мусить
іти дуже швидко, бо цемент
«засихає», досягали, в своїх
звірствах над нами, останніх
меж. Усім прийшлося зазнати
важких побоїв, але в одному
випадку, на побої вже ніхто не
звертав уваги, як на те, щоб не

бути при роботі до смерти по-
битим. Тільки чудом треба ра-
хувати факт, що врятувалися
від смертельного катування Б.
Рибчук і проф. С. Ленкавський.
Але сл. п. Яворова побили так,
що він кілька днів пізніше по-
мер. Василь Бандера мимо
страшних скалічень ще тримав-
ся рештками сил. Узагалі треба
було подивляти, скільки він міг
перенести, при тому не тільки
не жалуючись і не випрошую-
чись у катів, але навіть не скар-
жучись перед нами. «Вони мене
вб’ють, я це знаю» — це було
все, що говорив в останні дні
свого життя В. Бандера. Під
час того, як треба було заліз-
ними тачками везти цемент на
перший поверх будинку, якийсь
бандит так сильно його вдарив,
що він далі не міг втриматися
на ногах. Того дня його віднесли
на «кранкенбав» («лікарня» —
що не була нічим іншим, як
місцем остаточного знищення
людини) і там по кількох днях
він помер. Але в міжчасі окре-
мим транспортом ґестапо при-
везло другого брата, д-р Олек-
сандра Бандеру. І з ним почалася
та сама історія. Правдоподібно,
Олександер був слабшого здо-
ров’я ніж Василь, бо вже на
другий або третій день побуту
в таборі, побитий, ледве волік
ногами. Остаточно поляки за-
катували його теж при «ной-
бав». При цій будові, побіч зва-
лищ цегли, стояла велика скриня
для розроблювання вапна й це-
менту, така, яку звичайно при-
готовляють при всяких будовах
майстри-мулярі. Олександрові
польські «політичні в’язні» на-
казали піднести штани повище
колін, скинути черевики та но-
гами місити  цемент з вапном.
Це було різнозначне з остаточ-
ною його загладою. Під час
того, коли він виконував цю
роботу, побої не кінчалися, а
посіпаки кілька разів його цілого
кинули в цемент і вапно. Чорний
від побоїв, скривавлений, з пі-
ною на спалених устах, він про-
сив дозволити напитися йому
води з бочки, що стояла під
краном. Посіпаки схопили тоді
його за ноги і кинули в бочку.
Майже неживого витягнули
щойно по хвилині. Ніхто з нас
не міг йому ніяк помогти. Мо-
ральні терпіння, які ми всі мали
з того приводу, казали нам за-
бути про побої, яких нам усім
поляки не щадили. Все ж таки,
користаючи з догідного момен-
ту, один з нас підступом подав
Олександрові води. Було це так:

Коли він черпав відром воду
і носив її до збірника з вапном,
один з нас, вдаючи поляка, го-
лосно «вилаяв» його і закликав:
«ти мисьліш, же ми, поляци,
жалуєм ці води? Пій, гайдама-
ко!». З тими словами подали
йому миску води. Він жадібно
випив її, дякуючи поглядом за
цю, так гірко окуплену допо-
могу.

Чергового дня Олександер
Бандера не прийшов до праці. І
його вислали на «кранкенбав»,
де й він незабаром закінчив
життя. Вже багато пізніше ми
довідалися, що Олександер по-
мер на декілька днів скоріше
за свого брата Василя.

Ми з розмислом згадуємо
ширше про смерть обидвох бра-
тів Бандерів, бо саме найгіршим

катуванням їх, бажали поляки
символічно підкреслити свою
ненависть до українців в Ав-
швіці. Пізніше про той ганебний,
подвійний злочин-морд, вони не
радо з нами говорили. Пере-
важно намагалися зіпхати вину,
на «шумовиння», яке, мовляв,
мордувало теж поляків. Була
це очевидна брехня. Убивства
обох Бандерів справді доконали
покидьки суспільства, але серед
польського суспільства вони
втішалися симпатією й поша-
ною.

«Капо» Юзеф Краль і Ста-
шек Подкульські, два головні
бандити, що вели згадану акцію,
рахувалися серед всіх польських
в’язнів, за «добрих хлопцуф» і
«патріотуф», а доконане ними
вбивство, як теж постійні ка-
тування нас усіх, знайшли повне
признання й вислови задово-
лення серед загалу польських
в’язнів.

Ніколи після того ганебного
вчинку поляки не зайняли до
нього становища і його не осу-
дили. Не зробили вони цього ні
в таборі, ні, тимбільше, не зга-
дували про це пізніше, після ви-
ходу на волю. А все ж нам ви-
дається, що полякам прийдеться
за цю справу ще відповідати й
вона, поміж іншими масовими
й індивідуальними злочинами
супроти українців, не «забу-
деться». Про це ми, колишні
політичні в’язні-українці з Ав-
швіцу, будемо добре пам’ята-
ти!

...

Під кінець 1944 року, а мож-
ливо вже на початку 1945 року,
ми довідалися з уст кількох на-
ших приятелів-українців, які
прибули до Авшвіцу першими
транспортами й рахувалися по-
ляками, що керівні польські під-
пільні чинники в таборі рішили,
на випадок евакуації Авшвіцу
й залишення всіх в’язнів на місці
(така евентуальність була дуже
можлива!), нас, українців, т. зв.
«Бандераґруппе», фізично злік-
відувати. Ті самі пляни мали й
в’язні-большевики, яких у та-
борі теж було чимало. Ми надто
добре знали життя в таборі,
щоб того роду можливості лег-
коважити. У нашій залі, ми зіб-
рали для першої оборони більшу
кількість порожніх пляшок від
води та палиці й дошки, які три-
мали під сінниками. Рівночасно
обдумали плян прориву через
дроти, коли б у таборі не стало
вже німців, а нас заатакували б
поляки, чи москалі. Сьогодні
можуть видаватися наші при-
готування надто примітивними,
щоб могли пригодитися. Про
це й тоді ми знали. Але навіть
ці найпростіші охоронні при-
готування зміцнювали нашу мо-
ральну силу в тодішній нашій,
справді незавидній, ситуації.

Далі прийшла евакуація та-
бору Авшвіц. Смертний марш
у напрямі табору Мавтгавзен.
Нові жахи смерти в таборах
Мельк і Ебензе. Врешті, 6 трав-
ня 1945 року всміхнулась до
нас усіх воля. Ні! Не до всіх.
Багато, багато з нас закінчили
життя за електродротами. А ве-
лика частина з тої кількости,
яким не всміхнулося щастя сво-
боди, впали жертвою не тільки
гітлерівського, але також по-
льського терору...

Українсько-польські відносини в німецьких 
тюрмах і концтаборах

Про Авшвіц і як згинув
Василь Бандера

...Про тисячі українських па-
тріотів, яких ґестапо загнало
до тюрем і концентраційних
таборів, передусім після Акту
проголошення відновлення Ук-
раїнської незалежної держави
30 червня 1941 року, чужинці
майже не згадують, а українці
також промовчують — пишуть
мало. Розголошувати у світі
про наших мучеників — борців
за волю України — повинні на-
самперед наочні свідки тих жор-
стоких часів.

...
Мене ґестапо арештувало 15

вересня 1941 року в містечку
Отинія. Коло полудня перед мі-
ську управу прибули два осо-
бові ґестапівські авта. Офіцер

ґестапо з перекладачем (українець з Буковини) ввійшли до се-
редини та з списка, що його тримав у руці, спитав голову міської
управи про прізвище Іванціва, моє й ще кількох. Ми обидва
були тоді в канцелярії голови, і він показав на нас рукою. Ґеста-
півець розказав нам, що завтра в Станиславові мають відбутися
важливі наради українських організацій із німецькою адмініс-
трацією й, щоб ми могли прибути туди своєчасно, вони завезуть
нас своїми автами. Коли я відповів, що зараз поговорю у цій
справі телефоном з обласною управою в Станиславові, ґестапівець
обурився і піднесеним тоном сказав: «Що, не вірите нам?!» Він
поклав свою руку на телефонічний апарат і, наказуючи, закричав
негайно виходити й сідати до авта. Що ж було робити?..

Тепер було нам уже ясно, яка то буде «конференція»! Це був
ґестапівський підступ, щоб без розголосу провести арешти
людей, яких вони мали вже на списках. В авті сіли ми на
підлогу, похиливши голови вниз, а чотири ґестапівці спрямували
на нас свої кріси...

Коло полудня авто з в’язнями зупинилося перед широкою та
високою брамою. Назустріч нам вийшли ґестапівці й в’язні у
сірих смугастих «мундирах» і заверещали до нас «Аусштайґен».
Найсильніше пискливим голосом кричав по-польськи «висядаць»
якийсь малий чоловічок. Пізніше ми дізналися, що це карлик
«Стасік» із польського цирку Станєвских, «лойфер» — бігун
при «шрайбштубі» — головній канцелярії при вході до ляґру.
Нас кожного викликували із списка і ставили в ряд за азбукою.
Ми знайшлися в КЦ-лаґері Авшвіц...

Один з адміністрації бльоку, всі звали його «Болєк», поляк,
або фольксдойчер, приступив до Василя Бандери, який стояв
по моєму правому боці і спитав його «як сє називаш» — як на-
зиваєшся. Василь назвав своє ім’я і прізвище. Тоді Болєк, мов
собака, загарчав на нього: «Тись, бандицє, замордовал міністра
Пєрацкєґо». Василь заперечив: «Я не маю нічого спільного з
тією справою». У відповідь Болєк почав з усієї сили бити
Василя в лице, по голові. Вхопив його за волосся й лівою рукою
потягнув голову назад, а правою бив в гортанку та в груди.
Катові до помочі прийшов інший «урядник». Вони разом зну-
щалися, били Василя та черевиками ставали на його босі ноги
(йому з ніг впали деревняки). Потім підняли вгору й кинули
вниз спиною на землю, немов деревину. Василь застогнав і ви-
пльовував кров. Болєк і його компаньйон віддалилися від Василя
Бандери й шукали інших жертв. Пізнали українських студентів
журналістики з Варшавського університету — М. Коваля, В.
Пасічняка, Б. Вітошинського. Їх, а також отця М. Доманського,
Л. Дякова, Б. Рибчука, нещадно побили.

...
Василь Бандера працював

на горі. Коли його тачка була
вже повна, намагався її потяг-
нути, але, покалічений та по-
битий, не мав сили втримати
тачку. Вона з цементом пере-
вернулася. Подкульський зчи-
нив крик. Прибіг оберкапо
Краль і кинувся на Василя лай-
кою, б’ючи його колом, де по-
пало. Скривавленого потягнули
вниз і кинули до бочки з водою,
в якій в’язні мили руки з це-
менту. Цемент роз’їдав і пік
йому рани, і він від болю дуже
кричав.

Згодом Василя привели
знову на гору. Але він уже не
мав сил підняти навіть порожню
тачку. Краль доповів «арбайт-

сфюрерові» (керівник працюючої групи людей), що в’язень
число 49721 не хоче працювати. Василя потягнули вниз і
замкнули до комірки, а коло 4-ої години запровадили до «кран-
кенбав». Ввечорі, після апелю, в’язні поляки розказували, що в
штипалі хворому Бандері, який замордував польського міністра
Пєрацького, дали смертельну іньєкцію — впорскнули отруту.

Так загинув український патріо-борець за кращу долю України
— Василь Бандера, замучений катами «фольксдойчерами»-по-
ляками.

Від редакції:
Справа катування братів Бандерів —Василя й Олекси —

опинилася випадково на Франкфуртському процесі деяких на-
цистських функціонерів з Авшвіцу (Proceedings against Karl
Ludwig Mulka and others, 1965). На цьому процесі виступав в
ролі свідка прокуратури Юзеф Краль, знаний досі як капо,
фольксдойч «Джозеф Краль». На цю розправу з’явилися колишні
українські політичні в’язні з Авшвіцу, які були свідками тортур
Василя Бандери. Тут виступили в цій справі мґр Омелян Ко-
валь, д-р Борис Вітошинський, д-р Олекса Вінтоняк і д-р Пет-
ро Мірчук. Це було великою і прикрою несподіванкою для Ю.
Краля, бо зізнання названих було актом звинувачення Краля в
злочині. Краль заперечував, щоб він будь-що знав про вбивство
братів Бандерів. Коли його запитав суддя, чи він коли кого
вдарив в Авшвіці, він, не заікнувшись, відповів: «Я нікого не
бив, бо я є поляк і людська істота».

На цьому процесі разом з нацистськими функціонерами
судили теж колишнього бльокового з Авшвіцу Еміля Беднарека
(поляка), якому доказано на суді 14 вбивств в Авшвіці в часі,
коли то він сповняв функції бльокового. Цей «тоже честивець»,
заперечив будь-які насильства, складаючи заяву такого змісту:
«Я уважаю себе невинним перед Богом і людськістю». Ця заява
не помогла йому багато, бо його засуджено на дожиттєву важку
працю. Ю. Краль, якого в  дійсності  не  судили, вийшов на
сухо.

Олекса Вінтоняк

Василь Бандера
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«А, ти України хочеш?..»
30 червня 1941 року прого-

лошено відновлення Самостій-
ної Української Держави. По
більших і менших містах За-
хідньої України твориться ук-
раїнська влада. В нашому місті
Вигоді на Підкарпатті, при-
значено мене старостою, а з
довколишніх сіл були покли-
кані відповідні люди до управи
міста.

...
Підготовляється виїзд в Кар-

пати, на вишкіл ройових УПА.
Після двох, або трьох тижнів
з наплечником, з одягом і дещо
харчами. З’їхалося багато
охотників на збірний пункт,
збираємося на призначеному
місці коло Яремча. Наша гру-

па, з якою я прийшов, мусіли забрати всю зброю, яка була там
захована, обвішані крісами вирушили ми в гори Ґорґани, до
місця Чорногора. Найтяжче було першої ночі переходити ріку,
коли на залізничнім мості стояв вартовий німецький вояк.
Треба було його якось позбутися, або іти у воду. Все ж таки
ми перейшли на другу сторону...

Після відправи незнаний мені чоловік викликав мене на бік
і сказав, що я є призначений підрайоновим інструктором Са-
мооборони; до помочі призначив мені двох друзів з тих сторін.
І так ми почали організувати по селах Самооборонні гуртки,
де побіч оборони, чи евакуації міста чи села, кожний мусів
знати роди зброї, якою ми диспонували, а в першу чергу
історію ОУН, і історію України, Декалог, Молитву, і всі
правила ОУН...

Як ми доїжджали вже до села Боднарів, була 1:30 ночі. В
селі було так тихо, якби нікого не було. Мене це занепокоїло,
бо знав, що там має бути відпочинок для фірманок. Я наказав
спинити вози, а сам хотів перевірити, що діється в селі...

І раптом, як з-під землі, окружили мене ґестапівці, прило-
живши до моїх грудей кріси, а один крикнув: «Гальт —
Паролє». В той час хлопець скочив в рів і почав втікати.
Сальва пострілів посипалась за ним, але він щасливо втік до
возів, і я чув, як вози рванули в сторону лісу. Тепер, я знав, що
я сам, і що має статися — станеться...

Що вони робили зі мною, сьогодні тяжко повірити, що
людина в молодому віці могла це все видержати. Цей цивільний
заложив мені ланцюг на руку повище ліктя і як обкручував
ланцюг, то витягало мені жили з рамен і мене скорчувало до
землі. Як виллють на мене зимну воду, пробуджуючись, при-
ходило мені на думку, чи це вже все і я так погано маю
сьогодні згинути, стортурований і скопаний фашистівськими
чоботами в голову... Казали: «А ти, бандито, України хочеш?»

...Одного дня, пам’ятаю, привезли транспорт, що евакували
якийсь кацет, близько східнього фронту. Це був страх, маса
була трупів і калік. В тому транспорті привезли о. Семена
Іжика...

Іван Мельник

Другим транспортом до
Авшвіцу 8 серпня 1942 року

Ця дата така легка до за-
пам’ятання не тільки по своїй,
числовій формі, але й тим, що
в тому дні приїхав до концен-
траційного табору «Авшвіц»
транспорт українських політич-
них в’язнів-бандерівців, в якому
був і я. Було нас 25.

Ми всі були арештовані в різ-
них місцях України в 1941 році,
але остаточно попали всі до од-
ної тюрми «Монтелюпіх» у Кра-
кові, звідки нас перевезли до
Авшвіцу...

Ми доїхали до брами Авшвіцу,
на якій було написано: «Арбайт
махт фрай» — «робота робить
вільним».

Нас уставили у п’ятки й так
ми ждали доброї півгодини. Коло нас задержався віз зі сміттям,
який проїздив крізь браму. Ми перекинулися з візником
кількома словами й довідалися, що він тут уже півтора року.

По нас пішла хвиля відпруження. Коли він так довго прожив,
може і нам Бог допоможе.

По кількох хвилинах потім підбіг до нас наш друг Борис Ві-
тошинський, який виїхав два тижні перед тим до Авшвіцу в
першім транспорті.

Блискавками замигали між нами а ним запити й відповіді,
але я їх не тямлю, бо останнє, що він сказав, було до мене й це
заглушило й затерло все.

«За тобою, Миколо, поляки шукають. Хотять тебе вбити за
Пєрацького. Два брати Бандери вже від побоїв догаряють».

Так сказав і побіг, бо з новоприбулими не вільно було
говорити звичайним в’язням...

Тут треба пояснити, що, як це ми дещо пізніше довідалися,
поляки в Авшвіці мали великі можливості. При помочі німецьких
бандитів і головно поляків фольксдойчерів вони опанували
всю внутрішню адміністрацію табору. Коли хтось ввійшов
крізь браму, попадав у безконтрольні руки польських в’язнів.
Але не інтеліґентів, тільки найгіршого шумовиння, яке тут ви-
билося на верх. Їх життєвим гаслом було: «Убивай, щоб не
був убитий»...

Коли нас привели під бльок (мурований одноповерховий
дім, барак) ч. 17, нас уставили десятками, а перед нами стали з
коликами в руках польські в’язні...

Той, що нас привів, став збоку, а один з тих з палицями вис-
тупив перед нас і голосно запитав: «Хто ту є з ОУН?». Це
питання повторив три рази, бо ніхто не зголосився. По кожному
питанні грозив, що заб’ють на місці того, кого знайдуть, що є
з ОУН, а не признався. Але ми стояли й ані слова.

«Отже, нема нікого?! Ніхто не хоче признатися добровільно!
То ми знайдемо і ще раз попереджаю, — говорив цей, — що як
знайдемо, труп на місці»...

По дорозі я стрінув Олексу Бандеру. Він був змінений не до
пізнання: почорнів, зісох, уста зовсім чорні, на одному лиці
чорні синяки. Очі дивилися непритомно вперед понад мене.
Він мене зовсім не пізнав. Я йому мусів сказати хто я, і то два
рази, бо за першим разом до нього це не дійшло. На моє
питання, що з ним сталося, він сказав, що йде на «кранкенбав»,
себто до лічниці. Його я бачив в останній раз...

Микола Климишин

Омелян Коваль
...
Клуби темного диму підій-

малися понад табором, немов
хотіли заслонити всі звірства,
яких допускалися на безборон-
них в’язнях СС-и, кати, бльокові
й інші посіпаки. В повітрі було
чути специфічний запах, від
якого запаморочувалася голова.
Кожний з нас був свідомий того,
що сьогодні ті, а завтра... ми. З
нашого першого транспорту,

що прибув з Кракова 20. 07.
1942 року, 24 особи почали від-
ходити по одному... Перший ві-
дійшов Василь. Замордували
його таки на наших очах, мов-
ляв, це той, що вбив нам мініс-
тра. Потім пішов його брат
Олекса. Мужньо, без нарікань
і жалю. Їх слідом пішли інші...
Яців, Полутранка, Яворів, Ко-
валь, Дяків, Пасічник. Майже
всі вони були потурбовані по-
боями перших днів. В одних по-
ломані ребра, відбиті нирки; в
других порозвалювані голови
та синяками вкрите тіло. Нас
уважали за тих, що завжди не-
задоволені та бунтуються.
«Було їм колись у нас добре —
бунтувалися. Ми їм дозволяли
навіть їхньою мовою говорити,
ріллю управляти, вчитись ко-
рови випасати — не вдоволя-
лись. Тепер мають. Аж німці з
ними порядок зроблять. Так їм
і треба, це сам Бог дав нам на-
году помститися за їхній бунт».
— І мстилися! «Ти українець?
Знаємо вас! Це ви хотіли відір-

вати частину від цілости! Са-
мостйники! Зле вам було у нас?
Тепер вже звідси живими вас
не пустимо! Бачите цей димар?
Це крематорій, для вас спеці-
яльно побудований!..».

...
Владек, той, що перед обідом

просив мене розповідати дещо
про Україну, працював зі мною
шість місяців у кухні й тому я
мав змогу докладно його пізнати.
Був це поручник польської ар-
мії, а за мирних часів — учитель
народньої школи. Сам він по-
ходив із Познаньщини, а за-
арештований був біля Тарнова
ще в 1940 році. Число в нього
було 800 «з гаком» і в таборі
належав до т. зв. «старих но-
мерів». Літ коло 30, середнього
росту, зі серйозним виразом
лиця і такими ж рухами. Ще
при праці в кухні звернув на
себе мою увагу своєю товари-
ськістю, тактом, солідністю і
гідною поведінкою. І хоча ми
перед тим, аж дуже близько зі
собою не жили, то тепер наша

приязнь чимраз більше затіс-
нювалася.

«Знаєш, — казав він до мене,
— я так любив читати Сєнке-
віча, Радзівічувну й інших по-
льських письменників, які пи-
сали про Українау, що сам собі
дивуюся. Признаюсь тобі, що
якісь незрозумілі навіть дл ямене
симпатії огортають мене дуже
часто до України, хоча свідомий
того, що Україна польською не
буде. Я не раз носився з думкою
пізнати зблизька ті землі, той
нарід, його культуру, історію,
літературу та завсіди якось не
було нагоди.

...
Просив мене навчити його

декілька віршів, Шевченка,
Франка. оповідати йому важ-
ливіші твори українського пись-
менства, історичні події і їх
пов’язання з польською історі-
єю. Говорили ми також про но-
віші польсько-українські від-
носини та потребу правильної
розв’язки цього питання на май-
бутнє...

У катакомбах Авшвіцу

Володимир Оренчук

Вкінці прибуваю до Камінки
Струмілової! Це старе, гарне
місто, розляглось над рікою
Буг...

Поза важкою, відповідальною
працею на щоденний хліб, я по-
святився теж національно-ви-
ховній. Для кращого розгор-
нення цієї праці я спровадив з
голодного Львова Івана Лутчи-
на, з яким я подружив у Грубе-
шові. Він відбув військово-ідео-
логічний вишкіл і вирізнявся з-

поміж інших стійкістю, завзят-
тям і відданістю націоналістич-
ній ідеї. Тут я влаштував його
на працю повітового молочар-
ського інструктора в місцевій
молочарні. Його завданням було
допильнувати здачі молочних
продуктів, але перебуваючи най-
частіше по селах, він організував
молодь в організаційні клітини,
яких поодинокі члени проводу,
або я, вишколювали дальше.
Свої обов’язки він сумлінно й
точно виконував.

Я теж звернув пильну увагу
на дорослу шкільшу молодь. В
місті існували трирічна торго-
вельна й промислова школи з
українською мовою навчання...
Спільними зусиллями нам вда-
лося зорганізувати юнацькі зве-
на в цих школах. І так по шіс-
тьох місяцях праці та дружній,
тісній й невсипущій праці най-
ближчих мені однодумців, по-
став повітовий провід ОУН з
досить чисельною сіткою член-
ства в повіті.

Мені здавалося, що моя ви-
ховна праця з молоддю оста-
неться глибоко закритою та-

ємницею й ґестапо навіть не
здогадуватиметься, що я зай-
мався теж додатковою підпіль-
ною працею, спрямованою на
підрив політично-економічних
інтересів німецького народу. Я
був людиною новою, незнаною
в новому місті й думав, що моя
минувшина загубилася в Березі
Картузькій й в Грубешові... Ран-
ком 2 червня 1943 року ґестапо
арештувало Івана Лутчина, а
мене схопили аґенти на вулиці,
коли я йшов до праці.

...
Пізною ніччю два шупа (шуц-

поліцаї) забрали мене знову на
поліційну станицю й поставили
перед обличчям трьох ґестапів-
ців, яких я вперше побачив.
Усунули наручники й почався
звірячий допит, що протягнувся
до ранку. Обвинувачено мене в
приналежності до ОУН і орга-
нізуванні партизан. Термін «пар-
тизан» ґестапівці уживали на
окреслення збройних відділів
УПА, що змагалися зі совєт-
ською партизанкою й реґуляр-
ними частинами німецької ар-
мії.

...
Вранці продовжувались мої

допити. Допитував цей самий
ґестапівець. Від в’язнів, що пе-
ребували тут довше й уже добре
пізнали його систему тортур, я
довідався, що його прізвище є
Адам Абель, бувший шофер
станиславівського польського
старости і від довгих років пра-
цював шпигуном гітлерівської
розвідки. Володів добре укра-
їнською й польською мовами й
послуговувався ними відповідно
до потреби.

...
Вкінці на велике щастя й ра-

дість примістили нас, десять
українців в Авшвіці ч. 1, в так
зв. «Бандера бльок» ч. 17. Я
був щасливий, що опинився між
своїми. Писарем бараку був Па-
вло Шевчук. Тут я запізнався з
визначними діячами націоналіс-
тичного руху: Степан Ленкав-
ський, Микола Климишин,
Ярослав Рак, Борис Вітошин-
ський, Богдан Рибчук, Василь
Пасічняк, Богдан Листок, д-р
Василь Стронціцький, лікар, і
багато інших...

Працюю в ненависті до окупантів й вивіз до Авшвіцу

З бойового щоденника УПА

...

...

...

...

...
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Роман Малащук

ПЕРШИй НІМЕЦьКИй УДАР

Другові Василеві Бандері, за-
мученому в кацеті Авшвіц в

липні 1942 року — присвячую.

До проголошення відновлен-
ня української держави 30 чер-
вня 1941 року в столиці Захід-
ньої України — у Львові німці
поставилися вороже. Коли Про-
відник ОУН Степан Бандера і
Голова Українського Держав-
ного Правління Ярослав Стець-
ко відмовилися виконати їхню
вимогу — відкликати Акт від-
новлення української держав-
ности, їх і інших провідних чле-
нів ОУН заарештовано. На біль-
шу акцію проти ОУН німці ще
тоді не відважувалися. Перший
великий німецький удар — ні-
мецька армія підійшла тоді вже
під Київ, куди добилася в тому
часі й Північна Похідна Група
ОУН під командою д-р Миколи
Климишина — впав у другій
половині вересня 1941 року.

Ми переступили поріг про-
сторої, трохи темної кімнати,
й якась вправна рука беззвучно
закрила за нами масивні, вило-
жені спеціяльним заглушуючим
матеріялом двері.

«Генде гох!» («Руки вгору!»)
— перед нами, немов з-під землі,
виросла надміру висока, а при
цьому кремезна постать ґеста-
півця. Ми знали його — це був
СС гавптшурмфюрер Крюґер,
комендант ґестапівської станиці
в Станиславівській окрузі. В
цьому місті деякі з нас ходили
колись до української гімназії.

В одну мить бічними дверима
ввалилися до кімнати ґестапівці
з оголеними пістолями в руках
і окружили нас з усіх сторін
таким тісним перстенем, що хо-
лодні дула їхньої зброї майже
дотикали наших одягів. Їх було
біля двадцять, мало не вся залога
під тодішню пору в будинку
місцевого станиславівського
ґестапа.

Це сталося в неділю, 14 ве-
ресня 1941 року, в год. 4-ій по
полудні на вул. Білінського в
Станиславові, в деякий довший
час по проголошенні тут у липні
відновлення української дер-
жавности, проклямованої у кня-
жому городі Льва 30 червня.

Ми були арештовані — нас
чотирьох, окрім мене д-р Богдан
Рибчук, мґр Євген Лозинський
(помер у Нью-Йорку 17 грудня
1977 року) і Василь Бандера,
рідний брат Степана Бандери,
що загинув замордований в кон-
центраційному таборі Авшвіц у
липні 1942 року. В цьому кон-
цтаборі, в цьому часі був за-
мордований другий рідний брат
Степана Бандури д-р Олексан-
дер. Дещо пізніше загинули тут:
мґр Дмитро Яців, секретар мі-
ністра народнього господарства
Українського Державного Прав-
ління, Микола Коваль, мґр Ро-
ман Полутранка, Леонтій Дяків
і інші, разом 17 із перших двох
груп, привезених з в’язниці Мон-
телюпіх у Кракові до Авшвіцу
в липні-серпні 1942 року...

Навіщо ґестапівський оприч-
ник, що з тріюмфуючою й єхид-
ною посмішкою, взявшися за
боки, поза перстенем своїх та-
ких же, як він опричників, по-
малу, наголошуючи кожний
склад, немов із заклятої книги
читає — випльовує крізь зуби:
«Ін дер наме дес фюрерс дес
Ґросдойчляндс зінд зі фергаф-
тет» ( В імені фюрера Велико-
німеччини ви є заарештовані)!?

Хіба ж цього й так не видно?
...
Але ж очевидно! Нас чей же

було запрошено на ...конферен-
цію. І ось саме й відбувається
оця «конференція». Власне це
тільки скромний початок цієї
«конференції», яка триватиме
довго — роками...

...
Мов довбні гатять його слова

по наших головах, покищо лише
слова, покищо... Він кричить,
скаженіє, біситься, горлає, пря-
мо реве. Б’є кулаками об стіл,
кидає собою по кімнаті мов ди-
кий звір. Від цих ударів і неса-
мовитого крику дзвенять шиби
у вікнах... — Як хтось смів про-
ти волі фюрера проголошувати
українську самостійну державу,
як взагалі посміла ОУН щоне-
будь робити без відома, що біль-
ше — проти волі «самого» Гіт-
лера? Він прямо захлинається,
не знаходячи відповідно сильних
слів, щоб належно назвати «зло-
чин» і «злочинців» з ОУН.

...
Між іншим, поведінка і «про-

мова» гавптштурмфюрера во-
рожила радше і радикальний
фінал справи для нас усіх і з
цим треба було нам серйозно
рахуватися.

Та заки ми вспіли прийти до
будь-якого заключення, до на-
ших келій почали приводити
щораз то нових «злочинців».
Не лише із самого Станисла-

вова, але й з Богородчан, Ка-
луша, Надвірної, Галича, Тись-
мениці, Товмача, Кутів та дру-
гих міст Станиславівської ок-
руги.

Ґестапо добре «попрацюва-
ло» цієї ночі. До ранку, як це
пізніше показалося, було ареш-
тованих около 200 людей...

У Львові нас «гостинно» при-
йняла славнозвісна, особливо в
підсовєтських і піднімецьких
часах, в’язниця на вул. Лонць-
кого...

На другий день рано ми зав-
важили, як на подвір’ї уставляли
в ряди транспорт. Серед в’язнів
було багато наших друзів зі
Львова, Самбора, Дрогобича,
Перемишля, Стрия. З цього ми
зміркували, що арешти відбу-
лися в цілій Галичині...

До Кракова прибули ми піз-
ною ніччю, до тюрми Монте-
люпіх. Тут теж було перепов-
нення і до кожної одиночки по-
садили нас по шістьох. До
«моєї» келії попав разом з ін-
шими Василь Бандера і мґр Єв-
ген Лозинський.

Це був перший довший етап
на нашому шляху. Звідси дороги
повели нас на Авшвіц, Мавтгав-
зен, Ебензе... 1941, 1942, 1943,
1944, 1945... — «візьми, мати,
піску жменю й посій його на
каменю, як той тобі пісок зійде,
тоді син твій з тюрми вийде...».

...

В «Монтелюпіх» сиділи ми
спочатку в багатьох різних ке-
ліях, а потім згрупували нас у
кількох більших. В келії, куди
мене призначили, було нас біля
30, а нашим «старостою» келії
був Карпо Микитчук (тепер у
Торонті), він ще перед війною
студіював у Відні і знав пер-
фектно німецьку мову, що не
раз було дуже потрібним і ста-
вало нам усім «у пригоді».

В ПЕКЛІ — НА ДНІ
КОНЦТАБІР АВШВІЦ

Десь на початку літа, не ві-
домо звідки — взялася, поши-
рилась в «Монтелюпіх» чутка,
що нас мають вивезти до кон-
центраційного табору в Авшвіці.
А КЦ Авшвіц уже тоді мав
«славу» як «ферніхтунґсляґер»
(табір винищування в’язнів), в
якому гинули сотні тисяч лю-
дей.

...
Аж тут 8 серпня викликали

другу групу 24-ох «новобран-
ців», і повезли тою самою до-
рогою. Мене призначили до дру-
гої групи.

Грузовики затрималися перед
великою брамою з написом «Ар-
байт махт фрай» (праця визво-
ляє) ... від життя, як ми самі
пізніше встановили.

...
Чому й як гинули? — непо-

сильна праця, бігом, голод, хо-

лод, нужда, биття, знущання,
наприклад, бігом з навантаже-
ними цементом тачками, скоре
викидування землі (під будови
чи канали, запряжені до вальця
в’язні (замість коней) і т. ін.
Хто поганяв? — капи, оберкапи,
форарбайтери, такі самі в’язні
— поляки і німці, СС-мани. Як
мордували? — знеможених та-
кою працею в’язнів мордували
згадані поганячі, ставши на гор-
ло лежачого в’язня, або ставши
обома ногами на дрючок, при-
ставлений до горла.

Так замордували при будові
— тачки з цементом, бігом —
в липні 1942 року братів про-

відника ОУН Степан Бандери
— д-р Олександра і Василя по-
ляки-«фольксдойчі» Краль і
Подкульскі. Обидва брати за-
гинули мученицькою смертю.
Треба тут сказати, що вся нижча
адміністрація в концтаборах
була в руках в’язнів, в КЦ-ті
Авшвіц у руках поляків і нім-
ців-комуністів або криміналь-
ників.

...
До КЦ-ту Авшвіц прийшли

три наші групи: одна 20 липня,
друга — 8 серпня 1942 року з
тюрми в Кракові «Монтелю-
піх», пізніше поодиноко або по
кілька з «Монтелюпіх» і інших
тюрем, 8-х привезли з Праги,
разом 67, і 1 жовтня 1943 року
прийшов транспорт 122 зі Льво-
ва. Всіх цих ми знаємо поіменно,
всі ми вписані в реєстр Ліґи
Українських Політв’язнів у
Мюнхені в 1945 році. До Ав-
швіцу привозили також в’яз-
нів-українців зі Східньої Ук-
раїни (теж і дітей), всі вони тут
загинули, та тисячі українців
воєнно-полонених, що тут теж
усі загибли. Їхньої кількости
ані імен (за виїмком кількох)
не знаємо.

...В одній кімнаті в бльоці ч.
17 ми мали якийсь час навіть
свого «штубового», ніби ста-
росту кімнати. Це була кімната
«старих номерів», між якими
були: інж. Михайло Кравців
(наш сеньйор, що мав тоді «всьо-

го» 56 років життя) між нами
«молодиками» (18-20-літніми)
найстарший, якого ми всі ша-
нували, поважали і допомагали,
а як треба було, то ставили
кругом нього живий мур наших
тіл, по якому «гатили» авшвіцькі
посіпаки (бо до нас було їм
ближче).

Був між нами проф. С. Лен-
кавський (1904 року народжен-
ня) пізніший голова Проводу
ЗЧ ОУН (1959-1968), мґр Ярос-
лав Рак (1908 року народження),
кол. підсудний у Варшавському
процесі ОУН, пізніше голова
Головної Ради ЗЧ ОУН, Данило
Чайковський, мабуть, його ро-

весник, що написав пізніше спо-
мини про КЦ Авшвіц п. н. «Хочу
жити», Микола Климишин, Іван
Кардаш з двома синами: Васи-
лем і Михайлом, мабуть, най-
молодшими між всіма нами,
кол. вояк УГА (з Львівського
транспорту 1943 року), помер
у Торонті в 1985 році. Василь
був пізніше понад 20 років ди-
риґентом відомих ансамблів
Осередку СУМ у Торонті:
«Прометей», «Діброва» і «Ба-
турин».

... А нашим «штубовим» (ста-
ростою) став мґр Лев Ребет (за-
мордований у жовтні 1957 року
московським аґентом Б. Ста-
шинським...

Становище наше на бльоці
покращало ще більше, коли до
нашого бльоку прибула (після
великих митарств) із кваран-
тенного ляґру Біркенав (Авшвіц
ІІ) Львівська група наших в’яз-
нів у жовтні 1943 року. Тоді
призначено на наш бльок нового
«шрайбера» (писаря) — (попе-
реднього — польського стар-
шину вивезли в невідоме), яким
став Павло Шевчук.

ВЕЛИКІ ПОДІЇ В КАЦЕТІ...

Були такі події і в Авшвіці.
Не — трупи, що їх щоденно
сотнями привозили з зовнішніх
робочих команд, не «вибірка»
до газу з «кранкенбав», не кре-
маторія.

... Ми були «голодні» на віс-
тки «зі світа»: яка ситуація на
фронтах, що діється в політиці?
Чей же як нас арештували, то
німці були в зеніті своєї сили і
перли як морські хвилі на схід.

...
Першою і найважливішою

подією в КЦ-ті Авшвіц було
те, що ми таки не далися, нас
не вимордували ані не викінчи-
ли. Правда, кількох загинуло
на початку (а наприкінці, в 1945
році загинуло ще більше), але
як група, ми таки встоялися.
Це була велика подія, хоч і не
сталася одного дня.

Дуже великою подією для
нас, хоча вона й не сталася в
Авшвіці, й також не одного дня,
була сама відомість, що якось
продісталась до нас — зовсім
відгороджених і відрізаних від
світу. Юлько Савицький, диктор
Львівської радіостанції ім. Є.
Коновальця, що проголосив усім
і всьому світові Акт відновлення
української держави 30 червня
1941 року, — приніс звідкись
відомість, що на Волині, Поліссі
й у Галичині до збройної бо-
ротьби з німцями стала Укра-
їнська Повстанська Армія
(УПА).

...
З нашої групи (групи Банде-

ри) в Авшвіці загинули: д-р
Олександер і Василь Бандери,
мґр Дмитро Яців, член Україн-

ського Державного Правління,
Л. Дяків, М. Коваль, Г. Яворів,
А. Пасічник, Р. Полутранка. З
роками ми ставали «старими
номерами» і вміли якось давати
собі раду, «організуючи» до-
даткові харчі, на таборовому
харчі вижити не було можли-
вим, бо ставалися «мусулмана-
ми» і «викінчувалися», а далі
— йшли до крематорії.

...
Після трьох діб такого «сто-

яння і лежання» — нас почали
вивозити групами до побічних
таборів. Мене з групою вивезли
до КЦ-ту Ебензе біля Лінцу в
Австрії. Сюди прибули ми 29
січня 1945 року. І тут до всіх
«новоприбулих» — «ляґерель-
тесте», найстарший у таборі
в’язень, очевидно, німець-кри-
мінальник, найвища «влада» з
в’язнів (бо найвищою справ-
жньою владою був «ляґерфю-
рер» СС-офіцер і його прибіч-
ники СС-мани) виголосив про-
мову. «Цього місця, де ви прий-
шли, не шукайте на мапі, там
його нема. Це місце називається
«цемент», звідси ще ніхто не
втік ані не вийшов на волю,
єдиний вихід для всіх — це ко-
мин». Так промовляв до нас
в’язень німець-кримінальник
три місяці перед розгромом Ні-
меччини.

Справді, протягом цих ос-
танніх трьох місяців тисячі-ти-
сячі «вийшли на волю» коми-
ном. Ту загинуло найбільше з
нашої авшвіцької групи, між
ними: Юліян Савицький, диктор
української радіовисильні ім.
Євгена Коновальця у Львові,
що передав українському наро-
дові і всьому світові відомість
про відновлення української
держави 30 червня 1941 року,
брати Ровенчуки, гуцульські
дуби-леґіні, Олекса Пилипенко,
М. Семчишин, С. Карабин, Ю.
Маршицький, Е. Рудакевич, Сіх-
невич, два Тації, В. Приймак,
В. Цюман, М. Чуйко ст., д-р
Климко, М. Шевчук та ін.

Праця в Ебензе була катор-
жна — день і ніч у штольнях-
підземних тунелях, у яких німці
плянували примістити свої фаб-
рики зброї й амуніції. Дорогу
торував динаміт, а далі наші
руки, піт і кров... Голод, холод,
нужда, биття викінчували в’яз-
нів «на ходу». Ебензе — це
справжні жнива смерти...

Я впав два рази — перший
раз був я ще притомний, і мене
потягнули (по снігу за ноги) на
«кранкенревір», звідки за кілька
днів мене викинули як «арбайт-
сфигіґ» (здібний до праці). За
другим разом мене, непритом-
ного, кинули між трупів, що
чекали своєї черги до кремато-
рії. Це було 18 квітня 1945
року.

Тут, серед трупів, завважив
мене д-р Михайло Шевчук
(«Іґель»), що виконував обов’яз-
ки лікаря й його завданням було,
між іншим, перевірити трупів
перед крематорією — може
котрийсь ще дихає... Я ще дихав,
Іґель забрав мене на «кранкен-
ревір», а Олекса Пилипенко, що
його принесли в тому самому
часі — до крематорії — не ди-
хав, він уже не потребував жод-
ної людської допомоги.

...
В неділю, 6 травня 1945 року,

на наш Великдень, американські
танки в’їхали в концтабір Ебен-
зе, і визволили рештки недо-
мордованих в’язнів. Ті наші дру-
зі, що ще могли ходити, вийшли
відразу на волю, а такі, як я,
лежали, не маючи сили навіть
піднятись. Біля мене: Данило
Чайковський — О. Данський
(що написав пізніше свої спо-
мини п. н. «Хочу жити»), В.
Мартинець, П. Болехівський-
Боян і інші. Такий був кінець
німецьких концтаборів, такий
буде і московських!

«...Далекий світ, великий час,
пливуть літа рікою...», а я все
пам’ятаю вас і те пекло, якого
не знав Данте, і тих друзів, що
горіли любов’ю до України і
згоріли в огні німецьких кре-
маторіїв — за Україну.

З книги мого життя
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Петро Мірчук

Перед БУрею

Буря висіла в повітрі.
Було погідно, соняшно і теп-

ло, однак кожен відчував ін-
стинктивно, що в повітрі висить
буря. Відчувалося, що ледь хви-
ля, і на погідне синє небо насу-
нуть тучеві хмари, що соняшним
сяйвом залиті тепер ось про-
стори розітнуть неждано блис-
кавки і в шкарлатом розмальо-
вану палату гряне грім. А хви-
люючі спілим збіжжям поля
столочить туча.

Так було літом 1941 р. не в
природі, в — в політичному
житті українського народу.

По краю прокочувалась ще
радість з відновлення своєї дер-
жави. Увесь нарід став однос-
тайним фронтом до будови сво-
го власного життя. Серед ши-
роких мас зникло всяке партій-
ництво. Кожний голосився до
праці і ставав на призначене
йому становище. Маяли прапо-
ри, гриміли радісні пісні.

А над усім висіло мариво
бурі, що зближалася невідклич-
но, що сунула, як лявіна із гір.

Ми ж кинули одчайдушний
визов німецькій імперії. Ви-
зов «надлюдям», які вирушили
на підбій світу.

...
Після проголошення неза-

лежности в дні 30 червня 1941
року ми були приготовані на
репресії; нам було невідомо
тільки, які форми приберуть ті
репресії.

...
Першим вістуном бурі було

проголошене 1 серпня 1941 року
рішення «Фюрера» з 17 липня
про створення «Райхкомісаріяту
України» та про прилучення
Галичини до «Генерал Губер-
наторства». Рішення про без-
пощадне нищення українського
самостійницького руху запало,
як це ми щойно по війні довіда-
лися, вже 2 липня 1941 року.
Тоді Гітлер, вислухавши в го-
ловній квартирі під Варшавою
звіт про проголошення неза-
лежности України та ство-
рення українського уряду, на-
казав Гімлерові «зробити по-
рядок».

арештУвання

...
«Український Видавничий

Інститут», що містився в бу-
динку на розі вудиць Підвалля
й Валової (у Львові), вважали
німці організаційною станицею
революційної ОУН і проти ньо-
го, як і проти офіційного бюра
ОУН при вул. Руській, були
спрямовані головні «ліквідаційні
акції» Ґестапо у вересні 1941
року.

Кільком нашим друзям уда-
лося тоді таки втекти. Двох з
них, почувши про прихід Ґес-
тапо до «Інституту», вискочило
щасливо з першого поверху на
подвір’я; стріли ґестапівців їх
не досягли. Третій скрився не-
замітно в уборній і, просидівши
цілу добу в сторожевому бу-
динку, втік слідуючої ночі. Це
були друзі: Михайло Палідович,
д-р Степан Галамай і д-р Ми-
рослав Прокоп.

Арештованих перевезено ав-
том до тюрми на вулиці Лонць-
кого. Келії були тут вже за-
повнені українськими політв’яз-
нями.

...
В слідуючих днях прийшли

транспорти арештованих з про-
вінції: зі Станиславова, Стрия,

Самбора... Ми довідалися від
них, що арештування відбулося
в той сам час по всіх україн-
ських містах.

...
Дикі форми прибрало ареш-

тування в Станиславові. Місце-
вий шеф Ґестапо Крюґер, на-
кинувся на арештованих з лай-
кою, заявляючи, що українські
самостійники є гіршими воро-
гами Німеччини, ніж жиди і че-
рез те з ними німецький уряд
поводитися буде гірше, як з жи-
дами. Після того присутні ґес-
тапівці побили арештованих,
цькуючи їх собаками.

...
З весною запропонували нам

працю в городі і ґаражі. Ми
радо згодилися на це. При праці
була досить велика свобода руху
і, головне, сонце і свіже повіт-
ря. Перед втечею забезпечилася
адміністрація в той спосіб, що
ми взяли на себе збірну відпо-
відальність за всіх наших дру-
зів. Частина із нас залишалася
завжди в тюрмі. Ці наші друзі
були закладниками: якщо в кот-
рийсь з тих, що пішли до праці
втік, то всіх, що залишилися в
тюрмі, були б за те розстріляли.
Наша група українських по-
літв’язнів, як німці називали
«Бандера-ґрупе», це були члени
одної політичної організації,
здисципліновані і з міцним по-
чуттям солідарности, тому ми
мали певність, що ніхто з нас
не схоче рятувати своєї волі
коштом життя своїх друзів. Що
воно й справді так було, ми
мали нагоду кілька разів пере-
конатися. Так, наприклад, од-
ному з наших друзів, а саме,
Миколі Климишинові, якого
водили до праці в німецькому
шпитальному городі, було при-

готовано друзями з волі втечу і
здійснити це було дуже легко.
А однак він відмовився від май-
же безризиковної втечі з по-
чуття відповідальности за долю
тух, що залишилися в тюрмі.

в тюрМі на «Монте-
люПіх»

...
Настрій був напружено не-

рвовий. Кожного мучила думка
про те, що станеться з нами.
Згідно з німецькою поліційною
практикою, — на Монтелюпі
заарештованих надто довго не
держали. Наше слідство було
закінчене. Група наших друзів,
що залишилася в тюрмі у Льво-
ві, була розділена. Частину з
них звільнено, частину переве-
зено сюди до Монтелюпи, а
одну групу, зложену з кілька-
десяти осіб, що залишилася на
сам кінець, розстріляно за те,
що при новому арештуванні од-
ного з нашої політичної групи,
він вбив двох ґестапівців, по-
ранив важко поліцая, що ки-
нувся його ловити, і, хоч сам
дістав кулю в живіт, вспів втек-
ти. (Тоді розстріляно, м. ін. інж.
П’ясецького Андрія, Лапуньку,
Осташевського).

авшвіц

В понеділок, 20 липня 1942
року заладовано нас до великого
транспортового авта і ми ру-
шили в невідоме. Сторожа ска-

зала нам, що їдемо на працю до
Баварії. Але те, що нас вимі-
шано з поляками і жидами, та
що по всіх кутах авта сиділи з
готовими до стрілу автоматами
сторожі, свідчило, що нас везуть
не на роботи до Німеччини.

...
По довшому часі авто задер-

жалося перед бльоком домів,
огороджених колючим дротом.
Ми вийшли з авта й уставилися
в ряди. Перед собою побачили
ми велику браму із написом
«Арбайт махт фрай» («Праця
дає волю»). Перед брамою стоя-
ла сторожа і маленький карлик,
убраний у кацетівське, смугасте
вбрання. «Бумбо» (так звали
карлика) підбіг до нас з ґумовою
палицею в руках і, побиваючи
нас нею, став вирівнювати ряди.
Був це польський в’язень «Че-
сьо» — кльовн цирку Станев-
ських. У нас викликав він ма-
кабричне і пригноблююче вра-
ження. Кожний з нас міг легко
роздавити його; та побіч нього
стояли з готовими до стрілу
пістолями СС-и і це було ніби
символом, що тут кожний най-
нужденніший в’язень, якому
дали СС-и владу, є самовільним
паном над іншими в’язнями.

одинадцятий
Бльок

...
Нас уставили в ряди по десять

і відчитали прізвища. Перегляд
порядку та перевірку перево-
дили самі в’язні. Тут була, як
ми довідалися, самоуправа. Най-
старшим на бльоку був «бльо-
кельтесте» (бльоковий). В нього
була червона опаска на рукаві
з відповідним написом. Йому до
помочі стояли: заступник,

«бльок-шрайбер» (бльоковий
писар), «штубенельтесте» (шту-
бовий, один на кожну кімнату),
а дальше всякі коридорові,
«шайсмастери» і т. д. Це були
переважно поляки, що пореєс-
трувалися як «райхсдойчі» і
«фольксдойчі». Після перевірки
списка один із них викликав на-
шого товариша Василька Бан-
деру:

— Ти єстесь Бандера, мор-
дерца нашеґо міністра Пєрац-
кєґо. Я цє познаєм, — сказав
він. Представившись, що він
колишній тюремний ключник
зі Стрия, Ґроньскі, звернувся
він до всіх нас, українців:

Я вас усіх знаю. Ви робили
революція в Польщі, бо вам за
Польщі зле. Тепер ви в наших
руках і ми вам справимо таке
добро, що до кількох днів ні
один з вас не лишиться в жи-
вих!

Після того він кинувся бити
Василька. Коли я, що стояв по-
біч Василька, почав йому ви-
яснювати, що вже сам вік Ва-
силька вказує на те, що він не
має нічого спільного з убив-
ством Пєрацького, бо в 1934
році він ще був дитиною, то
цей кинувся на мене, побиваючи
боляче. Потім повернувся знову
до Василька... Другові Василь-
кові прийшлося протягом кіль-
канадцяти хвилин переносити
тяжкі побої. Його відпровадили
сходами до дверей і тут ударами
скинули долів на вибетоноване
подвір’я. Таку поцедуру повто-

ряли з ним кілька разів так, що
вже першого вечора він мав по-
розбивану й покривавлену го-
лову і змасакроване лице та
важко потурбоване ціле тіло.
Але треба підкреслити, що він
держався мужньо і при всіх по-
боях ані один стогін не вирвався
з його уст.

до Праці
    ...

Капами були в першу чергу
німці, а потім, якщо бракувало
німців, то й інші. В Авшвіці ка-
пами було найбільше поляків,
тому що їх і числом було там
найбільше і дуже багато з них
фігурувало як «райхсдочі» і
«фольксдойчі«, тобто як ні-
мецькі громадяни і як німці з
походження.

...

Оберкапо Краль та унтеркапо
Подкульскі, поляк з Перемишля,
сконцентрували зараз же пер-
шого дня нашого приходу свою
увагу на нашому другові Васи-
леві Бандері. Вони затягли його
під час праці до льоху і обсипа-
ного цементом запхали разом з
убранням до бочки з водою та
стали шурувати рижовою щіт-
кою його обличчя і голову. Піс-
ля того пігнали його знову до
праці й заставили бігати з тач-
кою та носити бігом цемент на
поверх, а потім знову повели
до льоху «мити». Вечором після
таких тортур, з людини зали-
шилася тільки тінь. Обличчя
було набрякле до невпізнання
й закривавлене, голова пороз-
бивана, а ціле убрання в крові.
Іти назад він вже сам не мав
сил. Його занесли з праці до
табору і відставили до таборо-
вого шпиталю, на «кранкенбав»,
де він скоро закінчив серед мук
життя.

заПізнаєМоСя з
УМовинаМи життя
    ...

На «вінклях» перед нумером
носили всі початкову літеру на-
ціональности. На одинадцятому
бльоці дали нам всім, не пи-
таючися, «П», тобто означення,
що ми поляки. Прийшовши на
новий бльок, ми пробували про-
тестувати проти цього і дома-
галися, щоб нам це змінили на
—«У» як українцям. У відповідь

на наші домагання шрайбер —
шльонзак, заявив нам, що такої
національности команда табору
не знає, а коли ми не є поляки,
то можемо носити букву «Р»
(русскі). Коли ми того не хотіли,
тоді одержали побої за свої про-
тести і мусіли пристати, одні
на «Р», а другі на «П». Двох із
нас заявило, що ми останньо
жили в Празі, тому дістали ми
обидва літеру «Ч» як чехи.

ще одна жертва
терорУ ПольСьких
«Політв’язнів»

Кілька днів після нашого при-
ходу привезли до табору д-р
Олексу Бандеру. Його долучили
до нашого командо праці. Тут
стрінула його така сама доля,
як раніше його брата Василька:
два дні безперервно тортурували
його капи й форарбайтери, поки
непритомного не відвезли тач-
кою до «кранкенбав». З «кран-
кенбув» оба вони не поверну-
лися вже живими. Це було в
місяці липні 1942 року.

національноСті

...
Всі ті поляки, що походили

з теренів, прилучених до «Рай-
ху», фіґурували як «райхсдой-
чі«, а дуже багато поляків з Ґе-
нерал-Ґубернаторства подавали
себе як «фольксдойчі». Такі
попадали до таборової адмініс-
трації, одержуючи становища
кап, бльокових, шрайберів. А
тому, майже вся внутрішня ад-
міністрація Авшвіцу була в ру-
ках поляків. Безсторонні чу-
жинці, як французи, бельгійці
та ін. потверджували, що по-
льські  в’язні давали теж най-
більший відсоток садистів.

...
Українців у таборі Авшвіц

було дуже багато. На перший
погляд не можна було собі ви-
робити уявлення, скільки нас
є. Було це тому, що категорія
«українець» офіційно не існу-
вала. Так завели німці, нама-
гаючись викликати враження,
що всі українці співпрацюють
з німцями, а по таборах і тюрмах
сидять тільки українські кому-
ністи, а польські шовіністи в
таборі припильновували вже,
щоб те зарядження було вико-
нане в сто відсотках. При реєс-
трації українців приділювано
до категорії «поляки», або «рус-
скі», чи й інших якихось націо-
нальностей, залежно від того,
де вони народилися. Нашій групі
дано було всім категорію «П»
— «поляки». Коли ми проти
того запротестували, то, обір-
вавши всі за це солідну порцію
побоїв, одержали всі ми «Р»,
як «русскі». Коли ми запротес-
тували й проти того, дістали
знову «П», а кількох нас «Ч»
як «чехи», бо ми заявили, що
перед арештуванням жили в
Празі. Тільки згодом, ставши
«старими в’язнями», добилися
ми права не носити ніякої букви,
будучи зачисленими до категорії
бездержавних, які теж не носили
ніякої літери. Інтересно, що в
паперах «політичного відділу»
в наших «наказах арештування»:
Zugehorigkeit zur ukrаinishen
kommunistishen Bandera-

Widerstandsbewegung» («при-
належність до українського
комуністичного Бандерівсько-
го руху спротиву»). Інші в’яз-
ні-українці (з-поза нашої групи)
мирились з долею відразу, при-
ймаючи «П» або «Р»; з огляду
на те, що признатися до укра-
їнства між в’язнями, де була
так велика маса польських шо-
віністів, значило виставляти
себе на особливі переслідування,
вони воліли промовчувати свою
дійсну національну приналеж-
ність. Щойно на Свят-Вечір
1943 року мали ми нагоду, —
про що згадаю пізніше, — зо-
рієнтуватися, скільки є тут ук-
раїнців. Солідарність між ук-
раїнськими в’язнями була за-
вжди взірцева.

...
Наше командо складалося

майже зі самих українців, то
не то капом, але і форарбайте-
ром не призначено нікого з нас.
Капом був німець, а потім мос-
каль, совєтський старшина, а
форарбайтером — один німець,
трьох поляків фольксдойчів і
двох москалів. Призначення ка-
пом та форарбайтерами в’яз-
нів-москалів було симптома-
тичним: давніше «русских» не
допускали навіть до кращої пра-
ці; тепер, коли большевицька
армія наближалася, так капи,
як і есесмани вишукували між
в’язнями совєтських старшин і
робили їх форарбайтерами, чи
й капами.

еБензе
...

На бльоках зустрілись ми з
в’язнями, що перебували тут
вже довше. Ми зустріли теж
своїх друзів, ту частину нашого
авшвіцького транспорту, що пе-
реїхала до Ебензе прямо з Мав-
тгавзену. Від них довілались ми,
що відносини тут жахливі. Ба-
гато з наших друзів вже не
жило.

...
Ряди в’язнів топніли зовсім

так, як сніг, що на поблизьких
шпилях. З мого команда відніс
я на «відпочинковий бльок»
двох братів Ровенчуків, кремез-
них колись гуцулів, крепкого
колись Михайла Семчишина з
Бережанщини, вкінці, відпро-
вадив рослого Болехівського,
а останньо з українців, які пра-
цювали зі мною, свого шкіль-
ного товариша Пасічника Влод-
ка, важко хворого майже носив
я до праці і з праці, боячись
відводити його на «відпочинко-
вий бльок».

...
Аж ось біля полудня в неді-

лю, 6 травня 1945 року в’їжджає
в браму американський танк, а
на ньому на верху кількох аме-
риканських вояків. Німецька
сторожа зійшла поспішно з веж
і десь зникла. В’язні кидаються
до американських вояків, цілу-
ють танк і ревуть з радости.

...
Біля бараків зустрів я одного

з наших друзів, а далі ще одного
і ми втрійку вийшли на шлях
та помандрували до містечка.
З бічної дороги над’їхало рове-
ром якесь дівча. Воно цікаво
придивлялось нам.

У німецьких млинах смерти

*У німецьких... стор. 11

Окуляри в’язнів.

Посуд в’язнів.
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...Дівча зсіло з ровера, витягнуло з торби
шматок білого хліба й подало нам. Ми по-
дякували й розділили його між собою.

— Яка паска! — зауважив котрийсь.
— А дійсно: сьогодні український Ве-

ликдень!
Ми задержались і оглянулись на табір.

Мовчки дивились на дерев’яні бараки в
сосновому ліску, на високий комин кре-
маторії, на кільчасті дроти, що лишились
ген там за нами, і на вежі, що на них не
було вже німецьких сторожів. І нам зга-
далися слова з поеми Івана Франка:
Великдень!.. Боже мій великий,
Ще як світ-світом, не було
У нас Великодня такого!..

Значить, ми таки живі й вільні!.. «Ти-
сячолітня німецька імперія», будована Гіт-
лером, яка так ганебно завалилась вже в
сьомому році імперіялістичного «маршу
до могутности», для нас, вкинених на саме
дно нацистського пекла, була справді ти-
сячолітньою. І все ж таки — ми її пере-
жили!..

...

Американці, зайнявши табір, передали
самоврядування бувшим політв’язням. Табір
поділено бльоками після національностей.
Української національности не признано
й тепер.

...

Зараз по приході американців висвітлювано
в Німеччині фільми про кацети під назвою
«Тодесмюлє». Читав я в пресі, що при ви-
світлюванні цього фільму на Нюр-
нберзькому процесі недавні володарі Ні-
меччини і творці концтаборів закривали
руками обличчя, потрясені образом жор-
стокостей. На мене цей фільм не зробив
ніякого враження. Це були тільки знимки
з того, що застали американці в концтабо-
рах після втечі нацистів, між іншим, якраз
у таборі Ебензее. На мене це не зробило
враження може тому, що велику кількість
вихуділих трупів і кістяків бачив я надто
часто і надто довго: враження робило на
мене колись те, як ті кістяки — рухались,
уважались живими істотами, як вони, див-
лячись на своїх катів залитими кров’ю
очима, благали пощади життя, чи ложки
зупи. І те, як вони, до непізнання змасак-
ровані, прощалися на голій землі з життям.
доптані зі звірським задоволенням чоботом
німецького «культуртреґера», або по-
льського його помічника.

хто відПовідальний за ті
злочини?

...
Я сам, як і загал моїх товаришів-укра-

їнців, хоч був через довгих чотири роки
об’єктом звірських орґій здичавілих «ібер-
меншів», стояв весь час мого побуту в ні-
мецьких тюрмах і концтаборах на стано-
вищі, що за нацистські злочини не можна
винуватити весь німецький нарід. Правда,
нас дуже заскочив неймовірно великий
відсоток кровожадних садистів не лиш
між німецьким простолюддям, але й між
німцями з середньою, а то й вищою освітою,
що підхоплювали й самі німецькі політв’язні
— глузуючи, що німецький народ пере-
творився з народу — «Dichter und Denker»
в народ «Richter und Henker», тобто з
народу мислителів і поетів в народ суддів
і катів, — все ж таки ми вважали всіх тих
садистів лише часткою, викидьком німець-
кої суспільности. Дуже застановляв нас
теж факт, що й загал німецьких політв’яз-
нів, за дуже малими виїмками, не виявляв
ніколи приязні супроти не-німецьких по-
літв’язнів, а навпаки — і він уважав само-
зрозумілим, що і в концтаборі мусить бути
поділ на упривілейованих німецьких «ібер-
меншів» та не-німецьких «унтерменшів»
згідно з засадою, що найгірший німецький
злочинець більше вартий, чим найінтелі-
ґентніший та найчесніший ненімець; ні-
мецькі в’язні були теж в основному вико-
навцями внутрішнього терору. Але, — і
це застановляюче явище брали ми на карб
макабрично-пекельної атмосфери в концта-
борах.

Таке наше становище підпало ревізії
щойно під час нашої мандрівки по німецьких
теренах при евакуації концтаборів. Вели-
чезний контраст між поставою до нас,
в’язнів, чеського цивільного населення і
поставою німецького цивільного населення,
про що я згадував у своїх споминах, вразив
нас усіх дуже сильно.

А вже зовсім змінився мій погляд на це
питання після виходу з концтабору, коли
я мав змогу при безпосередній зустрічі з
різними верствами німецького народу ос-
новно пізнати його настанову до нацистської
політики й нацистських практик з одної
сторони і до чужинців з другої сторони.
Такої злоби й ненависти загалу німців до
всіх «діпістів», як я це бачив на кожному

кроці, я не сподівався ніколи бачити. А ці
ж «діпісти» були поголовно жертвами на-
цистських злочинів, жертвами нацистського
уряду, який всупереч постановам міжна-
роднього права, висилав мільйони цивіль-
ного населення з окупованих теренів на
примусову важку працю до Німеччини, і
жертвами німецького цивільного населення,
яке приймало й трактувало переданих йому
«остарбайтерів» як невільників, з якими
можна поводитись свобідніше, чим, на-
приклад, зі собаками, бо ж — для охорони
собак існувало окреме товариство під про-
текторатом самого Ґерінґа, а про подібне
товариство для охорони «острарбайтерів»
не могло бути й мови. Замість сподіваного
вислову жалю і нагороди за працю «ос-
тарбайтерам» зі сторони тих, які за на-
цистського режиму користувались неза-
конно тією працею, прийшли тепер — ма-
сові доноси німецьких баворів на «діпістів»
до репатріяційних місій та до німецької
поліції, щоб якнайскоріше збутися свідків
свого недавнього варварства супроти цих
же «діпістів».

Прибувши при кінці липня 1945 року
до Мюнхену, зайшов я до німецького хар-
чового відділу по приділ харчових карток.
Та тут мені відмовлено їх видачі, відсилаючи
мене до «станції опіки над б. кацетниками»
(«Kaszetbeterenungsstelle»). Але й тут, до-
відавшись, що я не-німець, відмовили у
видачі харчових карток, бо вони, мовляв,
опікуються тільки німецькими б. кацет-
никами. Таке злобне відсилання б. кацет-
ників-ненімців від харчового відділу до
відділу «опіки над б. кацетниками» тривало
досить довго й ні урядовців «нової демо-
кратичної» Німеччини, ні недавніх німець-
ких політв’язнів ні трошки не зворушувало
те, що вони ж граються — здоров’ям
жертв нацизму, які тільки що вирвалися з
обіймів голодової смерти в німецьких кон-
цтаборах. В розумінні одних, як і других
— ненімецькі жертви нацизму залишились
«унтерменшами», людьми гіршого сорту.

...
Як правний заступник українських жертв

нацизму, предложив я німецькому судові
постанови Міжнароднього Військового
Суду в процесі головних злочинців у Нюрн-
берґу, в яких виразно склясифіковано пе-
реслідування «східньо-европейського» на-
селення в концтаборах як нацистські зло-
чини, покликав я свідків кол. шефа СД га-
лицького дистрикту д-р В. Шенка і шефа
відділу в міністерстві Розенберґа д-р фон
Менде, які зізнали, що Гімлєр дав виразне
доручення безоглядно переслідувати «бан-
дерівців» як ідеологічно-політичних про-
тивників націонал-соціялізму і, вкінці, по-
кликався на постанови конференцій і кон-
ґресу ОУН, в яких виразно говориться
про боротьбу не проти німецького народу,
а проти німецького націонал-соціялізму,
його ідеології, програми й політики. Та
німецькі суди збули все те мовчанкою, за-
лишаючись на своєму неґативному стано-
вищі. Все це було, очевидно, доказом ап-
ріорної злої волі й ворожости офіційних
представників понацистської Німеччини
супроти німецьких жертв нацизму. Про
це, зрештою, говорило вже саме вишукання
поняття «переслідування з національних
причин» як претексту для відмови від-
шкодувань, поняття невідомого як про-
тиставлення поняттю політичних причин
навіть самій німецькій юриспруденції.

...
У зв’язку з відмовним становищем під

претекстом поняття «національного» пе-
реслідування відбув я низку розмов з ком-
петентними представниками міністерств
справедливости й міністерств згл. коміса-
ріятів для відшкодувань поодиноких за-
хідньо-німецьких країн та західньо-німець-
кої республіки. І ось один із них (в Штут-
ґарті) заявив мені після нашої тригодинної
фахово-практичної дискусії зовсім одверто:
«Теоретично — ви маєте рацію, відшко-
дування згідно з законом вам належиться.
Але, ми його не виплатимо з принципових
причин. Бо плачення відшкодувань «за на-
цистські злочини» в’язням німецьких кон-
цтаборів ми вважаємо нашою національною
образою. Війну провадив весь німецький
нарід за свої національні інтереси, вжи-
ваючи в тій війні таких методів, які вважав
відповідними і доцільними для осягнення
нашої мети. А тому й не може бути мови
про ніякі «нацистські злочини німців суп-
роти не-німців».

Таке саме становище, прикриваючи
лише цинізм правничими термінами, зай-
няли в своїх рішеннях суди західньо-ні-
мецьких країн. В цих рішеннях говориться
виразно про те, що українські політв’язні
німецьких тюрем і концтаборів були пе-
реслідувані не з політичних причин на-
цистами, як політично-ідеологічні против-
ники націонал-соціялізму, але — були пе-
реслідувані з національних причин леґаль-
ним урядом Німеччини і репрезентантом
всього німецького народу, як ті, що посміли
супротивлятися німецьким плянам і ні-
мецьким законам.

У німецьких млинах смерти Члени Світової Ліґи 
Українських Політичних В’язнів

Â Закінчення з стор. 10
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З Авшвіцу до Фльоссенбірґу та Дахаву

Теодор Шпилькин

У жовтні 1942 року розпо-
чалися загальні масові ареш-
тування на Україні і в той са-
мий час по всіх містах Німеч-
чини й Австрії. Арештовано
українців з так званої «Бандера
ґруппе» (Bewegung). Арешту-
вали інтеліґентів, професіо-
налістів, студентів, робітників
і селян. Переводжувано строгі
допити. Багато арештованих
загинуло на переслуханнях ґес-
тапа. Зневага, пониження, са-
дизм, терор, знущання, побої
і масакри ломаних костей були
щоденними практиками зви-
роднілих ґестапівців. Хто це
пережив на допитах, то до двох
місяців організували транс-
порти і їх відсилали до кон-
цтаборів. Мені довелося з гру-
пою тюремних в’язнів під кі-
нець листопада 1942 року діс-
татися до концлагера Авшвіц...

...По тижневому побуті
в концтаборі Фльоссенбірґ,
мене покликали на політичний
відділ, на переслухання ґеста-
пом. Хоча перейшов знущання
і побої, вони від мене нічого
не довідалися. Так як і раніше,
по моєму арештуванні, я до
жодного обвинувачення себе
не почував. Не розпізнавав різ-
них фотознімків моїх друзів,
яких арештували в Німеччині
і в Україні, як членів похідних

груп ОУН. Ґестапо домагалося
про них всяких інформацій,
різних адрес та прізвищ, ніби
до мене писаних листів і до-
магалися, щоб їх розшифро-
вувати. Показували мені різні
протоколи зізнань арештова-
них, які були доказом моєї во-
рожої діяльности і приналеж-
ности до революційної ОУН.
Ґестапо, маючи вже всі ін-
формації з України про мене
та про мою родину, знало все
про мою мандрівку в 1941-
1942 роках на ЗУЗ та СУЗ і
сказали мені, де я був та що
робив. Розказали мені про мого
батька, що його розстріляли,
бо був такий самий ворог Ні-
меччини як і я. Сказали мені,
що мій брат бандит, який утік
до лісу, в партизани і стріляє
німців.

Про це все я вже знав ще
перед моїм арештуванням. В
часі моєї мандрівки по Україні
я вступив побачитися зі своєю
родиною та застав удома лише
стареньку матір та про все до-
відався. Батько був розстрі-
ляний у місті Д(убні) на Волині
з групою 48-х чоловіків-ук-
раїнських активістів. Мати за-
платила за нас усіх у родині
своїм життям у совєтськім
концлагері на Сибірі.

...

Недовго по моєму переїзді до
концтабору в Дахав, я знову
був покликаний на політичний
відділ на допити. Як раніше,
так і тепер, не обійшлося без
побиття і погроз. Тут я побачив
більшу групу наших друзів
підпільників ОУН. Декотрих
із них привезли з побічних та-
борів під сторожею есесманів.
Хлопці трималися добре. Я
дещо чув з їхніх допитів у дру-
гій кімнаті. Декотрих, які піз-
ніше повернулися до дахав-
ського табору, я пізнав. Вони
належали до нашого зоргані-

зованого гуртка. Мене знову
мучили на допитах майже
п’ять годин...

Під кінець 1943 року і на
початку 1944 року до концта-
бору в Дахаві прибуло транс-
портом кілька груп членів
ОУН з групи «Бандера ґруп-
пе». Це були студенти універ-
ситетів у Відні, Берліні, Ґрацу.
Також було багато інтеліґен-
тів, професіоналістів, фахів-
ців-робітників, які були за-
труднені й арештовані в Ні-
меччині. Між ними було чи-
мало членів Похідних Груп
ОУН і роззброєних частин
ДУН.

...

Восени 1943 року до Дахаву
прибули великі транспорти з
тюрем і концтаборів зі східніх
українських земель, з Києва,
понад 1,500 в’язнів, а пізніше
із Запоріжжя, Полтави, Дніп-
ропетрівська та ще тисячі в’яз-
нів з багатьох інших таборів...

Між українськими в’язнями
зі східніх земель було багато
інтеліґентів, професорів, про-
фесіоналістів, студентів. Було
між ними чимало учасників
чинної боротьби українського
самостійницького свідомого
елементу, які співпрацювали
й помагали Похідним групам
ОУН...

Около п’ятої години по по-
лудні табір оточили альянти.
Американське військо в’їж-
джало на джіпах через браму
до табору земського пекла.
Тут на наших очах постріляли
з автоматів всіх есесманських
вартових, які були на вежах,
що стріляли до американців і
не вивісили білої хоругви.

Цю зворушливу подію ви-
зволення з неволі, яку пере-
жили в’язні концентраційного
табору в Дахаві, в дні 29 квітня
1945 року, не забудуть ніколи
в своєму житті...

На примусовій праці та в 
ув’язненні в Дахаві

Павло Ткач

Діялося це в місцевості св.
Валентина, недалеко міста
Лінц над Дунаєм, в Австрії.
Тут працював завод виробниц-
тва німецьких танків, загально
відомих «тигрів». Оподалік за-
воду були розміщені три та-
бори для примусових праців-
ників цього заводу...

...Одного разу, а точніше
11 грудня 1943 року, коли я
повертався з нічної робітної

зміни і зближався вже до та-
бору, перейшов мені стежку
мій добрий друзяка Івась з ос-
тівського табору і по дорозі
притишеним голосом сказав
мені, що на мене в таборі жде
вже ґестапо, щоб мене ареш-
тувати. Втеча тут була не-
можлива. Отже треба було
прямувати далі до свого бара-
ку. І дійсно, як це сказав Івась
із Запоріжжя, на мене ждало
при дверях ґестапо враз з та-
боровим поліцистом. Вилеґі-
тимувавши мене, двох ґеста-
півців сказали, що я арешто-
ваний і повинен забрати зі со-
бою всі мої речі з кімнати...

Того самого дня в нашому
таборі були ще арештовані:
Микола Кондрин, Левко Стад-
ниченко, Григорій Зубінський,
якому в часі американського
бомбардування зірвало ногу, і
Микола Помор (помер у Дет-
ройті в 1985 році)...

На ґестапівських допитах
звинувачували мене в прина-
лежності до ОУН Степана

Бандери і вимагали зізнань не
тільки про мене самого, але
також про других. Три дні під-
ряд мене фізично мальтрету-
вали так, що я не мав шматка
тіла, щоб від побоїв не був си-
ній або чорний...

Тут з українців були: Во-
лодимир Козловський, Степан
Ланий, Степан Леськів (помер
у Детройті в 1984 році), Ярос-
лав Коваль і ще декількох,
яких прізвищ вже не пам’ятаю.

...У в’язниці в Лінці пройш-
ло так шість місяців і щойно
в червні, в дні 26, мене й деяких
других відтранспортовано до
концтабору Дахав.

...Кілька днів пізніше при-
була друга українська група,
в якій були, між іншими, Ва-
силь Кушмелин, Євген Гарабач
(тепер священик УГКЦ), М.
Лисанюк, Василь Бздир, Ми-
кола Врубльовський, Василь
Вишиванюк, Василь Криса та
інші...

Арешт і Дахав

Тома Мариглад

Мене арештовано в місті
Ґрацу навесні 1942 року та
запроторено до тюрми в тому
ж місті. Разом зі мною був
арештований д-р Н. Небожук,
який також був зі мною пізні-
ше у Дахаві. Тоді арештовано

багато більше українців, може
зо двадцять, на жаль, прізвищ
вже не пам’ятаю. Усі ми були
на роботах в місті Ґрацу. Біль-
шість з цих арештованих ви-
везено до Авшвіцу.

Мені закидувано приналеж-
ність до ОУН Бандери і допи-
тували мене впродовж вісьмох
місяців. Що якийсь час мене
забирали на допити у підвал,
прив’язували до стовпа та били
канчуками, до яких було
прив’язане олово. Я до нічого
не признавався...

...На восьмий місяць, в мі-
сяці грудні не пригадую точно
дати, нас біля 100 арештова-
них, прикували до ланцюга і
так привели на станцію, та за-
ладували на поїзд. Поїзд був
панцирний та мав перегородки
і гак до приковування ланцюга.

У поїзді вже було більше
арештованих, мабуть, з Італії
та Юґославії. Так повезли нас
до Дахаву.

...Кілька днів перед визво-
ленням ми бачили, як літаки
скидали бомби і парашутистів.
Ми раділи, а рівночасно ляка-
лися, щоби нас остаточно німці
не зліквідували. Хотілося жити
та бачити на власні очі ще рід-
них, рідну землю та визволи-
телів. Одного ранку, раненько
уся сторожа повтікала. До на-
шого табору підходили аме-
риканські вояки...

Мене з Канади... призначили
на окреме мешкання. Скоро
після цього перевезли до Ан-
глії.

З Англії я написав листа до
Канади до родини і вкоротці я
вже був удома в Канаді.

Члени Світової Ліґи 
Українських Політичних В’язнів
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В німецьких тюрмах і концлагерах

Зенон Крамар

В хмарний осінній день, 8
листопада 1942 року, я мав
почуття пораженого від не-
сподіваної страшної бурі. Я
був у містечку Ошерслєбен
над рікою Боден, віддаленому
яких 40 км від історичного
Маґдебурґу в Німеччині. Ви-
везений насильно з рідних зе-
мель, так як численні «авслєн-

дери» в тому місті, працював
«цванґсарбайтером» у фабриці
літаків «Месершмідт».

Мене арештувало ґестапо
разом із незнайомими мені досі
такими ж як і я робітниками в
місцевій цукроварні, Михай-
лом Ковалем і Василем Яким-
чуком. Посадили нас у місцевій
в’язниці, а наступного дня від-
везли до Маґдебурґу, до ок-
ружної станиці ґестапо, на Ре-
ґірунґштрасе ч. 1 і 2...

Коло години другої після
обіду нас завели до середини,
де ми застали около 120 в’язнів
різних національностей. Між
ними були Михайло Соколов-
ський (тепер живе в Торонті),
Тимко Шоробура (тепер живе
у Сиракюзах, стейту Нью-
Йорк, США) і Олекса Пере-
візник. Всі три були арешто-
вані того самого дня, що й
ми... По тижневі часу викли-
кали нас по оному на допити.

Кожний після допитів розпо-
відав як ґестапо знущалося,
немов би ми були лідерами
ОУН. В часі мого допиту при-
вели друзів з Бравншвайґу,
які були нашими провідниками
на середню Німеччину. Пріз-
вищ не пам’ятаю. Вони були
дуже зморені, з зарослими бо-
родами, поглядом очей давали
до зрозуміння, що треба гідно
держатися і не заломлюватися.
Допитувачі вимагали свідчень
про наших провідників, а при
тому без милосердя били за
кожною відповіддю.

...Разом зі мною дочекалися
волі в Бухенвальді Дмитро
Дунько, Іван Слободян, Євген
Луковський, Онуфрій Онуф-
рик, Павло Леник, Володимир
Назола, Михайло Ковалевич,
Іван Бараняк, Володимир Ле-
ник, Дмитро Недовіз, Воло-
димир Цимбалістий і інші, яких
прізвища я вже забув.

В оркестрі в Авшвіці

Петро Болехівський

Коли мене та інших в’язнів,
моїх друзів з революційної
ОУН Степана Бандери, з по-
чатком жовтня 1943 року за-
брало німецьке ґестапо з тюр-
ми на вул. Лонцького у Львові
та вивезло спершу до в’язниці
у Біркенав, а згодом до концта-
бору в Авшвіці, я пережив но-
вітнє дантійське пекло, якого
не забуду ніколи. При вході
до брами цього — одного з
прославлених гітлерівських
«млинів смерти», — немов на

«привітання», ми почули чу-
дову оркестру, яка грала вій-
ськові марші. Оркестранти
стояли на підвищенні, повби-
рані в якісь дивні, чудацькі
уніформи з пасками, подібними
до нічних піжам, на яких яс-
краво відбивалися відзнаки у
формі трикутника з буквами
«У», «Р», «П», «Ч» в латин-
ській транскрипції. З обголе-
ними головами, з пожовклим
обличчям та запалими щоками,
вони виглядали немов якісь
марива-з’яви з кошмарного
сну. Над самою брамою виднів
прикрашений гітлерівськими
прапорами (свастиками) вели-
кий напис німецькою мовою:
«Арбайт махт фрай» — «Пра-
ця робить (людину) вільною».
Це було все, що нам на перший
погляд впадало у вічі, бо роз-
глядатись не було часу...

Серед страшних таборових
обставин в мені почала зрод-
жуватися думка: як би то діс-
татись до оркестри та бодай
трішки уникнути знущань, по-
боїв і виснажливої праці, а

при тому допомогти своїм дру-
зям з бльоку «зорганізувати»
кусник хліба чи декілька кар-
топлин, бо оркестранти, пра-
цюючи в кухні, мали до цього
добру нагоду...

Одного ранку нам сказали
виходити з бльоків і ставати в
ряди, по п’ять в’язнів в один
ряд. Наша група в числі 325
осіб держалася завжди разом
і ми творили окрему колону,
яку «есмани» називали «Бан-
дера Льойте» або «Бандера
Ґруппе»... Мов блискавка про-
бігла серед в’язнів вістка про
евакуацію табору... Нас при-
готовляли до «смертельного
маршу» (тотенмарш), щоб ми
не попали живими в руки со-
вєтів... Це було 18 січня 1945
року...

Хай ці скромні рядки моїх
споминів про жахливе минуле
будуть букетом нев’янучих
квітів на знані і незнані могили
моїх друзів, що замаглись за
волю рідного народу й заги-
нули в німецьких «млинах
смерти», не діждавшись волі.

На допитах і судилищі ґестапа та
концтаборові етапи

Степан Мудрик

Був рік 1942. Я повернувся
додому 20 листопада. Тієї самої
ночі привезено зв’язком скри-
ню з набоями до кулеметів,
приблизно 22,000 штук, і скри-
ню ґранат. Це все було сховано
в поліційній дровітні, шопі.
Наступного дня, на день св.
Михайла, в тій місцевості при-
падав празник, і під маркою
гостей мали приїхати члени
ОУН, щоб забрати ті речі з
поліції і відтранспортувати їх
далі.

Вранці я прокинувся раніше,
і вже не міг більше заснути.
У сусідній кімнаті задзвонив
телефон. Говорив начальник
місцевої пошти переляканим
голосом. Він розповів, що міс-
цевість оточена німцями і що
повно жандармерії і ґестапів-
ців.

...
Тим часом до мене підійшов

один ґестапівець і запитв чи я
комендант. На моє стверджен-
ня він зняв з мене пояс і обірвав
нараменники. Я був заареш-

тований.
Усі ми разом зайшли до

громадської канцелярії. Там
уже сидів комісар ґестапо Но-
гава і ґестапівський підстар-
шина Рюкріх. Цей останній
походив з галицьких німців, із
Станиславова. Він звернувся
до мене доброю українською
мовою.

...
— Який посідаєш пост в

ОУН?
Я відповів, що є комендан-

том поліції і до жодної полі-
тики не втручаюсь. Вони го-
ворили швидко між собою і
вийшли з канцелярії, за вий-
нятком двох: того, хто мене
арештував, на прізвище Адам
Ібель, і другий, якого звали
Віктором. Ібель підійшов до
мене і вдарив в обличчя.

...
Ібель бив, не перестаючи,

тоді як інші тримали мене міц-
но. Перериваючи биття, він
запитував який я маю пост в
ОУН і хто ще до ОУН нале-
жить. Я мовчав...

Усіх посадили до авт. Міс-
цем призначення для них була
тюрма в Камінці Струмило-
вій... Увечорі з’явилися ґес-
тапівські вахмани й повели
мене до кімнати, де вже сиділи
Ібель і убраний по-цивільному
Віктор.

Я лежав на землі, Ібель пе-
реглядав якісь папери, а Віктор
за деякий час підійшов до мене
й запитав:

— Ну, что — будєт само-
стоятельная, ілі нєт?

Я подумав, що це мав бути

енкаведист, який служить у
ґестапо. Таких мені вже до-
водилося зустрічати й з ними
розмовляти...

Ібель питав далі:
— У 1942 році в Генераль-

ному Губернаторстві був пе-
репис населення. Тебе у спис-
ках нема. Ти в той час не був
поліційно зголошений. Де ти
був? На Волині в партизанах?

Я дедалі переконувався, що
Ібель має про мене слабі відо-
мості. Він кричав:

— Був у партизанах, чи ні?
Який маєш пост в ОУН?

Я мовчав. Він не вгавав:
— Я вже бачив ваших. Я їх

постріляв у Чорткові.
...
Краківська в’язниця, звана

Монтелюпіх, у той час пере-
повнена. У в’язниці, крім по-
ляків, перебували також ук-
раїнці, яких було перевезено
з львівської в’язниці на вулиці
Лонцького. Розстріли поляків
ґестапо проводило так само
масово, як українців.

...
Нас, українців, засуджених

на кару смерти, опинилося там
кілька осіб, саме: Володимир
Хроменко, член ОУН, родом
зі Станиславівщини, що його
розстріляно в Кракові на по-
чатку травня 1944 року; Іван
Кузьмич, родом зі Станисла-
вівщини, студент права; Ми-
кола Кузів, також родом зі
Станиславівщини. Обидва ці
останні розстріляні також у
Кракові разом. Крім того —
Степан Кузбит, родом із Сам-
бірщини.

Члени Світової Ліґи 
Українських Політичних В’язнів
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А їм ім’я — леґіон

Степан Семенюк
...

Трагічна історія українсько-
го народу в боротьбі проти ні-
мецького окупанта в останній
світовій війні. Непоінформо-
вані чужинці, головно наші
сусіди-вороги ще й сьогодні
намагаються зробити з укра-
їнського народу «прихильників
німців». За мільйони жертв
у боротьбі з Німеччиною з
нас зроблено коляборантів!
Чому? Бо не написана історія
цієї боротьби. Вона лежить
кривавими діямантами у гро-
бах, по руїнах спалених сіл і
міст, приспана порохом забут-
тя, в німецьких млинах смерти,
в кацетних крематоріях.

...Раннім ранком дня 2. 12.
1942 року ґестапо окружило
мій дім у Львові при вул.
Пташника 29 на Професор-
ській Колонії, де я мешкав з
моєю старенькою матір’ю.
Около 8 ґестапівців з поліцій-
ними собаками вдерлися через
браму до городу, виваживши
входову браму і з криком вдер-
лися до мешкання. З криком і
лайкою почалася докладна ре-
візія, яка тривала більше 4-ох
годин. При ревізії нічого пі-
дозрілого не знайдено, але мене
все таки арештовано. Не до-
зволено мені навіть попроща-
тися з моєю матір’ю. Тільки
моя мати-старушка зняла зі
стіни ікону Божої Матері і
нею поблагословила мене на
дорогу, коли мене скованого
виводили з хати до авта, що
чекало перед хатою. Образ
моєї матері з іконою Божої

Матері в руках залишився в
моїй пам’яті на ціле моє життя.
І сьогодні я його бачу передо
мною і вірю, що найтяжчі мо-
менти мого побуту в тюрмі, в
кацетах і на волі я переносив
легше, бо відчував силу ма-
тірних молитов.

Біля 9:00 ранком привезено
мене до тюрми при вул. Лонць-
кого. В прийомній було вже
багато арештованих, оберне-
них лицем до стіни. Пригадую
собі одне прізвище — Іван Ка-
шуба, якого викликали до про-
токолу. Раніше я його не знав,
але чомусь це прізвище за-
пам’яталося мені. Після спи-
сання особистих ґенералій від-
ведено мене на другий поверх
до келії. Я нарахував тоді 64
в’язні зі мною...

На перше переслухання ви-
кликано мене через три дні. В
міжчасі рознеслася вістка по
цілій тюрмі, що арештовано
крайового провідника ОУН
Івана Климова-Леґенду і він
находиться на Лонцького в
тюрмі. Мене ця вістка дуже
затривожила, бо Климів-Ле-
ґенда мешкав у мене зі своєю
дружиною Галиною. Очевидно,
він мав більше таких помеш-
кань у Львові й околиці, і був
замельдований на різні пріз-
вища. У мене він був замель-
дований на прізвище Бур’як
Василь, а професія — кон-
тролер на залізниці на лінії
Львів-Личаків-Перемишляни.
З такими особистими даними
про Климова-Леґенду я пішов
на перше переслухання. Я сто-
яв твердо на позиції, що я не
знав правдивого прізвища Ле-
ґенди і не знав про його фун-
кції в організації. Мене пере-
слухували три ґестапівці:
Вурм, який мене арештував,
Вірзінґ і Мюллер. Очевидно,
мене примушувано тортурами,
щоби я признався до прина-
лежности до організації під
моїм безпосереднім зверхни-
ком Леґендою. Мене відливано
водою і тортуровано далі, але
я повторював все те саме. Мене
сконфронтовано з Леґендою,
але він потвердив те саме, що
я сказав. На цій першій і ос-
танній конфронтації зі мною

Леґенда був дуже збитий, весь
у синяках і ледве говорив, але
погляд його був рішучий, мов
би говорив — убий, не здамся!
І справді Леґенда не здався во-
рогові. На його  прикладі ви-
ховуються сьогодні молоді ре-
волюціонери. Таких моїх пе-
реслухань відбулося ще три,
але Леґенди я вже більше не
побачив...

В половині липня 1943 року
німці рішили розвантажити
трохи тюрму. Слабших фізич-
но вивезено «на пісок», силь-
ніших до концтаборів. Зі мною
на одній келії сидів мґр Воло-
димир Кобільник, адвокат-
ський конципієнт із Дрогоби-
ча. Він був довголітнім в’язнем
за приналежність до ОУН за
часів польської окупації і тепер
не минула його судьба. Він
розказував мені про свої пе-
реживання в польській тюрмі,
а я йому про свої. Комендантом
тюрми на Лонцького в той час
був поляк-райхсдойч Пельц.
Кобільник розказував мені,
що цей самий Пельц був ко-
мендантом польської поліції в
Дрогобичі і він його тортуру-
вав. За деякий час того Пельца
привели на нашу келію стор-
турованого. Німці викрили,
що він належав до підпільної
«Армії Крайової». Сидів він у
нашій келії, як змокла курка
в куті і до нікого не відзивався.
Одного дня підійшов до нього
Кобільник і сказав йому:
«Мені здається, що ми старі
знайомі, пане комісарю по-
льської поліції». Але Пельц
нічого не відізвався, він уже
наперед знав про свою судьбу.
Через кілька днів його викли-
кали разом з Кобільником «на
пісок»...

Після п’ятиденної їзди в за-
пльомбованих вагонах ми при-
їхали до нового табору, знаного
всім українцям із того, що тут
були ув’язнені лідери україн-
ських політичних партій, а го-
ловно підпільної ОУН. Тут
були ув’язнені в окремих бунк-
рах провідник Степан Бандера,
голова Українського Держав-
ного Правління у Львові Ярос-
лав Стецько...

Моя концтаборова одіссея

Микола Курпіта

З приходом совєтів в 1939
році ми в селі Ромезівці Зо-
лочівського повіту отримали
наказ, щоб всі члени юнацтва
та члени ОУН добре переві-
рили своє минуле й, якщо хто
розконспірований в селі та
околиці, хай іде на захід. Саме
тоді по зв’язках я перейшов
до Ярослава і тут зареєстру-
вався в таборі українських бі-

женців. Таких як я, тут було
вже дуже багато. В грудні того
ж року ми в більшості виїхали
на роботи до Німеччини.

Працюючи в Німеччині, я
був дальше в організованих
рядах і перейшов з юнацтва в
повне членство організації. Ми
всі придержувалися конспірації
і кожночасно сподівалися, що
з вибухом війни Німеччини з
СССР ми свобідно переїдемо
на свою рідну батьківщину до
праці там же. На жаль, наші
надії нас дуже підвели. Ми
були прикуті до праці і праці
залишити не могли, хіба з рис-
ком свого життя та життя дру-
гих.

Що більше, осінню 1941
року ми довідалися про арешти
українських діячів у Львові та
повітових містах. Вслід за цим
стали напливати прямо ней-
мовірні вісті, що українців роз-
стрілюють та публічно віша-
ють. В 1942 році німці стали
також переводити арешти се-

ред українського робітництва
в Німеччині. Провідника нашої
групи, де я працював, одного
дня арештували, а згодом за
ним пішли й другі. Більше
арештування в нашій групі від-
булося 22 січня 1943 року,
коли то з нашого робітничого
табору забрали шістьох моїх
друзів і мене. Тоді я виконував
обов’язки місцевого провідни-
ка після арешту мого попе-
редника. Найперше ґестапо
перевело трус. Шукало за під-
пільною літературою. Трус не
дав ґестапові жодних резуль-
татів, бо я, а також другі, були
попереджені і всяку літературу
держали поза своїми мешкан-
нями, а найчастіше на місці
праці. Після трусів нас сімох
доставили під строгим конвоєм
до в’язниці Вольфенбіттель
біля міста Бравншвайґу. Тут
що два тижні брали нас на до-
пити. На допитах били і зну-
щались, як тільки самі хоті-
ли...

В кігтях нацистських демонів

Іван Стасів

...На залізничних рейках за-
скреготіли колеса поїзда і наш
транспорт зупинився. Ще сопів
важко паровіз, немов задихався
від бігу, а через щілини вагонів
в’язні розпізнавали залізничну
станцію.

— Люблин, — крикнув

хтось, і через декілька хвилин
почалося розвантаження на-
битого поїзда в’язнями Ста-
ниславівської і Львівської тю-
рем. Із скреготом відкрилися
двері вагонів. —«Равс, ду фер-
флюхтер гунд!» — дикі есеси
немилосердно били безборон-
них в’язнів.

Біля нашого вагона верещав
пузатий німець і пінився та
прикладом частував в’язнів...
Формували колону по п’ятеро,
а потім під сильним конвоєм
гнали до табору.

Завівав в очі вітер, а над по-
лем крякало чорне гайвороння...

Туди гнали нас тисячу...
Гнали українських самостій-
ників-революціонерів, гнали
ще недавніх військових стар-
шин і вояків «Нєподлєґлей
Польскі» і гнали наловлених
людей по українських селах і
містах, гнали невинних і «ре-
цидивістів». Гнали сивоволо-

сих та молодих, для яких ще
недавно життя розцвітало, як
квітка... Дикі прокльони наших
конвоїрів-есесів сипались без-
упинно.

...
— А, може, краще загинути

на електричних загородах, як
бути погноєм німецького рай-
ху? — подумав я.

І кінчалася ніч, понура й
довга, що тягнулася чорними
думками, як дим з крематорії.

Надходив світанок.
Цю думку я навіть висловив

своєму другові Іванові Бара-
някові, але він відраджував
мені такий вчинок.

Мої друзі з Лонцького —
Михайло Миськів з батьком
Олексою, Степан Ґіль і Дмит-
ро Пищ, Іван Лапка, Іван Дро-
гомирецький, які приїхали тим
самим транспортом, витриму-
вали усякі знущання і держа-
лись в надії...

Члени Світової Ліґи 
Українських Політичних В’язнів
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Дмитро Мирон-«Орлик» в листах про
Київ та революційну боротьбу

Зена Матвійчук

Лицарська смерть від ворожої
кулі 25 липня 1942 року обір-
вала нитку життя Дмитра Ми-
рона в самому розквіті фізичних
й дузховних сил та раптово пе-
рервала його працю й змагання
в лавах борців за волю України
в моменті найбільшого насна-
ження його енерґії та душевного
піднесення. Цей піднесений на-
стрій випливав з почуття ра-
дости й щастя, що доля була
для нього ласкава, бо оце спов-
нилася задушевна мрія кожного
галицького покоління: об’єдна-
тися з матірним родом...

До Києва проривався серед
великих труднощів, лявіруючи
поміж фронтових, наступаючих
частин німецької армії. Дійшов
він аж до Фастова, але тут німці
заарештували його й відставили
до тюрми в Луцьку. З цієї тюрми
він виломився крізь вікно, спус-
тився по ринві на землю й втік
до Львова. По двох тижнях зно-
ву вирушив до Києва й тим ра-
зом йому пощастило дійти до
мети. Лист датований з Києва
14. 10. 1941 р. віддзеркалює
стан його душевного захоплення
й щастя, що переливається крізь
вінця його серця. Ось як він
описує щастя того, хто власною
ногою міг ступити на святі міс-
ця, боротися за волю України
в самому її серці.

«Щасливо, з різними приго-
дами, прибув у Золотоверхий,
чи то пак, зеленоверхий Київ.
Хоча почалася сніжна осінь,
проте Київ виглядає прекрасно.
В зелені й бронзі дерев достойно
й велично розсівся на горбах,
немов володар на престолі. Ро-
бить враження другого Риму й
своєю красою й величчю й си-
вою давниною. Тут відчуваєш
й розумієш благословення свя-
того Андрія... Словами не опи-
шеш усієї краси й багатства
вражінь. Варто було все най-
важче перетерпіти, щоб бути в
Києві та його здобути. А таки
здобудемо його колись, бо він
наш, органічно наш, як і Дніп-
ро... Краса, велич, достойна за-
дума й культура Києва надихає
людину новими думками. В Киє-
ві відчуваєш, що дивляться на
тебе віки й великі, незнані пред-
ки. Як оглядаєш, або ходиш
святими місцями Києва, так і
чуєш, як росте у тобі якась
нова сила. Так мусіли колись
відчувати ті, що йшли до Свя-
тої Землі й Єрусалиму... Для
величного, всеоновлюючого, не-
знищимого міту Києва варто

жити, працювати й віддати всі
сили...».

Душевне піднесення, що його
давав побут в Києві, вкупі з
вродженим йому почуттям
обов’язку й чести кріпили його
сили серед важких обставин,
серед холоду й недоїдання, без-
перервного переслідування ґес-
тапівськими аґентами. Не зва-
жаючи на всі труднощі й не-
безпеки, він вперто й послідовно
вів революційну роботу, поши-
рював визвольні ідеї, приєднував
для них прихильників і борців...

В листі від 15. 12. 1941 р.
писав: «Хотів би вже раз чоловік
дихнути й розвинути свої сили
«во всю», а так все довбай і до-
вбай... Чую в собі силу й енер-
ґію. Видержати, йти безперес-
танно вперед й працювати, хоч
би руками землю рвати».

При всій цій дрібній, виснаж-
ливій організаційній роботі він
знаходив час і силу для праці
над собою, на глибокі студії, на
розробку ідеологічних проблем
українського визвольного руху.
На жаль, його праця, яку він
мав при собі в хвилині арешту-
вання й смерти, пропала в київ-
ському ґестапо. Крім цього він,
колишній провідник Юнацького
Сектора ОУН, завжди присвя-
чував велику увагу ідейному

вихованню молоді...
В листі від 16. 2. 1942 р. пи-

сав: «...Моя ідея, праця й любов
— це добрі друзі на моєму жит-
тєвому шляху». Але «...праця
й обов’язок важніші, як осо-
биста приємність і радість. Як
можна радуватися особистим
щастям, коли бракує його до-
вкруги?..»

І задля цього «щастя довкру-
ги», задля щастя його земляків,
він відрікся власного дому й ро-
динного вогнища та вибрав труд-
ний стиль життя українського
революціонера-підпільника.

Дня 25 липня 1942 року, око-
ло год. 3-ої у Києві на розі ву-
лиць Фундуклеївської (Леніна)
і Театральної дві кулі ґестапів-
ського аґента нанесли йому
смерть на 31-му році життя. Це
був жахливий удар для його
сім’ї. В нашому горі єдиною
розрадою для нас була свідо-
мість, що Бог дозволив йому
уникнути жахливих тортур,
яких напевно не шкодували б
йому ґестапівські кати, коли б
він живий їм у руки попався, та
що згинув він за волю України,
а його гаряча кров всякнула в
святу землю нашої столиці, яку
він полюбив до останнього удару
свого шляхетного серця.

дмитро мирон-«орлик»

Смертельними стежками

Юрій Ґаборак

Юрко Ґаборак народжений
1922 року в селі Акрешори Ко-
сівського району Івано-Фран-
ківської области, схоплений в
Коломиї німцями під кінець 1941
року, вивезений до Німеччини
на працю в околицях Гамбурґа.
Був 10 жовтня 1943 року ареш-
тований і допитуваний за участь
у «бандерівській змові» серед
примусових робітників. Сидів
у тюрмі Фюсбітель у Гамбурзі,
а згодом у концлагері Нойгам-
мер, де носив число 2829. Звіль-
нений до упадку Гамбурґа 5
травня 1945 року...

*   *   *
10 жовтня 1943 рік. Німецька

кримінальна поліція була вдяг-
нена по-цивільному, відчинила
двері до нашого табору (їх було
4) Альседорфе штрассе 300,
Гамбурґ. Поставили нас на
струнко. Було нас 50 українців,
вичитали 18. Запхали нас до
автомашини і завезли до тюрми
Фузбітель. Того самого дня у
Гамбурґу було арештовано 500
українців...

Двері відчинилися — два ви-
сокі молоді СС-мани увійшли
до кімнати. Говорять по-руски,
але мене розуміють: «Ти зай-
маєшся політикою». «Я роблю
на фабриці, більше нічого не
знаю». «Ти розписуєшся із бан-
дерівцями»... Ти знаєш тих, що
на німецьку армію стріляють?
Я там не живу, я тут у вас на
роботі. — Ти зараз признайся:
один ногу підложив, другий по-

пхав. Я бігаю від стіни до стіни,
упав на землю. А вони копають
ногами. Поставили на столик і
давай ґумами один із одної сто-
рони, а другий із другої. Я чув
може 10 ударів, по тому я вже
не пам’ятаю...

...Бачу багато знайомих, у
моїй голові шумить: ой, гуцу-
лику, ти вже не побачиш зеле-
них Карпат, а друга думка «раз
родився, раз загину, люблю Ук-
раїну — за неї згину».

Звідси було 3 дороги: перша
— Нойгамер, друга — Берґен
Бельзен, а третя —хто зала-
мався, то чорний ворон забирав
трупи.

Моя стежечка до Нойгамеру:
5 лютого 1944 року викликають
мене, збирають транспорт до
Нойгамеру — 45 осіб заладували
до тягарової машини, везуть
ніччю.

Рано ми були в Нойгамері...
...Приходить старший сивий

німець, має на ковнірі краску
зелену, білу, чорну, СС, один
кубик. Каже: «Сідай». Я сів.
Приходить секретарка, він каже
до мене «скажи правду, котрі є
бандерівцями, то ми тебе пус-
тимо на волю». Я ніяких бан-
дерівців не знаю. Двері відчи-
нилися, два СС-мани увійшли
до кімнати, зловили за шию,
кинули мене до другої кімнати,

один з одної сторони, а другий,
із другої — б’ють куди можуть.
Зложили руки назад, зав’язали
шнуром і вішають за руки так
високо, щоб ногами землі не
доторкав. Дві години треба так
висіти — зімлілого пустили, я
упав на підлогу...

5 травня раненько 5-та ан-
глійська армія прорвала дроти
і в’їхала до табору...

Мої друзі не дочекалися волі,
повмирали, в останні дні на тиф.
Ми між собою говорили, що
хто живим останеться, щоб дав
людям знати. Я з нагоди 40-
ліття визволення споминаю їхні
імена: Декан Степан, Іванівці,
Ломей Іван, Пациків, Ломей Ва-
силь, Пациків, Ковтун Василь,
Пациків, Ґеник Антось, Березів
Середній, Дутчак Василь, Те-
куча, Юрків Петро, Мізунь, Го-
ловатий Василь, Калуш, Кру-
шець Михайло, Битків, Смета-
нюк Василь, Печеніжин, Ґоля
Семен, Заболотів, Луцик Ми-
кола, Іванівці, Костюк Михайло,
Рогатин, Бартновський Іван, Го-
роденка, Лукаш Петро, Коло-
мия, Кучак Іван, Ключів, Дмит-
ро Шкрібляк, Яворів, Білин-
ський Василь, Волинь, Лев Іван,
Волинь.

«А в неволі тяжка доля, там
мури грубії. А в неволі загинули
братчики молодії»...

«Будуєш Україну в Німеччині?»
Будучи учителем в українській школі в селі Зарваниця на

Золочівщині, за мною почало слідити ґестапо, підозріваючи у
членстві ОУН(б). У квітні 1944 року, за дорученням мого органі-
заційного зверхника, я мав по зв’язку дістатися до Відня, маршрутом
від Львова, через Лемківщину і Братіславу (Словаччина). До
Відня прибув якраз 30 червня і влаштувався у гуртожитку для
студентів, де були наші хлопці. З Відня переїхав на роботу до Ма-
ріяцель, де був арештований ґестапо 11 вересня і перевезений до
Леобен на слідство. Тут мене мучили три дні: в’язали руки на
спині і підтягували на шнурку вверх, аж до непритомности. Тоді
відливали водою — і знову те саме. При тому казали: «Будуєш
Україну в Німеччині?!» Питали про ОУН, моїх зверхників,
приятелів, хто мій провідник. Але нічого від мене не видусили. По
кількох днях, 18 вересня, мене перевезли до тюрми в Ґрацу, де
відсидів до кінця війни. З тюрми німці нас гнали на каторжні
роботи будувати воєнні укріплення.

Ярослав Вільк

Члени Світової Ліґи 
Українських Політичних В’язнів

Пам’ятна дошка у києві дмитрові миронові-«орликові».

Арештований ґестапо, під час спроби втечі убитий 25 липня 1942 року на розі
Фундуклеївської і Театральної (зараз — Богдана Хмельницького та Лисенка відповідно).
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З Дніпропетровська через Ігрень до
кацету Бухенвальд

Юхим Харченко

В вересні 1941 року я повер-
нувся до Дніпропетровська...

З початком жовтня 1941 я
зустрів приятеля зі студентських
буднів. Він був в товаристві ви-
сокого, чорнявого молодого чо-
ловіка. Леонід познайомив мене
з ним. Це Петро Васильович
Морозенко, провідник групи ук-
раїнських націоналістів на Дніп-
ропетровськ. Леонід запевнив
Петра Васильовича, що зі мною
можна говорити відкрито, нічого
боятися. Я попросив їх зайти
до мого помешкання. Тут Пет-
ро Васильович оповів, що то
таке Похідні групи та їхнє зав-
дання. Ми працюємо в підпіллі,
бо для нас німці такі самі вороги,
як і рускі. Ми шукаємо при-
ятелів, які помагатимуть нам в
нашій праці. Я завжди готовий
допомогти тим, хто бореться
проти поневолювачів червоних
чи брунатних, відповів я... Для
того, щоб освідомлювати насе-
лення, ми постаралися дістати
циклостиль, на якому розмно-
жувалися листівки для поши-
рення серед населення. (Друг
Василь привіз циклостиль з Га-
личини до Дніпропетровська, а
я переніс його з одного перед-
містя до другого на моїх пле-
чах. Тут циклостиль був уста-
новлений в прибудівці біля мого
помешкання).

... 17 жовтня я пішов до ро-
боти... Ось уже майже час кін-
чати роботу. До канцелярії за-
ходить поліцай в цивільній оде-
жі. Питає в секретарки, чи є
Харченко. Секретарка показала
на мене. Я пізнав його, бо вже
раз приходив до мене, хотів ві-
дібрати друкарську машинку з
нашого підприємства...

Це був мій останній день на
волі. Привели мене на поліційну
станицю. Начальник охорони
відібрав від мене всі документи,
гроші, годинник і замкнув до
окремої кімнати...

...Після допиту, слідчий пе-
редав мене начальникові охо-
рони, а той повів мене до кім-
нати, де вже було 20 осіб... Тут

я зустрів Леоніда Ларжевсько-
го, Івана Гальчевського, Йосипа
Василенка і перший раз побачив
Степана Макуху. Крім них пред-
ставились як націоналісти: Ми-
кола Білецький, Петро Білець-
кий і Галина Зозуля, вони були
арештовані в Дійовці — так на-
зивалося північне передмістя
Дніпропетровська...

...Після фомальних питань
та де мешкав перед арештом,
слідчий. офіцер ґестапа, при-
ступив до справи. Властиво, що
ваша організація хоче, питає
він. Самостійної Української
Держави, відповідаю. То ви хо-
чете, щоб ми нашою кров’ю,
нашими жертвами здобули вам
державу? Ні, кажу йому. Для
боротьби з большевиками мо-
жете використовувати наших
полонених, замість тримати їх
по таборах. То є велика потен-
ціяльна сила проти большевиків,
сказав я. «Ми самі дамо раду з
большевиками, а самостійну
Україну треба заслужити від-
даною працею для райху і фю-
рера», — відповів офіцер. На
цьому допит закінчився, він від-
пустив мене. Більше на допит
не покликали. 15 січня 1943
року нашу групу викликали до
окремої кімнати з речами...

Привезли нас до бувших ка-
сарень військової танкової час-
тини, що знаходилися близько
до Дніпра, біля парку ім. Шев-
ченка. Касарні і велика площа
біля них були огороджені ви-
соким плотом з колючого дроту.
Тут уже було біля 500 осіб...

Весною, 20 березня 1943 року
наш табір перенесено на ІГ-
РЕНЬ. За совєтів там була пси-
хіятрична лікарня. При лікарні
було велике господарство, де
працювали пацієнти, що при-
ходили до здоров’я. Коли рускі
втікали, тут залишили біля 700
умово хворих. Німці, щоб не
обтяжувати себе опікою над
ними — постріляли всіх. Тери-
торію лікарні обгородили ко-
лючим дротом і зробили тут
кацет...

...Пішли чутки, що німці по-
чинають відступати. Нас мають
ладувати до товарових вагонів
і транспортувати до Німеччини.
Чутки були правдиві.

15 серпня 1943 року було
відправлено перший транспорт.
Перед тим всіх їх послали до
лазні, а потім ладували у вагони,
які стояли біля табору. З другим
транспортом, 24 серпня 1943
року відправили мене також...

29 серпня 1943 р. поїзд зу-
пинився на ст. Ваймар — ос-
тання зупинка. Тут під’їжджали
тягарові авта, забирали в’язнів

і транспортували до кацету Бу-
хенвальд.

По двох тижнях почали від-
бирати більш здорових і пере-
водити до робочого табору, а
частину транспортували до ін-
ших таборів. Найбільше брали
до Дори. Всі наші друзі: Микола
і Петро Білецькі, Пилип Горя-
ний, Євген П’ятниця, Іван Галь-
чевський та Федір Нечипоренко
були відправлені до Дори. Іван
Чухмара і я залишилися в Бу-
хенвальді.

...
Одного разу я пішов до лят-

рини  за потребою. Там сидить
на перекладині в’язень з літерою
«П». Я сам собі не вірю, чи мені
передчувається. Він деклямує
уривок з «Гайдамаків» Шевчен-
ка:
Як та хмара, гайдамаки
Умань обступили
Опівночі: до схід сонця
Умань затопили;
Чоловіче, що ти деклямуєш, та
ж гайдамаки били поляків, а ти
поляк. Я такий поляк, як ти рус-
кий, відповідає мені. Він пред-
ставився мені — я Євген Лу-
ковський, а я Юхим Харченко,
дуже приємно познайомитися
хоч в неприємному місці. Питає
мене, чи я знаю, що то ОУН. Я
відповів, так, знаю. Під час обіду
кожний з нас оповів історію
арешту. На другий день Євген
не прийшов до роботи в нашу
команду, бо був переведений на
кухню. Маючи можливість діс-
тати літру зупи, він частенько
приносив мені. Він познайомив
мене з іншими в’язнями, що
були арештовані за приналеж-
ність до ОУН (Дякуючи Євге-
нові, я пізнав таких друзів: Іван
Слободян, Роман Ковалів, Дмит-
ро Недовіз, Дмитро Дунько,
Дмитро Корчак, Володимир Ле-
ник, Володимир Назола, Іван
Бараняк, Крамар, Микола Си-
рівець, Онуфрій Мальгівський,
Евстахій Ясеньовський, проф.
Іван Ратушний, Сидір Терлець-
кий...).

11 квітня рано, десь на захід
від табору, було чути гарматні
стріли. Біля 12 години СС-мани
почали втікати з веж. Величез-
ний танк прорвав колючі дроти,
переїхав цілий табір і зупинився
на площі (апельпляці)...

Тепер опіку над табором пе-
ребрала американська армія...

В червні місяці всі українці
залишають Ваймар та мандру-
ють дальше на захід, бо Тюрін-
ґію займають рускі. На цьому
кінчається моє скитання по тюр-
мах і кацетах, але починається,
часом досить бурхливе, життя
в ДіПі таборах, аж до виїзду в
Америку 1951 року.

Спогади воєнного лихоліття

Франко Гурин

Франко Гурин  народився
30 вересня 1916 року в селі
Щуровичі Радехівського райо-
ну Львівської области. Як і
багатьох його однолітків, по-
різному склалася доля. Але
було одне, невід’ємне бажання:
бачити свою Вітчизну неза-
лежною.

...
Постійні арешти та надмірне

обкладання населення різними
континґентами, а також насиль-
не ловлення та вивезення нашої
молоді до Німеччини на різні
каторжні роботи допровадили
до того, що вже в половині 1943
року на Волині боротьба Ук-
раїнської Повстанської Армії
супроти німецьких окупантів
розгорілася на повну скалю. За-
грожена українська молодь Га-
личини, яка була відділена від
Волині примітивною границею,
часто втікала туди і вступала
до УПА.

Роздумуючи над тим, що й
мене можуть кожночасно за-
арештувати або над конечністю
перейти на Волинь і вступити
до Української Повстанської
Армії, я разом з моїм другом
Павлом поїхав до млина молоти
збіжжя, щоб таким чином за-
безпечити моїх батьків на вся-
кий випадок мукою, а після цьо-
го вже з чистим сумлінням ви-
братись на Волинь і вступити
до УПА. На жаль, обставини
склалися по-іншому...

... Я так твердо заснув, що і
не зчувся як мене, сплячого, 10

серпня 1943 року о 12-ій годині
ночі розбудили 8 есесів і, взявши
під конвой, запровадили до по-
льської «світлиці». Крім мене,
припровадили до неї ще 19 осіб.
Наказали лягти долілиць і не
ворушитися. Вранці все село
прийшло нас відвідати та опла-
кувати, бо люди думали, що нас
розстріляють. Та не розстріляли,
а заладували на вантажне авто
і повезли спочатку до Радехова,
а надругий день — до Кам’ян-
ки-Струмилової. Тут по одному
викликали на переслухання, під
час якого немилосердно  били
тростиною по пальцях і зму-
шували мене підписатися, що я
належу до Організації Україн-
ських Націоналістів.

До цієї ж тюрми привезли
також мого племінника П.
Штендеру (молодший брат Єв-
гена Штендери — головного ре-
дактора Літопису Української
Повстанської Армії), якого зло-
вили з націоналістичною літе-
ратурою і на другий день пові-
сили.

Через певний час нас розді-
лили. Одних звільнили, інших
призначили до Німеччини на
тяжкі роботи, а нас 8-х під кон-
воєм перевезли до Львова і по-
садили в тюрму Лонцького. Крім
мене, в цій групі були два брати
Заяці, два брати Рибачуки, бать-
ко і син Максимці та Микола
Михальчук...

...Перебуваючи на Лонцького,
я познайомився з Федором Лу-
цишиним, який працював у тю-
ремній кухні. Він, бачачи мене
до краю виснаженого, роздобув
на кухні буханець хліба та пе-
редав його для мене. З цим од-
ним буханцем, завиненим у чор-
ну сорочку, в якій мене заареш-
тували, нас 8 зі села Щуровичі
призначили під кінець вересня
1943 року до транспорту, з яким
ми вирушили в далеку і незнану
подорож до німецького концен-
траційного табору... Наступної
ночі, відважніші політичні в’язні,
які були в нашому товаровому
вагоні, розбили двері й почали
один за одним вискакувати з
вагону. Вискочило їх чотирнад-
цять, а п’ятнадцятим вискочив
і мій друг Павло, який був за-

арештований під Лопатином.
Правда, після Павла я також
вже був намірений вискакувати
з вагона, але мене затримав при-
ятель Михальчук. Якщо б він
мене не стримав, то я, напевно,
був би забитим від куль есесів-
ських автоматів. Бо саме в той
момент, як я намірився виска-
кувати з поїзда, вони почали не
лише  страшну стрілянину, але
й зупинили поїзд і стали роз-
шукувати втікаючих в’язнів.
Під час цієї несподіваної стрі-
лянини загинули від есесівських
куль обидва мої приятелі, тобто
один з братів Рибачуків і мій
друг Павло.

Після цього нічного епізоду,
під час якого впало жертвою
чимало в’язнів, есмани наново
позабивали у вагонах двері і
вже без різних пригод та пере-
шкод довезли нас до концен-
траційного табору Майданек,
розташованого неподалік міста
Любліна...

...

Навесні 1944 року з огляду
на наближення большевицького
фронту, німецька команда та-
бору Майданек хворих в’язнів
залишила на поталу в таборі, а
тих, які ще могли ходити, зала-
дували в товарні вагони і вивезли
до Німеччини... Нас всіх при-
везли до табору Нацвайлер.
Мушу ще додати, коли нас ви-
возили з табору Майданек, то
батько і син Максимці лежали
хворі, а Михальчука, Рибачука
і Заяця я вже більше ніколи не
зустрічав.

В таборі Нацвайлер я довго
не затримався, бо мене пере-
везли до табору Накагера,.. Моз-
бах і, врешті, до відомого ши-
рокому загалові німецького кон-
центраційного табору Дахав...

У ті дні, коли ми повністю
опинилися на волі після пере-
несених страшних життєвих не-
гараздів, усі заносили гарячі мо-
литви до Всевишнього за його
велику і несподівану ласку, яку
принесло нам визволення на по-
чатку 1945 року на самі Вели-
кодні свята. Того дня я і мої
співв’язні згадували своїх друзів,
які не дочекалися волі...

національний МУзей-МеМоріял ПаМ'яті жертв окУПаційних режиМів

«тюрМа на лонцького»

В концентраційному таборі 
на Янівській у Львові

Іван Ілемський

Мені добігав вже другий рік
невільничої праці в Німеччині.
Працював я з тисячами таких,
як я у вугільних шахтах у міс-
цевості «Zeche Bonifacius (Es-
sen-Kray)», Вестфалія. Тут були
різні національності цілої Ев-
ропи, а найбільше було нашого
брата. Ми всі слідкували за хо-
дом фронтів в Европі і поза Ев-
ропою, а найбільш наша увага
була прикута до Рідної Землі.
Часто моя думка кружляла біля
мого рідного села Голинь в Ка-
лущині Західньої України, де я
побачив світ 7 липня 1916 року...
Я часто задавав собі питання,
як би то вирватися з тих робіт-
ничих огорож Райху й дістатися
на Рідну землю і тут, як другі,
стати в ряди Української По-
встанської Армії та збройно бо-
ротися проти нацистського без-

прав’я та брутальної окупації
моєї землі. Мої думки не були
тільки моїх переживань. Й дру-
гі, такі як я, звірювалися мені в
своїх плянах та бажаннях. Пи-
тання завжди стояло отвором,
як найперше дістатися в рідний
закуток, а звідтам промощувати
дальший шлях в рідне підпілля.

Я вже довший час старався
про працівну відпустку домів,
яку підтримував такими арґу-
ментами, що мої батьки хворі-
ють й їх і моїм бажанням було
б хоч раз побачитись ще перед
смертю... Я не вірив своїм очам,
коли одного дня я таки  такої
працівної відпустки добився. В
серпні 1943 року я вже прямував
німецькою залізницею в рідне
Підкарпаття...

Коли вже все було готове і
нав’язані потрібні контакти іти
в «ліс», я ранком 20 листопада
пішов в Долині на ринок, щоб

дещо купити з харчів для себе і
других. Думав я, що ранком по-
ліція не дуже активна в публіч-
них місцях. Не встиг я набути
деяких овочів, коли біля мене
з’явився поліцист з місцевої по-
ліції і зажадав виказки... За цей
час моя келія, де я перебував,
таки добре наповнилася новими
жителями. Переважно були це
молоді люди. Деякі здезертиру-
вали з примусової праці, іншим
закидали чорний ринок, але най-
більше було таких, яким заки-
дали т. зв. бандитизм, що в мові
дня означало приналежність до
українського підпілля, ОУН і
УПА...

Коли нас стали вивантажу-
вати з машини та реєструвати,
щойно тоді ми переконалися,
що нас завезено до концентра-
ційного табору на Янівській ву-
лиці у Львові...

Дорога на схiд України за її волю

Микола Карпiй 

Вночі, у перший тиждень бе-
резня, 1943 року, за дорученням
обласного Проводу ОУН, були
розповсюджені членами ОУН
у місті Житомирі відозви, які
ми привезли із Львова, до ук-
раїнського народу, щоб ставав
до боротьби проти брунатного
і червоного імперіялістів за Ук-
раїнську Самостійну Соборну
Державу. У розповсюджені ві-
дозв брали участь наші симпа-
тики Василь та Іван, народжені
в Житомирі. Вже вранці поліція
з ґестапівцями бігали як "ша-
кали" по місті та збирали наші
відозви. Але за це ніхто з нас
не потерпів. Знали з відомих
нам переказів місцевих жителів
міста, що наші відозви мали по-
зитивний вплив на українське
суспільство міста Житомира. 

...Прийшов я до "квартири",
в якій вже чекали на мене друзі,
Провідник Бульба і Василь Фе-
денко. Привітався з ними та по-
чалася між нами розмова про
виїзд до Варшави. Переглянули
ми плян подорожі, поданий Ва-
силем і рішили їхати вечірнім
поїздом 2 квітня 1943 року.

...Поїзд чекав й чекав і час
до часу гудів і без перешкод,
ранком ми прибули до Ковеля.
Висіли та пішли спитатися
службовця, коли їде поїзд до
Холму, а він сказав нам: "Хлоп-
ці, ховайтеся у цьому поїзді (він
стояв на бічній колії) й сидіть
тихо, бо ґестапівці й баншуц-
поліцаї бігають, як скажені, шу-
каючи тих, що цієї ночі розбили
тюрму й застрілили кількох ґес-
тапівців та випустили всіх в’яз-
нів, які пішли до УПА. Я вам
скажу, як буде від’їздити поїзд
до Холма".

...Побачив я, що наш поїзд в
облаві баншуцполіції і не було
іншого виходу, треба було зда-
тися. Нижчу частину грошей і

інші речі, щоб оминути закиду
"чорного гандлю". Почали на
нас кричати, щоб ми сходили з
поїзда: Steigen Su aus! Verfluckte
Partisanen".Нас арештує бан-
шуцполіція по півночі 4 квітня
1943 року. Привели нас на стан-
цію і там били, копали нас і
кричали: "Verfluckte Partisanen",
до самого ранку. Вранці пере-
дали нас ґестапові в Холмі. По-
садили нас до тюрми...

В ночі, 1 жовтня 1943 року,
ґестапо збудили в’язнів і вигнали
з тюремних кімнат на подвір’я
і по п’ять зв’язували дротом за
руки, та садили у вантажні авта
й відвозили на станцію тягаро-
вого поїзда.

...Подорож була жорстока;
— били нас без почуття гідности
людини, в’язні падали на землю,
їх підбирали й несли до призна-
ченого місця. Вели нас у сторону
"крематорії" у Біркенав (Birke-
nau). Побачили ми, що там ди-
миться з високих двох коминів
і чути було дивний запах. Надії
вже не було на життя...

Ґрипс з концтабору з іменами членів ОУН, 
винесений Миколою Карпієм.
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ЧИ БУЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОУН НА ТЕРЕНАХ
СХІДНьОЇ УКРАЇНИ В 1941-1950 РР.

РИБАЛКА ІВАН 
ДМИТРОВИЧ
Дніпропетровськ, 1993 р.

Так, були, і зокрема на Дніп-
ропетровщині.

...

В 1942 році в с. Сурсько-
Михайлівці появились листівки
ОУН, в яких закликалось бо-
ротися за незалежну Україну.
В листівках пояснювалось, що
ворогами України є і Гітлер, і
Сталін, і що боротись треба
проти німців і більшовиків. Я
сам це чув, як говорили про це
пошепки діди і дядьки. А літом
1942 року пішли чутки, що
участь в Організаціях україн-
ських націоналістів беруть дехто

з молодих людей навколишніх
сіл. Хто вони — ніхто не знав.
А десь у серпні 1942-го я став
свідком розмови БЕСАРАБА
Методія (мого дядька, нині по-
кійного) з одним  чоловіком про
те, що недавно німці зробили
обшук обійстя Федоряків (ро-
дичів Бесараба М.), шукаючи
українських націоналістів. У
Федоряків були молоді сини і
дочки і ось один з них, здається
на ім’я Микола, і був чільним
організатором осередку ОУН в
Дзирівці.

...

А вже після приходу черво-
них радянських військ в село, в
1943 році через кілька місяців
був заарештований Микола ФЕ-

ДОРЯКА, його сестра і ще якісь
молоді люди за те, що вони були
членами Організації українських
націоналістів.

Виявляється, що в саду в Фе-
доряків, під великою купою хми-
зу, що складена була в кінці
саду, був лаз, замаскований хми-
зом, до бункеру, викопаного в
землі. В бункері була друкарська
машинка, листівки, якісь запаси
харчів та інше начиння для ве-
дення підпільної роботи.

Треба думати, що той керів-
ник сховався від німців там, в
бункері.

ФЕДОРЯКУ Миколу судили
в совєтському суді і, здається,
засудили до 7 років ув’язнення
за боротьбу з німцями в лавах
ОУН...

ДІЯЛьНІСТь ПІДПІЛЛЯ ОУН/б/ НА ТЕРЕНІ
ДНІПРОПЕТРОВСьКОЇ ОБЛАСТІ В РОКИ

НІМЕЦьКОЇ ОКУПАЦІЇ /1941-44/
ХОБОТ Павло
КУДЕЛЯ Дмитро
студенти Дніпропетровського
Державного Університету
1993 р.

...Терор проти ОУН тривав
на всьому протязі окупації. Тут
хочеться процитувати витяг з
характерного звернення німець-
кого управління "Слухай, ук-
раїнський народе!" за червень
1943 р.: "...кремлівські жиди
стоять у зв’язку з ОУН, яка ні-
бито воює проти большевизму...
В проводі ОУН сидят агенти
Москви... ОУН і більшовизм
— це одне, тому мусять вони
бути знищені!". Як тут не при-
гадати совєтських листівок, де
стверджувалося, що "Бандера
прибув на Україну на німецькій
тачанці..."

16. 09. 1941 р. відбулися пер-
ші арешти в Дніпропетровську,
де, разом із заступником голови
облуправи було репресовано 10
осіб. Арештованих (як правило,
галичан) вислали додому і на-
казали зголоситися до ґестапо

(згідно з розпорядженням на-
чальникам поліції безпеки і СД
від 3 липня 1941 р.) В. Регей
був пересланий у Дрогобицьку
тюрму. Але надалі така відносна
"гуманність" змінилася на без-
оглядну жорстокість. У січні
(за іншими даними — у квітні)
1942 р. ґестапо розстрілює го-
лову Криворізької міської уп-
рави С. Шерстюка, провідну ді-
ячку ОУН у Кривбасі Ганну
Максимець, редактора часопису
"Дзвін" поета Михайла Прон-
ченка та ін.

Про самостійницьку діяль-
ність голови обласної управи
вже згадувалось. У кінці жовтня
1941 р. "Айнзацкоманда С-6"
заарештувала заступника голови
і шість начальників відділів ук-
раїнської обласної управи. СД
захопила і славнозвісну печатку
"Українська держава..." По ство-
ренні "Райхскомісаріату Украї-
на" цю територію перебрала ні-
мецька цивільна адміністрація
15 листопада 1941 р. Українські
ж управи стали "допоміжними".

У жовтні 1942 р. заарешто-

вується декілька підпільних груп
у Дніпропетровську: в Амур-
Нижньодніпровському районі
(с. Ломівка), у північному пе-
редмісті Діївка. Арешти прово-
дили місцеві поліцаї. Серед за-
арештованих були провідник
групи націоналістів на місто
Павло Морозенко, Степан Ма-
куха ("Муха" — член Похідної
групи, родом із с. Піддубці Со-
кальського р-ну Львівської обл.
— за повідомленням заступника
Крайового Провідника Петра
Дужого — "Арсена"), Галина
Зозуля, Йосип Василенко, Лео-
нід Ларжевський, Федір Нечи-
поренко, Юхим Харченко. Знач-
ну кількість підпільників запро-
торено до концтаборів.

У 1943 р. був розстріляний
член ОУН з Широківського р-
ну (с. Пологи) Анатолій Зайко.

У вересні-жовтні 1943 р. ґес-
тапо проводить масові розстріли
українських націоналістів з Ні-
кополю і Кривого Рогу. А вже
перед втечею, німці відправля-
ють у концтабір проф. Олійни-
ченка...

ПРАЦЯ ОУН В КІРОВОГРАДЩИНІ

Степан Глід

В кінці 1941 року скрізь по
Україні, середні й вищі школи
були німцями закриті. Закрили
й Т. середню школу, і я переїхав
з своєю родиною до свого рід-
ного села Н., в батьківську осе-
лю, де жила одна тільки моя
старенька мати, бо батька боль-
шевики замордували на Забай-
каллі...

Для більшої безпеки, певнос-
ти й конспірації нові мої друзі
перенеслися до мого рідного

села й моя старенька батьківська
хата перетворилася в Обласний
штаб ОУН в Кіровоградщині,
а клуня — місцем зустрічі й
відпочинку зв’язкових і різних
перехідних груп. Там же в селі,
по різних криївках і схованках
— у землі й будівлях, зберіга-
лися друкарські машинки, штам-
пи й печатки, різні блянки та
документи, архіви, різна літе-
ратура й летючки, зброя і ве-
ликий синьо-жовтий прапор із
золотим тризубом і золотою
пацьорчатою обшивкою кругом,
який чекав на свій час і призна-
чення.

...
Обласний провід ОУН в Кі-

ровоградщині складався з діячів
східніх земель, а повітові і рай-
онні проводи переважно з міс-
цевих українців.

Зв’язкові, що вислав їх Го-
ловний чи Крайовий Провід
ОУН, прибували до нас пере-
важно нелеґальними шляхами
по зв’язку або їхали з підроб-
леними німецькими документа-
ми, а інколи вдавалося проїхати
і в різних фіктивних справах.

Завдання зв’язкових виконували
також і дівчата, які часто при-
їжджали як артистки, й вико-
навши свої організаційні
обов’язки, давали в місцевому
театрі, про форму, вечір співів
чи танців і їхали далі, чи повер-
талися назад.

...

Крім зв’язків із Крайовим і
Головним Проводами ОУН, наш
обласний провід ОУН мав також
тісний контакт, через зв’язко-
вих, з Полтавським і Дніпро-
петровським обласними прово-
дами.

...В той час в кіровоградській
тюрмі членів ОУН довго не три-
мали й усіх розстрілювали.

В таких тяжких умовах во-
єнного стану, серед ворожої
аґентури й частої зради, весь
час падали жертвами українські
націоналісти-революціонери і
навіть масово (Київ, Олексан-
дрія, Дніпропетровське, Мико-
лаїв), але своєї праці не тільки
не припиняли, а ще з більшим
завзяттям бралися до неї...

ІЗ СПОМИНІВ СВЯЩЕНИКА-В’ЯЗНЯ: З ТИХОГО
СЕЛА — В КАТІВНЮ КРИВАВИХ ОПРИШКІВ

...
Вулицями «Бавгофу» понісся проразливий гомін позачер-

гового ґонґу. Сколихнулись серця шести соток людей... «Усі
поляки уставляються негайно в п’ятки і відмаршовують до табору!»
Нема ради. На моєму «вінклі» буква «П». Мушу ставати в ряд...
Кожний вриваними словами намагається з’ясувати свої недома-
гання, слабості, — може вдасться вирятуватися з біди. Надаремно!
Тільки невеликій частині, що їй ще треба піддатись окремим лі-
карським оглядинам, удасться покищо перейти на бажаний бік.
Всі інші, між ними ми обидва з о. Климчаком — льос!.. у транс-
порт!

...Два дні нервового очікування, чи вдасться нашому доброму
духові, Миколі Климишинові, переконати, кого треба, що числа
154511 та 154792 — не поляки, і коли лиш останніх беруть тепер
під увагу, то ми обидва, як українці, повинні бути звільнені від

транспорту. Вкінці радісна вістка: вдалось! З полегшею, що її годі
описати, вертаємось на «нашу сімнадцятку»...о. Юрій Ковальський
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Українські політичні в’язні в нацистських
концентраційних таборах

Михайло Марунчак
...
В 1940 р. попались до ав-

швіцького концтабору українці
з Лемківщини, Грубешівщини
та Підляшшя. Українці мали
вже такі передові реєстраційні
номери, як 3642, 3637 і другі
чергові числа. Арешти ці були
радше припадковими, без полі-
тичних загальних обґрунтувань.
Однак серед них були вже теж
політичні діячі:

Ярослав Горбовий, рідний
брат відомого адвоката Воло-
димира, попався сюди з приводу
своєї діяльности в Організації
Українських Націоналістів. Теж
загинув у тому ж році, перебу-
ваючи в «Штрафкомпанії».

...
Першими масовими жертва-

ми в нацистських концтаборах
були таки члени Організації
Українських Націоналістів
(ОУН) та замітніші постаті гро-
мадського життя.

...«під впливом тої брехливої
пропаґанди (т. зв. українсько-
німецької сівпраці — М. М.)
з’являлися перші українські по-
літв’язні в німецьких катівнях.
Не довго жили ті люди — тільки
одне слово «українець» було
досить для того, щоб таку лю-
дину негайно замордували «бра-
ти слов’яни» на подвір’ї кон-
цтабору. Найактивнішу участь
в цих вбивствах українців при-
ймали поляки, а також росіяни».
Останні «пописувалися» в таких
таборах як Бухенвальд, Дора,
Штутгоф. Часто одні й другі
спільно тероризували україн-
ських в’язнів і це було причи-
ною, що не один українець ви-
являв своє національне обличчя
щойно по розвалі концтаборів...

...Брати Мостовичі, Микола
і Леонід пройшли разом похід
в Україну, перейшли в’язниці
— Біла Церква, Монтелюпіх і
концтабори Авшвіц, Мавтгав-
зен, Ебензе, Ґузен; дві сестри
Олена й Ольга загинули в під-
піллі, третя Наталка була схоп-
лена і вивезена з батьками о.
Григорієм й паніматкою Марі-
єю. Найстарша сестра Оля була
спалена живцем в церкві, як ні-
мецька каральна дивізія СС пім-
стилася на мешканцях села Ма-
лин (Рівненщина) за підтримку
УПА. Німці вбили тоді 1,050
людей (чоловіків, жінок, дітей),
частину розстріляли, а частину
спалили в церкві. А як больше-
вики прогнали німців і зайняли
село, розстріляли ще 238 не-
винних людей, також за під-
тримку УПА...

...Вже літом 1941 року по-
мирають українські в’язні в кон-
центраційному таборі Київ «Си-
рець». Перший зі ЗУЗ згинув
там з численними українцями
зі східніх областей Ярослав Хо-
мів-Лімницький, який пішов в
похідній групі (Ярослав Хомів,
псевдонім Лімницький, син Го-
роденської землі, закінчив гім-
назію «Рідна Школа» ім. Т.
Шевченка в Городенці. Сту-
діював право у Львівському уні-
верситеті, активний в Орга-
нізації Українських Націона-
лістів)...

З початком 1942 року терор
на українських землях прибирає
значно на силі. Від куль ґестапа

падають визначні постаті гро-
мадського й підпільного жит-
тя. Скрізь в’язниці були запов-
нені арештованими. Росли кон-
цтабори, як гриби по дощі. Роз-
стрілювано поетів, письменни-
ків, журналістів, редакторів.
Струснуло сумління всіх, коли
в лютому 1942 року в Києві
розстріяли поетесу Олену Те-
лігу, ред. І. Рогача, поета І.
Рошка-Ірлявського та інших і
зліквідували літературний жур-
нал «Літаври»...

Три генерації арештованих:
бабця, донька й онука

Про арешт цієї родини (бабці,
мами й онуки) довідуємось з
листа (6. 07. 1996 р.) колиш-
нього в’язня Равенсбрюку до
Головної Управи СЛУПВ Іван-
ни Головатої: «Вибачте, спіз-
нилася трохи з відповіддю, але
хотіла відшукати старі знимки
(фото) і дати з них зробити ко-
пії, щоби Вам переслати згідно
з Вашим бажанням. Отже пе-
ресилаю знимки моїх батьків
— інж. Степана і Марії Гри-
горців (з 42 або 43 р.), мою
знимку з 43 р. осінь. Знимку
тети — Олександри Гнатків-
ської (сестри моєї мами), а даль-
ше знимку Оди Гнатківської-
Лебедь і її доні Зої коротко пе-
ред арештом. Ґестапо арешту-
вало нас всіх в січні 1944 року
у Львові в нашій хаті при вул.
Вербицького 20, шукаючи за
Миколою Лебедем.

Відсидівши 6 тижнів на
Лонцького, Оду Лебедь з дити-
ною і мене вивезено до Равен-
сбрюку в Zellendau. Мою маму
і тету Лесю вивезли транспор-
том через Польщу до Равен-
сбрюку на загальний табір (про
це ми довідалися багато пізніше
через інших в’язнів в таборі).
Там були вони з іншими нашими
в’язнями, як Ліда Укарма, Олен-
ка Вітик-Войтович та інші. Ми
про них всіх нічого не знали,
бо бункер, в якому ми сиділи,
був цілковито ізольований від
решти табору. Мого батька ви-
везли зі Львова до табору ка-
меноломів в Ґросс-Розен, де він
і загинув. Про це довідалися ми
щойно по нашому звільненні».

В новій і посиленій хвилі те-
рору й арештів ґестапо, керую-
чись принципом колективної
відповідальности, виарештову-
вало батьків, синів і доньок, а
то й цілі сім’ї змітало з гори-
зонту і ув’язнювало. Акцент
ставили на доростаючу молодь,
яка масово вступала до  рядів
ОУН й УПА. Арештованих, од-
них висилали на невільничі праці
до Німеччини, а найбільш ви-
сортованих і суспільно заанґа-
жованих — до концтаборів. Іван
Кардаш, старший десятник УГА
І світової війни, був арештова-
ний з двома синами, Михайлом
і Василем, і всіх трьох відстав-
лено до Лонцького у Львові, а
потім до концтаборів Баркенав,
Авшвіц, Ебензе.  Батькові пі-
дірвали здоров’я на ціле життя,
Михайлові зруйнували життя
до основ. Єдиний Василь ви-
держав цю геєну.

...
В дні 27 листопада розстрі-

ляно у Львові 28 українських
політичних в’язнів, а в Чор-
тківщині (Ягольниця) — 52.
Розстріли велися в таких міс-
цевостях, як Станислав, Долина,
Дрогобич, Бережани, Рогатин,
Стрий, Коломия (від 1-10 в
грудні розстріляли 42 особи),
Гвіздець (26. 01. 43) — 30 осіб
і численні інші місцевості.

Все це були члени підпілля,
а передусім ОУН.

...
Осінню 1943 р. ґестапо виа-

рештувало ще одну українську
націоналістичну групу, званих
ОУН солідаристів (організація

полк. Андрія Мельника) в Празі
і дехто з цієї групи був примі-
щений в Терезіні. Тут були д-р
Марко Антонович, Кость Ґе-
ник-Березовський, Полікарп Ге-
расименко, Василь Кунда, д-р
Степан Росоха та інші.

...
Серед арештованих перед

вели українські націоналісти,
члени Організації Українських
Націоналістів (ОУН). Переве-
дені масові арешти продовжу-
валися на західніх землях і були
схоплені сотні членів передового
активу цієї організації. Сюди
згодом долучували арештованих
з інших теренів, а передусім з
т. зв. Генеральної Губернії. Зви-
чайно, після допитів декого від-
пускали домів, а декого затри-
мували до транспортів в кон-
центраційні табори. Арешти в
Галичині і Львові не перерива-
лись з тим, що ґестапо тепер
було більш селективне й орі-
єнтувалось більше на тереновій
і політичній ситуації.

Коли провід Організації Ук-
раїнських Націоналістів не зда-
вався і своєї проклямації з дня
30 червня 1941 самостійности
України не відкликував, ґестапо
продовжувало арешти і репресії
українців-самостійників на те-
рені вже цілої України з тим,
що українцям зі заходу України
і дальше не можна було посе-
лятися чи жити на терені схід-
ньої України. При видаванні та-
ких наказів ґестапо не жарту-
вало. Десятки видних націона-
лістів, керівників теренів були
ув’язнені, а навіть ліквідовані
на місцях. Мимо цього Органі-
зація Українських Націоналістів
не впала на коліна. Вона ввійшла
в глибоке підпілля. Керму над
нею перебрав Микола Лебедь,
перший заступник Степана Бан-
дери (1909-). Намагання ґестапо
арешутвати Миколу Лебедя
(1910-) теж не пройшло вдало.
До кінця війни він не був схоп-
лений. Також ніхто з ув’язнених
не підписав заяв резиґнації, чи
відкликав Акт державности Ук-
раїни. Ніхто теж не засудив
його.

Тим часом також рішалося
питання тих націоналістів, які
були у в’язниці в Монтелюпіху
і тих, які призбиралися впро-
довж року у Львові. Цілість пи-
тання дістало розв’язку в дні
20 липня і 8 серпня 1942 р.,
коли то до концентраційного
табору в Авшвіці привезли всіх.
З цього випливало, що курс в
боротьбі з ОУН в Галичині пі-
шов по лінії, як встановлено
Einsatzkommando DS на Східній
Україні. Ця схвалена політична
лінія опиралася на рішення
«Столових» розмов головачів
Гітлерівської Німеччини зі своїм
фюрером, що здобутим тереном
треба «безоглядно володіти»,
«його адмініструвати» та «мак-
симально експлуатувати». Все
це, на загал, був передовий про-
від підпільної націоналістичної
організації, званої в скороченні
ОУН революціонерів, а яку ні
мецькі чинники звали далі «Ban-
dera Bewegung», «Bandera
Leute»...

Перший груповий список ук-
раїнських політв’язнів зв.
«Бандера ґруппе» в концта-
борі Авшвіц, що прибув з Кра-
кова (Монтелюпіх) в дні 20
липня 1942 року

1. Василь Бандера
2. Володимир Дейчаківський
3. Леонтій Дяків
4. о. Микола Доманський
5. Теодор Галема
6. Михайло Гудима
7. мґр Дмитро Яців
8. Гриць Яворів
9. Микола Коваль
10. Омелян Коваль
11. Степан Ленкавський

12. мґр Євген Лозинський
13. Володимир Мартинець
14. д-р Петро Мірчук
15. Андрій Пасічник
16. Василь Пасічник
17. мґр Роман Полутранка
18. Василь Приймак
19. Олекса Пилипенко
20. д-р Богдан Рибчук
21. Юліян Савицький
22. Михайло Семчишин
23. Олекса Вінтоняк
24. Борис Вітошинський

Були вони зареєстровані в
Авшвіці під номерами 49721-
49744.

В три тижні після першого
транспорту, прийшов в дні 8
серпня 1942 року другий гру-
повий транспорт.

Другий груповий транспорт
членів ОУН, які прибули до
Авшвіцу в дні 8 серпня 1942
року

1. мґр Роман Андріїшин
2. мґр Петро Балей
3. Михайло Яремко
4. Теодор Юревич
5. Степан Карабин
6. Іван Кіт
7. Ярослав Клим
8. Микола Климишин
9. Володимир Левицький
10. Богдан Лівак
11. Роман Малащук
12. Пилип Мазурок
13. Леонід Мостович
14. Іван Микита
15. Кость Няйко
16. Володимир Пасічник
17. Петро Поліщук
18. мґр Лев Ребет
19. Осип Сілецький
20. Гриць Скоропад
21. Данило Чайковський
22. Зенон Винницький
23. Юліян Заблоцький

Вписані в реєстр Авшвіцу
під номерами 57317-57378.

Осінню того ж року ще в
дні 30 вересня мґр Микола
Мостович і мґр Ярослав Рак,
а ще пізніше Сергій Бушак,
інж. Михайло Кравців, а з
Берліну д-р Богдан Кордюк.
Були й інші.

Перші в’язні з УПа

До часу прибуття нашого
празького транспорту до Ав-
швіцу, тут перебували вже ви-
значні діячі цієї організації.
Один з найстарших був Степан

Ленкавський (1904-1977), учас-
ник і один з основоположників
першого Конґресу ОУН й автор
націоналістичного декалогу. Зі
сеньйорів був тут теж інж. Ми-
хайло Кравців (1887-1974), член
суддейської колеґії ОУН, д-р
Лев Ребет (1912-1959), колиш-
ній голова Крайової Екзекутиви
ОУН на західніх землях (ч. Ав-
швіцу 57368), д-р Микола Кли-
мишин (1909-) і мґр Ярослав
Рак (1908-), обидва учасники
варшавського процесу (1932 р.),
д-р  Роман Малащук, пізніший
голова Ліґи Визволення України
в Канаді, брати Микола (1915-
1968) і Леонід Мостовичі, діячі
Волині, Петро Башук (1912-
1945), довголітній підпільний
діяч, Борис Вітошинський, жур-
наліст, Павло Шевчук (1912-
1989), діяч Волині, Данило Чай-
ковський (1909-1972), по виході
з концентраку автор нарисів
про концентраційні часи в Ав-
швіці «Хочу жити», д-р Петро
Белей, правник, економіст й ка-
рикатурист, по виході з кон-
центраку видав альбом «Ав-
швіц», як теж документальну
працю «Обезвласнене суспіль-
ство», Євген Лозинський, ад-
вокатський конципієнт, д-р Пет-
ро Мірчук, на волі відомий пуб-
ліцист й історик теології, Петро
Поліщук, виховник молоді й ав-
тор виховної молодіжної літе-
ратури, кооператор і економіст
й інші.

Прибували до Авшвіцу також
меншими транспортами з інших
осередків, як з Генеральної Гу-
бернії та окупованих німцями
теренів. В січні 1943 року при-
був транспорт з Криниці (Лем-
ківщина). Були тут і священик
Григорій Буранич, учитель Лев
Кобаній та хлібороб Василь
Гребенюк. Одним словом, були
тут репрезентанти цілого села.
В транспорті з Терезіна були
студенти Карлового універси-
тету й його абсольвенти. Сту-
дентську групу з Праги скріпили
зараз після їхнього прибуття
студенти з Олегом Вітошин-
ським, медиком з Відня-Ґрацу,
якого брат Борис прибув сюди
вже в першому транспорті. Були
інші студенти, які прибули сюди
з Відня, Ґрацу та Праги.

Перші транспорти українців
в Авшвіці переживали жахливі
джунґлі голодомору, побоїв,
смертних катувань. Деякі жер-
тви до трьох місяців прощалися

зі світом. З болем серця ми до-
відалися, що не стало тут у жи-
вих відомих і популярних братів
Бандерів, д-р Олекси (1911-
1942) і Василя (1915-1942). Не
стало правника і державного
кооператора Дмитра Яцева
(1908-1942), який був також
членом Українського Правління
у Львові. Згинув тут Леонтій
Дяків (1908-1942), абсольвент
права і теології, не видержавши
навіть двох місяців. Помер жур-
наліст Микола Коваль (1910-
1944) з Дрогобича, як також
кооператори Василь Приймак,
мґр Василь Полутранка (+1942),
Адам Барна (+1942), Сергій
Войтович (1913-1943), Іван Длу-
ґош (+1943) помер у Райску,
Лев Кобаній (1893-1943), Ан-
дрій Пасічник (1918-1942),
Гриць Яворів (1913-1942) та
інші.

В 1943 році прибув до Ав-
швіцу один з більших транс-
портів зі Львова. Він відрізнявся
від попередніх тим, що тут вже
були ув’язнені члени збройного
підпілля, себто Української По-
встанської Армії, а не тільки
організації ОУН. З цього було
видно, що протинацистський
резистанс посилювався, а ґес-
тапо продіставалося вглиб ук-
раїнського підпілля, яке воно
нещадно поборювало й нищило.
В цьому транспорті начислю-
валося біля 200 членів україн-
ського резистансу. Ці новини й
оповідання про працю підпілля
в Україні скріплювало нашу
віру в нашу перемогу й ми на-
бирали сил і переконання, що
ми таки вийдемо з цієї смер-
тельної пастки. Вісті про орга-
нізацію військової сили УПА
нас сильно підбадьорили.

львівСький транС-
Порт, Привезений
до Біркенав 1 жов-
тня 1943 рокУ

Арсенич Дмитро
Артим Іван
д-р Бачинський Володимир
Башук Петро
Беца Павло
Бибик Володимир
мґр Бойко Іван
Бойчук Василь
Болехівський Петро
Борис Михайло

ніМі свіДки авшвіцького Пекла. 
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Українські політичні в’язні...

Будурович Гриць
Вакуловський Ілля
Ватагович
Волчук Юліян
Галаса Роман
Гошовський Микола
о. Гермасюк М.
Дмитрів Михайло
Дрогомирецький
Дубей
Дудар Остап
Жмур Н.
Зарічанський Тимко
Зацухний Микола
Іванець Іван
Іванець Роман
Іваник Василь
Івів Іван
Кар Богдан
Кашуба Іван
Кардаш Михайло
Кардаш Василь
Кардаш Іван
Кійко Михайло
Кійко Іван
Климко Володимир
о. Климчак Михайло
Клюк Олекса
Клюфінський Іван
Коваль Михайло
Коваль Василь
о. Ковальський Петро
Коломийчук П.
Качмарик Франко
Костюк Роман
Крочак Теодор
Крижанівський Богдан
Курило Л.
Куртяк Степан
Кучик Микола
Лагола Іван
Лазарук Н.
Ласка Михайло
Лешко М.
Левицький Семен
Лесюк Василь
Лівшун Н.
Липка Іван
Лобай Володимир
Лобода Гриць
Луцишин Федір
Лутчин Іван
Маршицький Юрій
Марущак Іван
Марущак Григорій
Маслейович Петро
Масинець
Матла Зенон
Мелимука Володимир
Мельник Тиміш
Мусікевич Михайло
Наконечний
Наняк Нриць
Олійник Ярослав
Омелян
Омелян (брати)
мґр Оренчук Володимир
Павлишин Ярослав
Пеленичка Гриць
Пастернак Юрко
Петелицький Степан
Прокуда Володимир
Процик Степан
Ровенчук Михайло
Ровенчук Григорій
Ровенчук Іван
Риндяк Василь
Рудакевич Евстахій
Савчак Володимир
Секрета Михайло
Сенчак Петро
Сіхневич Н.
Скоробогатий
Скура Ярослав
Собків Богдан
Сосна Гриць
Солом’яний Михайло
Сташко Михайло
д-р Стронціцький Василь
Тацій Мирослав
Тацій Никифор
Фрей Микола
Федорика Осип
Цебер Микола
Цюман Василь
Чернега Іван
Чуйко Михайло, ст.
Чуйко Михайло, мол.
Чорний Іван, ст.
Чорний Іван, мол.
Чорний Микола
Шарко Володимир
Шевчук Іван, ст.
Шевчук Іван, мол.
Шевчук Микола

Шевчук Михайло
Шевчук Павло
Штокало Василь
Штокало Володимир
Яворівський Н.
Яворський М.

...
Тут мусимо однак підчеркну-

ти, що з приїздом до Авшвіцу
львівського транспорту і зус-
трічі та розмови з членами Ук-
раїнської Повстанської Армії з
цього транспорту підносили на-
ціональні почування у всіх. Іван
Мельник, один з учасників цього
транспорту, як також інші, були
зараз вивезені з Авшвіцу до Бу-
хенвальду...

В Бухенвальді Іван Мельник
й інші такі як він, схоплені нім-
цями зі зброєю в руках, довгий
час працювали в каменоломах.
До полонених в’язнів Україн-
ської Повстанської Армії в Бу-
хенвальді застосовано камено-
ломи подібно, як це зробили
СС в Мавтгавзені з полоненими
Червоної Армії. Всіх їх, себто
полонених, виставляли завжди
на позиції знищення.

Ставши інвалідом, Василь
Іваник не зривав зв’язку і за-
присяження з ОУН-УПА. Опи-
нившися в Польщі він знай-
шов зв’язок з діючим підпіл-
лям і під проводом відомого
командира Орлана став до
праці. В 1947 році наслідком
зради Гомівки-Вишинського
він попався в руки УБ. Суд
Людової Польщі покарав його
15-літньою в’язницею. На-
слідком загальної амнестії
виходить в 1954 році на волю
під умовою, що не буде брати
жодної участи у підпільних
організаціях, ані українських
ані польських. «Важке було
життя засудженця і вояка
Української Повстанської Ар-
мії в Людовій Польщі», —
пише Іваник-Фортуна-Корч в
листі до Головної Управи
СЛУПВ з дня 20 січня 1998
року.

УкраїнСькі жінки в
авшвіці

Велику сенсацію викликало
прибуття до Авшвіцу україн-
ських дівчат, членів ОУН. Десь
літом 1943 року прибуло їх де-
кілька з Коломиї, майже одно-
часно зі Львова та інших міст
Західньої України. В чоловічо-
му таборі знали, що в жіночому
концтаборі Райско-Біркенав
була вже помітна кількість жі-
нок українок зі східніх областей,
які були клясифіковані як са-
ботажниці праці. Приїзд дівчат,
а передусім студенток зі Заходу
України, яким приписувано по-
літичні дії українських націо-
налістів поважно захвилював
українських в’язнів Авшвіцу.

...
Українські дівчата виявилися

не менше зарадними, як чоло-
віки, чи то в зв’язках чи у вмінні
видобуватися на кращі праці.
Вони навіть стали видавати лис-
ток «Жіночі недолі» читаємо в
28 томі «Літопису Української
Повстанської Армії» таку но-
татку: «... ,Журналик’ був пи-
саний рукою на шорсткому сі-
рому папері, старанним почер-
ком, з ілюстраціями, зробленими
теж ручно. Тон журналу гумо-
ристично-іронічний». Писати
про концтабірну жіночу недолю
в Авщвіці було великим ризи-
ком, щоб не впинитися за такий
«гумор» в концентраційному
бункрі. Однак українські дівчата
були більш чим відважні, а до
того спритні і понад усе добрі
конспіраторки. Редаґувала «Жі-
ночу недолю» Марія Горбачев-
ська, псевдонім її Ксеня...

Зі Львова каралась тут Галя
Платків-Трусевич (була теж
звільнена в дні 19 грудня 1944),
Оксана Прокопович, Ольга Лас-

ка, якої наречений Михайло був
ув’язнений у чоловічому кон-
цтаборі Авшвіц, і наймолодша
Ірка Луцишин осталася в кон-
центраку, яка пішла транспор-
том до іншого концтабору, по-
бідно як її брат Федір, який з
Авшвіцу був перенесений до
Мавтгавзену-Ебензее. Обоє ви-
йшли на волю. Брат Федір Лу-
цишин залишився на заході, а
сестра повернулась на Батьків-
щину. Яка її доля — ніхто не
зумів розпитати. Правдоподібно,
була забрана в сибірський ґу-
лаґ. Ґулаґ пройшла згодом і
Горбачевська Дарія.

...Жіночий табір стали лік-
відувати з початком січня 1945
року. Останній більший транс-
порт відійшов пішки в дні 18
січня. Він залишив криваві сліди
розстріляних тих жінок, які не
витримували важкого маршру-
ту. Їхніми слідами йшли в’язні
Авшвіцу наступного дня.

Ольга Раделицька-Ласка
(Воррен, ЗСА) та Галя Плат-
ків-Трусевич (Чікаґо, ЗСА) по-
дають, що їхня пам’ять записала
ще таких українських жінок з
Авшвіцу-Біркенав, які подавали
себе українськими підпільни-
цями з ОУН: Якимишин Марія,
одна з найстарших, її число
38600. З молодших номерів за-
пам’яталися: Добжинська Ольга
(64129), Соя Галина (64138),
Луцишин Ірина (64191), Про-
копович Оксана (64254), Стахів
Марія (64267), Свідерська Ольга
(64276), Віхер Стефанія (64306),
Козій Анна (66335), Лаврищук
Анна (66340), Стефанишин Ма-
рія (64...). Доля їх невідома,
крім Марійки Стахів, яка, прав-
доподібно, загинула в підпіллі.

«нова Політика»

...Літом 1944 року німецькі
головачі під кермою Гімлера
розвели політичні розмови з
діячами східніх народів Европи.
В розмовах вони підкреслювали
потребу об’єднаного союзу всіх
свободолюбних народів Европи
в боротьбі з большевизмом.
Вони відсепаровувалися від цьо-
гочасної політики імперіяльного
підданства ІІІ Райхові й вели
розмови за нову політику та
«новий Союз».

На українському відтинку ве-
лись розмови з такими видними
діячами, як полк. Андрій Мель-
ник, проф. Андрій Лівицький,
генерал Павло Шандрук та інш.
Вкінці, виявилося, що таки тре-
ба говорити з націоналістами-
революціонерами, які сиділи у
в’язницях і концентраках. Для

цієї цілі звільнили на волю Сте-
пана Бандеру та Ярослава
Стецька, яких примістили в
якійсь віллі під Берліном, ро-
зуміється, під наглядом ґестапа.
Останні зажадали найперше
звільнення всіх українських по-
літичних в’язнів зі всіх нацист-
ських концтаборів, а опісля мо-
жуть бути ведені свобідні роз-
мови між «партнерами». Гім-
лерівські речники нерадо при-
хилилися до цих вимог, але все
таки відчинили концентраційну
браму на першу п’ятку в Ав-
швіці і подібну в Саксенгавзені.
Тимчасом всі українські полі-
тики були переконані, що ні-
мецька політична карта була
скінчена й розмови з «партне-
рами» зумисно проволікали. С.
Бандера й Я. Стецько вирішили
в інший спосіб позбутися неба-
жаних партнерів. Вони, при по-
мочі українського підпілля,
зникли з берлінської вілли й
опинилися поза орбітою ґеста-
півської геґемонії.

...
З нашого авшвіцького транс-

порту відіслано до Ґузену кіль-
канадцять в’язнів, а між ними
Франка Сілецького і Миколу
Зацухного та ще декількох.

Франко Сілецький народив-
ся в міщанській родині Горо-
денки (1917-1987), член ОУН,
заарештований 22. ХІ. 1942
р. Крім Мавтгавзену і Ґузену
пройшов Ренсберґ, Брав-
ншвайґ. По війні поселився в
Лорейн і Огайо. Активний в
Організаціях Визвольного
Фронту у США, член СЛУПВ
і Ліґи УПВ.

Микола Зацухний, помер
на волі в США, 2. 4. 1991.

...
В Ґузені карався також ві-

домий політичний діяч й моло-
дий учений Микола Мостович,
який прибув сюди через Ав-
швіц-Мавтгавзен. В Ґузені Ми-
кола подружив наукою і полі-
тично з французькою групою і
був їхнім інформатором про
все, що діялося серед україн-
ського підпілля. Мав він закін-
чені студії з поля математики у
Львівському університеті й ува-
жався одним з кращих молодих
науковців у цій ділянці.

По війні М. Мостович виї-
хав з французьким пашпор-
том до Парижа і тут про-
довжував ще свої наукові за-
цікавлення з ділянки мате-
матики і фізики в універси-
теті Сорбони. У скорому часі
став він доцентом фізики у
Сорбоні, а після переїзду до

Америки став повним про-
фесором фізики в універси-
теті у Луївілі, Кентакі. Тут
в 1959 році одержав повну
професуру й очолював факуль-
тет фізики цього універси-
тету. Втішався великою на-
уковою популярністю і з ра-
мени університету виїжджав
на досліди до Сорбони. В дні
9 січня 1968 року згинув з дру-
жиною і молодшою донею в
автомобільному випадку в
стейті Кентакі.

За студентських часів у
Львові був активний в рядах
ОУН і був судженим за при-
належність до ОУН з виро-
ком 9 років. Подібна ситуація
була з його молодшим братом
Леонідом, який в 1937 році
дістав чотири роки в’язниці.
Оба попалися дуже вчасно в
руки ґестапа.

В родині Мостовичів було
ще п’ять сестер, з них дві
Ольга (*1909) і Олена (*1913)
були визначними в підпільних
рядах ОУН. Найстарша була
спалена живцем в церкві, як
німецька каральна дивізія СС
пімстилася на мешканцях
села Малин (Мленвіського
району Рівненської области)
за підтримку УПА. Німці вби-
ли тоді 1,050 людей (чоловіків,
жінок, дітей), частину роз-
стріляли, а частину спалили
в церкві. А як большевики
прогнали німців і зайняли
село, вони розстріляли ще 238
людей, також за піддержку
УПА. Діялося це в першій по-
ловині липня 1943 року. Сес-
тра Олена (псевдо Верба) була
провідником сітки ОУН на
ПЗУЗ (1941-43) та членом
Крайового проводу ОУН ПЗУЗ
(1943-45). Батьки Мостови-
чів, о. Григорій й мати Марія,
були вивезені на Сибір в році
1940 за кілька тижнів перед
початком німецько-російської
війни. Родина Мостовичів з
Волині була високопатріо-
тичною, а при тому печаль-
ною і страждальною. (Довід-
ник Української Повстанської
Армії, 1993, див. Мостович
Олена (Верба)).

...В нашому командо працю-
вало декілька українців, знайо-
мих ще з Авшвіцу. Зі мною ще
були Р. Кулиняк і Ю. Маршиць-
кий.

Юрко Маршицький (1913-
1945), студент, народжений
в Бережанах, член ОУН, по-
мер в квітні в Ебензе.

...
В тому часі на ревірі на залі

лікаря Шевчука були: Роман

Малащук, мій друг зі студій,
Петро Болехівський, відомий
баритон, Богдан Рибчук, колеґа
ще з гімназії, Данило Чайков-
ський, письменник і журналіст
та декілька інших, яких вже
сьогодні не пригадую. Прига-
дую, що всі названі були на
загал півтрупи. Данило Чайков-
ський був так опухлий на цілому
тілі, що я його, стрінувши в
туалеті, не пізнав. Він, поба-
чивши мене, здалека закричав:
«Міську, ти вже не пізнаєш
мене?» Щойно тоді по голосі
пізнав, що то був Данило. Після
такої виміни стрічних слів ми
сердечно привіталися і співчут-
ливо обняли себе. Він тоді ска-
зав до мене: «Хочу жити, а тут
бачу, що треба вмирати». То
не були стрічні жарти. Смерть
йшла за нами слід услід...

Данило Чайковський пере-
жив Ебензе. Був довший час
реконвалесцентом в амери-
канській військовій лікарні,
а коли вийшов з неї, написав
збірку новель «Хочу жити».
Помер у США, 1909-1972.

...
Десь в кілька днів або й біль-

ше після нашого прибуття до
Ебензее зустрів нас секретний
староста ОУН Іван Бойко... Нас
усіх було сімох; староста Іван,
лікар Шевчук і п’ять пацієнтів.
Пригадую Романа Малащука,
Богдана Рибчука, Данила Чай-
ковського, Романа Кулиняка й
я. В часі розмови приступив ще
один, але прізвища не пригадую.
Виявлялось, що всі були чле-
нами ОУН й староста говорив
до нас які зобов’язані до сек-
ретної тайни підпільників. Ста-
роста з місця приступив до
«важливого питання», як він це
говорив, а врешті сказав: «Знає-
те, є можливість вийти з кон-
цлаґеру на свободу, але треба
взяти на себе німецькі військові
мундири». Коли він це сказав,
важко віддихнув і кожного став
питати про опінію... Всі відмо-
вилися від такої пропозиції, бо,
як один з приявних сказав, що
такий наш поступок зганьбив
би нашу ідею, за яку ми засту-
палися і боролися довгі роки і
за неї ми всі, як теж численні
інші патріоти, йшли до концен-
траційних таборів. Рішення було
спільне.

...
Нараз біля десятої години

ранку в’їхав на площу ревіру
один американський танк зі за-
логою двох американських воя-
ків, солдата і старшини. В таборі

Пекельні Печі авшвіцУ.
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загуло від оплесків і плачу ра-
дости. Стрічні і чужі собі ки-
далися в обійми і плакали... Ук-
раїнці заінтонували «Ще не
вмерла Україна»...Та в одному
моменті хтось з нас закликав:
«Та в нас сьогодні Великдень.
Христос Воскрес! Всі зі схви-
люванням і з сльозами відповіли:
«Воістину Воскрес!» і знову
обійми й індивідуальні приві-
тання та безконечне «Христос
Воскрес!», «Христос Воскрес!»,
«Христос Воскрес!».

Українці важко терпіли у
в’язницях та лагерях третьої
кляси і, як знаємо, були вони
на найважчих роботах. Гинули
вони як підпільні діячі Органі-
зації Українських Націоналістів,
гинули в рядах резистансу селян,
робітників та в рядах ідейного
студентства й академічної мо-
лоді. Платили смертю за сабо-
таж молодих робітників на пра-
цях в Німеччині. Був це один
спільний фронт боротьби з на-
цистським загарбником.

...
Про боротьбу організованої

української молоді воєнних ча-
сів пише Ірина Савицька-Козак,
учасниця цієї боротьби в есеї
про Всеволода Лемеку (псевдо
Борис, Осип), який в роках вій-
ни був крайовим провідником
Юнацтва ОУН. Це був час, —
пише авторка, коли майже всі
активні юначки і юнаки голо-
силися іти в Похідні групи на
Східньо-українські землі. Вже
наші батьки виховували нас у
переконанні, що без вільного
Києва не буде вільного Львова,
а виховання в юнацтві посилю-
вало тугу за золотоверхим Киє-
вом, Дніпром і Східньою Ук-
раїною. Замітити годиться, що
на Східніх землях західня мо-
лодь довго не гостила, бо її лік-
відувало ґестапо. Коли цих не
стало, прийшли совєти, які без-
жалісно її теж ліквідували. Ба-
гато цього молодняку згинуло
у відкритій боротьбі з одними і
другими. Сам провідник молоді
ОУН згинув з рук провокатив-
ної большевицької групи (28
серпня 1946 р.). Його сестра
Віра каралася дев’ять років у
Ґулаґу.

...
Історію побуту українських

політичних в’язнів в Бухенваль-
ді обширно з’ясувало два ко-
лишні в’язні цього табору Во-
лодимир Леник і Юхим Хар-
ченко, перший зі Західньої Ук-
раїни, а другий зі Східньої, оба
члени ОУН. В. Леник у своєму
спогаді «Українці в Бухенваль-
ді» (стор. 169-176) розказав про
українські початки в Бухен-
вальді, а Ю. Харченко про транс-
порти українських політичних
в’язнів, які стали прибувати
сюди зі Східньої України 1943 р.

оранієнБУрґ-Сак-
Сенгавзен

Оранієнбурґ був відомий з
того, що тут приміщувалася го-
ловна квартира адміністрації
концтаборів цілої Німеччини.
Всіма концтаборами першого
типу керував особистий штаб
Райхсфюрера Гітлера, що роз-
поряджався двома великими ад-
міністративними відділами в цих
справах, а саме Господарсько-
адміністративним головним уря-
дом СС (Das Wirtschsfts Ver-
waltung Hauptamt — SS WVH)
і керівний уряд СС (SS Fuerung-
shauptamt) в скороченні SSFHA.
Перший відділ містився з цілим
своїм великанським штабом в
Оранієбурґу коло Берліна, а
другий в самому Берліні.

Для українців цей табір був
знаний, як «місце, де фізично
за продуманим пляном винищу-
вано провідників українського
націоналістичного руху» (З лис-
та інж. Дем’яна Кордуби, ко-
лишнього політв’язня Саксен-
гавзену, до Головної Управи
Світової Ліґи УПВ, вересень
1995). Був тут створений спе-
ціяльний ізоляційний під-табір
Целлен-Бав, до якого запрото-
рювано керівників і зв’язкових
людей в організації ОУН. Тут
були приміщені: Степан Бан-
дера, Ярослав Стецько, Воло-
димир Стахів, Роман Ільниць-
кий, пол. Андрій Мельник,
Дмитро Андрієвський, Олег
Кандиба-Ольжич (закатований
ґестапо в липні 1944 року), Іван
Ґабрусевич (званий Джон, зги-
нув на початку зими 1943 р.),
Володимир Федак (отруїв себе
наслідком постійних і важких
побиттів на допитах у в’язниці),
Галя Столяр (зв’язкова міє кра-
єм і українським підпіллям в
Німеччині, закатована там же),
В. Косаренко-Косаревич, Ми-
хайло Бажанський та інші. Всіх
їх ґестапо старалося тут як не
фізично, то хоч морально ви-
кінчити.

...
Якийсь час до адміністрації

концтабору Оранієнбурґ нале-
жав невеликий, колишній пра-
цівний лаґер Брец. В цьому та-
борі в 1944 році була приміщена
група українських націоналіс-
тів-солідаристів, званих мель-
никівцями. Тут сиділи, привезені
зі Львова: Михайло Бажан-
ський, Осип Бойдуник, Кость
Мельник, Микола Бігун, Все-
волод Левицький, Юліян Вас-
сиян та Володимир Мартинець.
Хоча це не був т. зв. ферніх-
тунґелагер, але в’язні тут дуже
часто не менш були тортуровані,
як деінде. Ролю капо відігравали
тут т. зв. дольмечери й садисти
бльокові. Обширно про Берц
пише в своїх спогадах Володи-
мир Мартинець (1899-1960) п.

н. «Брец». Були вони арешто-
вані 6 січня 1944 року і приве-
зені сюди впрост з в’язниці
Лонцького. Звідси їх теж звіль-
нено в дні 21 жовтня 1944 року.
Був ще час, коли нацистські
головачі старалися кокетувати
українських націоналістів до
співпраці з ними. Обі націона-
лістичні українські організації
зіґнорували нацистські пропо-
зиції.

...
Великою поміччю в цих ук-

раїнських національних зв’язках
був в Дахаві так званий Янек...
Хто ж був цей невсипущий
Янек? Хоч носив «П» (на гру-
дях), поляком не був. Був це
український студент з ім’ям
Іван Дутко. (Іван Дутко,
№55532, був звільнений аме-
риканськими військами. По вій-
ні закінчив медичні студії в
США і відкрив дентистичну кан-
целярію в Детройті. Був актив-
ний в Світовій Лізі Українських
Політичних в’язнів та громад-
ському і професійному житті.
Студіював медицину на медич-
ному факультеті Людвіґ-Мак-
симіліян університету в Мюн-
хені і там же був головою сту-
дентської громади «Батурин».
Ґестапо заарештувало його під
замітом приналежности до ОУН
і, після шестимісячних допитів
у в’язниці Munchen Stadelhelm
запротрило його до концентра-
ційного табору в Дахав).

...
Через цей концтабір пере-

йшли відомі українські полі-
тичні в’язні, як Степан Муд-
рик-Мечник, відомий підпільний
діяч, автор численних праць з

українського підпілля, о. Семен
Іжик, пізніший митрат та пере-
довий патріярхальний діяч, Сте-
пан Корнецький, літератор, інж.
Роман Шраменко, Іван Мовчан,
Степан Касперовський, о. Євген
Олійник, Володимир Пітик, д-р
Олекса Сидоряк, патріярхаль-
ний діяч Володимир Камінський.

Багато прислужився україн-
ським політичним в’язням Тадей
Камінський, що належав до
«старих номерів» та працював
в адміністрації. Він був родом
зі Станиславівщини (сьогодні
Івано-Франківщина) зі села Та-
тарів. Як члена ОУН, його
арештувало ґестапо і вислало
до концтабору в Ґросс-Розені...

В цьому таборі Ґросс-Розен,
як знаємо, згинув також С. Гри-
горців, зі Львова. Його й його
дружину Марію та доньку Іван-
ну арештувало ґестапо і за-
проторило до концтаборів.
Ціла родина була ув’язнена, як
закладники тодішнього провід-
ника українського резистансу
Миколи Лебедя, за яким були
вислані гончі листи на його
арешт. М. Лебедя ґестапо не
спіймало, а Степан Григорців
після трьох місяців важкої праці
в каменоломі в Ґросс-Розен за-
кінчив життя. До речі, заклад-
никами була теж ціла родина
Миколи Лебедя, теща Олексан-
дра Гнатківська, дружина Ода
та маленька донечка Зоя, яка
мала тоді тільки 18 місяців. Всі
вони були приміщені в Равен-
сбрюку, відбуваючи перед тим
важкі поліційні допити у в’яз-
ниці у Львові на Лонцького.
Хоча Григорціви й Лебеді були
спорідненими, їх держало ґес-
тапо і в слідстві і в кацеті ок-
ремо.

...

В українській літературі
складена пісня: «Кличе спа-
лена пісня» (слова О. Богачук,
музика В. Чинчин). Ось вона:

Хто бачив Майданек, той ба-
чив ті стіни,
Що слухали пісню одного
хлопчини...
Він склав її просто, як серце
складало,
Співав її просто, як серце спі-
вало:

«Мамо,
чи чуєш мене ти, мамо?
Мамо!
Я хочу до тебе прийти!
Мамо!!
Я рвуся до тебе, мамо!!
Але не пускають колючі дро-
ти!!!»

Бараки, бараки — живі до-

мовини...
Націлились дула у пісню хлоп-
чини.
А сонце, як рана, спливає за
гаєм.
Ще крок — і могила.
А хлопчик співає.

«Мамо,
чи чусш мене ти, мамо?
Мамо!
Я хочу до тебе прийти!
Мамо!!
Я рвуся до тебе, мамо!!
Але не пускають колючі дро-
ти!!!»

Хто був той хлопчина — Іван-
ко чи Янек,
Хай скаже вам попіл — 
той сивий Майданек.
Я чую, я чую, двадцятий мій
віче,
Як спалена пісня щовечора
кличе:

«Мамо,
чи чуєш мене ти, мамо?!.»

...
Про концтабір Берґен Бель-

зен писали ще о. Семен Іжик,
Теодор Ігор Пелех, Ярослав М.
Дужий, Василь Горак й інші.

Берґен Бельзен пройшли:
Петро Слободян, Антін Каспе-
рак, Косован Іван, Корнофель
Теодор, Степан Касперецький,
Поглід Микола, Іван Мазьняк,
Григорій Галайда, Біґус Іван,
М. Мартинюк, Левко Марти-
нюк, Іван Коцур. Всі вони пе-
ребули ще інші табори.

равенСБрюк

Равенсбрюк лагер, один із
перших нацистських концтабо-
рів націонал-соціялістичної Ні-
меччини. Заіснував він в 1934
році і був призначений для «во-
рогів» гітлерівського режиму,
чоловіків і жінок... З 1938 року
він призначений був виключно
для ув’язнених жінок...

З українок пройшли цей
концтабір студенти й абсоль-
венти університетів, які сту-
діювали передусім на заході Ев-
ропи в часі Другої світової вій-
ни, зокрема в Німеччині та Ав-
стрії. Були тут такі, як Ольга
Фроляк-Еліяшевська з Відня,
Оленка Вітик-Войтович з Мис-
тецької Академії в Берліні, Віра
Франко, внучка Івана Франка,
дочка Петра зі Львова, Ліда
Укарма-Марцюк, д-р Анка Ган-
кевич-Хоркава, львівська під-
пільна діячка, Іванна Григор-
ців-Головата, Теодора Різник-
Цебрій, а зі старшого жіноцтва
Теодора Гайвас зі своєю тещею
Гайвас (матір’ю Ярослава), Ма-
рія Григорців, Євгенія Шаш-

ковська, Анна Дума-Шевчук,
Пелагія Дністрянська, Марія
Ткаченко, Анна Столяр, Кате-
рина Потич, Ганна Гвозденчук,
Софія Сенюк, Магдалина На-
візівська, Анна Штансора й інші.
Була тут в ув’язненні Дарія
Гнатківська-Лебедь, відома як
підсудна в процесі польського
міністра Пєрацького з 1934
року. За нацистських часів вона
була постійно переслідувана
ґестапо через свого чоловіка
Миколу, який був у підпіллі і в
той час провадив українським
резистансом. Її арештували
враз з маленькою 18-місячною
донечкою Зоєю. Приміщували
їх якийсь час у Львові на
Лонцького, а пізніше забрали
до Равенсбрюку. Тут маленька
Зоя була наймолодшим в’яз-
нем з цілого Равенсбрюку.
(Мати і доня щасливо пройшли
Равенсбрюк і з’єдналися в бать-
ком щойно по війні. Родина
жила опісля в Нью-Йорку. Ода
(Дарія) Гнатківська померла 14
лютого 1989 року).

...
Основно українські політичні

в’язні в нацистських концтабо-
рах були організовані на націо-
нальній базі. Ядром українських
клітин, які існували в різних
контаборах, була Організація
Українських Націоналістів.
Хоча ця організація в часі  іс-
нування нацистських кон-
цтаборів діяла в двох системах,
в системі бандерівців і мельни-
ківців, то коли одиниці стріча-
лися в нацистському концтаборі,
то про цей поділ вони не думали,
але нав’язували до ідей однієї
матірної ОУН, а це до боротьби
за самостійну і соборну держа-
ву...

Врешті, було б також не-
справедливо називати тільки
бандерівців єдиними револю-
ціонерами української справи.
Були й ненаціоналісти, які на
таке престижне ім’я визвольної
справи заслуговували. І тут тре-
ба в мудру і шляхетну політику
бандерівців вписати, що вони
брали і єднали під  національний
революційний омофор всіх ук-
раїнців. Ця політика просто ви-
пливала з програми і кожно-
денної практики українських
націоналістів. В нацистсько-
му концтаборі не було катего-
ризації на «українських підпіль-
ників» і «непідпільників», «ор-
ганізованих» і «неорганізова-
них», «патріотів» і «непатріо-
тів». Всі, які були ув’язнені за
українську політичну справу,
уважалися за патріотів і тим
самим були наділені національ-
ним довір’ям і національною
пошаною. 

Українські політичні в’язні...

Мавзолей УПавшиМ в’язняМ 24 націй У ФльоССенБірґУ, Серед них, віСіМ тиСяч Українців.

* Закінчення з стор. 19
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В’язень — Юліян Заблоцький Дорога на смерть...
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Одна з найжорстокіших кар
Фронтова Фігура — Степан Ленкавський
задня — Юліян Заблоцький

Справа до ліва: Микола Мостович, Лев Ребет,
Василь Пасічняк, Степан Ленкавський, інж. Кравців

В’язень — Павло Шевчук
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Присідком — Борис Вітошинський, над ним — Іван Микита

Апель шостого бльоку.

Зліва: Б. Рибачук, М. Мостович, - не пригадую прізвища, Я. Рак, М. Климишин, інж. Кравців, Л. Ребет, С. Ленкавський, 
П. Поліщук, Д. Чайковський, - не пригадую прізвища, Б. Лівак («Гуцько»), Пилипонько?... В. Пасічняк, Л. Мостович.
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Травень, р. Б. 1945. Воля! Простір відкритий і
золотиста весна. Чомусь ці каторжники не летять
вітром до цьої вимріяної та неймовірної Волі...

Після звільнення з концтабору

Авшвіц сьогодні

Типи 
лагрової

аристократії

Ліворуч - Б. Вітошинський
праворуч - Д. Чайковський

Злодій? - Ні. Це рядування життя і втеча перед
смертю. Напевно цього «музулманина» ніхто
крим «форарбайтера» ловита не буде.

Зліва: 
В. Левицький
(Ґерманік), 
В. Дейчаківський

«Двадцятьп’ять». Вистарчило, щоби один з команди
задів шматку до чищення роверів — і дістають всі.



Рік LXII, №40 (3380) l 26 ЖОВТНЯ, OCTOBER 26, 2010 l Гомін України l 25

Олена Вітик-Войтович, 1945-46
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Равенсбрюк. Крематорій. Як «кару», цементовий вал тягнули рабині концтабору.



Ольга Фроляк-Еліяшевська

1943 рік. В той час уже майже кожний меш-
канець України знав, що Третій Райх Гітлера
почав програвати. На українських землях поси-
лились тоді напади на відступаючі полчища гіт-
лерівських військ, що їх провадила Українська
Повстанська Армія. Німецьке військо відступало
з тяжкими втратами на Захід.

А гітлерівські «юберменші» почали ще більше
скаженіти на українських землях, а також у
країнах, де проживали українці на Заході.

А я в липні 1942 року чомусь поспішила зі
своїм приватним життям. Несподівано, в підпіллі,
вийшла заміж, не у Львові, де ми жили тимчасово
в підпіллі, але аж у селі Люблінці, на північ від
Стрия, де був священиком наш вуйко — о. Ва-
силь. Мій майбутній чоловік Іван мав виїхати
на північ, в околиці Бродів, а я назад до Німеч-
чини. Наші життєві шляхи розійшлися — я до
Німеччини, а мій чоловік — на північ України.

В 1943 році гітлерівське ґестапо переводило
масове арештування українців, а в тому сту-
дентства в Німеччині і Австрії. В грудні 1943
року українських студентів у Відні масово по-
арештували. Мене в ранішніх годинах 11 грудня
забрали також, перевівши докладний обшук в
моїй кімнаті. Заладували скоро до залізничного
вагона і перевезли мене до старої тюрми в місті
Велс, недалеко Лінцу.

Не є то легко писати про ті тяжкі і нестерпні
умовини, які пережила я в тюрмах та в концен-
траційнім таборі Равенсбрюк у Німеччині. Ще й
сьогодні ввижаються мені озвірілі з люті ґеста-
півці при допитах у тюрмі, в місті Велс, з підне-
сеною короткою палкою над моєю головою,
яку я старалась руками закрити якось перед бо-
лючими ударами...

В другій половині червня 1941 року заладували

нас в товарові вагони і почали транспортувати
до концентраційного табору. Транспорт їхав по-
волі, бо часті налети альянтських літаків нищили
залізничні рейки. В Зальцбурґу на в’язничнім
подвір’ї я побачила багато в’язнів і студентів з
Відня та не вдалося з ніким перекинутись словом.
В’язні-студенти та інші чекали на транспорт до
концентраку в Дахаві.

...Я почула українську мову. Зраділа, — під-
сунулась я до тої групи. Розговорились тишком.
Це були дівчата з Полтавщини (було їх коло
80), яких силою вивезли на працю до Німеччини
і які за різні ніби «провини» були ув’язнені.

Довелось з ними провести «гаразди» концен-
траку в Равенсбрюку. Вони, мимо безвиглядної
ситуації, були жартівливі та повні надії, що все
буде гаразд. Дві добрі, помічні мої подруги, Люд-
мила Нечипор та Надія Романів були замучені в
карному відділі Равенсбрюку в серпні 1944 року.
Не сповнилось їхнє бажання: «Тримаймося на
ногах, не падаймо, бо тих собак незадовго тут
ані сліду не буде — ми вернемось домів».

...
«Капо» розпровадили нас по бараках, де кожна

дістала «причу», на якій спало по дві особи. Яке
було моє радісне здивування, як я побачила, що
моєю співжителькою вузької «причі» була ук-
раїнка Теодосія Гайвас. Наша «прича» була
майже під самим дахом, бо кожне риштування
складалось з трьох «ліжок». Внизу займали
місце старші віком в’язні,  а вище лізли молод-
ші. Довідалась я, що в тому самому бараці внизу
були старші українки. Одна з них, пані Гнатків-
ської, дочка Ода Лебедь (дружина Миколи)
разом з немовлятком-дівчинкою були ізольовані
в бункрі. «Немовлятко-дівчинка» — це була
Зоя Лебедь. Була вона наймолодшим українським
в’язнем ґестапа). В інших бараках були  студентки
з Берліна, Відня та Львова (Ліда Укарма, Оленка
Вітик, Дарка Сидір, Марійка Оренчук, Анна
Хоркава та інші). В нашому таборі сиділа теж
мати Ярослава Гайваса, дружина Гайваса, сестра
пані Гнатківської пані Григорців та її  донька
Вая.

...
І так день за днем цей ошалілий ґестапівський

«танець» допроваджував в’язнів-жінок до розпачу
та смерти. Щодня збирали трупів з-під бараків,
коло електричних неізольованих дротів, з «лі-
карень» — ще деяких напівживих — та відвозили
до крематорії.

...
Я опухла, з обличчям покритим мохом-плісню,

маючи вги 45 кг, побачила сонце волі. У вухах
лунали ще слова замучених українок: «Тримай-
мося на ногах, не падаймо — ми вернемось до-
мів».

На спопелілі тіла в’язнів-подруг та на нужденну
масу ледве живих ще жінок світило сонце про-
мінням волі!

УкРаїНські жіНки в ГіТЛЕРів -
ських ТюРМах і кОНцТаБОРах

Бачу, як сьогодні

Дарія Гнатківська-Лебедь

Був це третій рік німецького терору на наших
землях. За Миколою, моїм чоловіком, йшли
гончі листи ще з 1941 року і ґестапо наполегливо
шукало за ним і всіма провідними членами під-
пілля. Дуже тяжко було жити у Львові неле-
ґально. Ставало все менше адрес відданих укра-
їнській справі людей, що наражуючи своє життя,
годилися примістити, хоч на короткий час, когось
з чільних членів підпілля.

Під час масових арештів у вересні 1941 року
попала і я на кілька тижнів до тюрми на вул.
Лонцького й опісля жила вже нелеґально.

Зою народила я у львівському шпиталі на
вул. Піярів, під іншим прізвищем. Чоловік від-
відував нас тільки вночі...

В суботу, 29 січня 1944 року біля 4-ої години
по полудні прийшов зв’язковий і близький друг
Миколи, Славко, і вони разом пішли до міста на
якусь організаційну зустріч. Не минуло, мабуть,
15 хвилин, як почули ми грюкіт у входову браму
і крики, що це поліція. Ми старалися їх хоч
трохи стримати, щоб знищити, чи спалити деякі
матеріяли, але вони виважили двері і вдерлися
до мешкання. Крім штурмфюрера Мюлера і
кількох німців, були ще два українці на їхній
службі. Ґестапівським звичаєм почали всіх нас
бити куди попало. Було нас тоді у мешканні
шестеро: моя мама, Олександра Гнатківська, її
сестра Марія з чоловіком інженером Степаном
Григорцевим, їхня двадцятирічна донька Іванна
(Вая), я та мала Зоя, що гірко плакала, не розу-
міючи, що діється. Мюллер, вимахуючи пістолею,

кричав до неї, щоб втихла, бо інакше він її за-
стрелить.

Розлючені, що не застали Миколу — почали
плюндрувати мешкання і грабувати все, що їм
попадало до рук...

... Дуже скоро один з ґестапівців знайшов
течку, в якій була пістоля. Підозріння збільши-
лися, бо чия це зброя? Ніхто з нас не признавався.

Грозили всім нам розстрілом на місці. Проте за-
лежало їм на тому, щоб зловити Миколу. О
7-мій годині ввечорі вуйка Степана, Ваю і мене
забрали до тюрми на вул. Лонцького, а самі за-
лишилися з моєю мамою, тетою і Зоєю чекати
на Миколу. Так минула ніч.

... Ґестапівці чекали до ранку і не дочекалися
Миколи — забрали маму, тету і малу Зою теж
до тюрми на вул. Лонцького.

Мене дали в келію, де було місце тільки на
одне крісло. Там вранці почула я плач Зої. На
мій стукіт у двері і вимогу, щоб мені принесли
мою дитину — відповіли, що я хіба божевільна,
бо ж після того, як мене забрали з хати до
тюрми — вернувся Микола і вони всіх постріляли.
Признаюся, що я майже повірила їм, але плач
Зої впевнив мене, що це таки вона. І справді, за
короткий час привели її до мене. Бачу її, як сьо-
годні, заплакана, замурзана зі смочком в устах і
тільки в одному черевичку.

Тут мушу сказати, що зі всіх тяжких ситуацій,
в яких мені довелося бути, найгірша була свідо-
мість, що моя дитина призначена на загладу і
що я нічого — абсолютно нічого не можу зро-
бити.

Нас перевели до трохи більшої келії, де була
прича. Тоді почалися допити, на які водили мене
на головну станицю ґестапа на вул. Пелчин-
ській. Кожного разу Зоя лишалася на призволяще
зі сторожем на коридорі — і кожного разу я не
знала, чи повернуся і чи ще її побачу. Так було
днів з десять. Кожного разу пригадували мені,
що всі ми призначені на розстріл. Домагалися
від мене, щоб подати їм місце побуту Миколи та
інших. Хотіли, щоб я зідентифікувала друзів зі
знімків в їхній картотеці. Коли я відмовлялася,
очевидно, не обійшлося без побоїв.

...
Поїздом їхали ми цілу ніч. Вранці опинилися

ми в Берліні і там перебрав нас ґестапівець
високої ранґи на прізвище теж Мюллер. Автом
завезли нас до концентраційного табору в Ра-
венсбрюк. Бідна Зоя була ціла в ранах від мокрих
незмінюваних пеленок. Мене зі Зоєю посадили
в малу камеру, а Ваю окремо.

Був це бункер, де тримали в’язнів різних на-
ціональностей...

Від жінок, що приносили до бункру білизну
— довідалася я, що у загальному таборі є моя
мама і тета та декілька українок, арештованих в
Берліні і у Львові. Була там Ліда Укарма, Оленка
Вітик, Оля Фроляк, Дозя Гайвас з мамою її чо-
ловіка Ярослава й інші...

... Кожної ночі, як відкривалися двері до якоїсь
камери, когось виводили на смерть. Так чекали
і ми на свою чергу. Тоді то я думала, якщо
прийде та хвилина, то як я маю тримати Зою?
Чи так, щою куля раніше поцілила її, чи може
якось, щоб її охоронити? Такі дурні, без глузду
думки, але так було.

Кілька разів забирали Зою саму. Часом не
було її цілий день. За кожним разом я думала,
що вже більше її не побачу. Пізніше доглядачка
сказала мені, що Зою забирали на антропологічні
бадання. Русява зі синіми очима, отже була до-
брою кандидаткою на арійську дитину. Як би не
будова її личка, були би мені її забрали.

Коли большевицький фронт наближався до
Равенсбрюку — перевезли нас під Берлін до ма-
лого містечка Лєнін...

Три ґенерації арештованих: бабця, донька й внучка

Олександра гнатківська зОя лебедь дарія гнатківська-лебедь

Одяг дітей-в’язнів нацистських кОнцтабОрів

Ганна з волинських лісів...

Ольга Фроляк-Еліяшевська

Клубочились чорні дими над волинськими лісами
— на темно-голубому тлі неба палахкотіла загра-
ва...

Похиливши голови на коліна, відпочивали ук-
раїнські бійці — безіменні герої... Побіч, втомлено
дрімала Ганна...

Світало...
Було щось таке в її обличчі, що від нього очей

не можна було відірвати. Часто, приязно, але гордо,
усміхалась. Часом мовчки тіки губи кусала, а рука
її стискала мою долоню, чи то при конвейєрі у
фабриці «Сіменс-Верке», чи в товпі в’язнів на
фабричному майдані.

Вже старша віком, сивий короткий волос, кар-
лючкуваті ноги, — а очі як у дикого кота...

Оповідала про себе не багато... хвилювалась, а
очі її блищали радістю то знову були як дві безодні
незмірного смутку.

«Я в лісі була,.. помстилась за рідних...» замов-
кала. Бо годі було говорити при тяжкій, виснажливій
праці.

Мабуть, сховала своє горе в лісових безоднях...
Для мене було ясно, що коло мене рядом страж-

дає жінка-героїня... так урочисто бриніли її слова.
Пекучий смуток полився їй з очей.

...
Так, це була Ганна з волинських лісів — Ганна

Петрівна Федор.

...
«Штеген бляйбен» (стати), — закричав ґестапі-

вець. Стали нерухомо, збились всі в одну людську
масу. Дощова вода стікала з таборової одежі й
струмками збігала з тіла, змиваючи наш піт... Дощ
майже ущух, заходило червоне сонце й стояли су-
тінки, почалось важке, напружене чекання... всі
дрижали від холоду... Очі всіх звернулись на ог-
рядного ґестапівця («Шпіцель» — таке ім’я «при-
шили» йому в’язні), що прямував до нас. Зупинився...
ненависно глядів на холодну, мокру масу жінок.

Раптом Ганна стрепенулась, наче якась могутня
сила вдерлась в її життя, розметала найдорожче...
«Плюнуть тобі в лице, так щоб не витерся»... го-
лосно вигукнула, мабуть, свого голосу злякалась.

Всі завмерли, поприлипали до мокрої землі. У
тьмяному погляді переляк... Серце защеміло та за-
стукало ніби обірване. Розлючений «Шпіцель» на-
скочив на Ганну так раптово, що й крикнути не
встигла...

...
За смерековим лісом лежало в крові тіло Ганни

Петрівни Федор. Її постать не зникає з моїх очей,
не розстає в імлі... Кругом неї дерева може вже
здаються поснулими... та біля її підніжжя вирує
життя — живі істоти пробуджуються, створюючи
неповторний гомін волі.

Ті борці-герої зжились з лісом. Ліс став для них
притулком, сховищем, ліс став їх храмом і твер-
динею волі.

Марія Оренчук-Марущак

З віддалі сорок років, мені тяжко
писати про пережите в тюрмі на Лонць-
кого та в концентраційних таборах в

Равенсбрюку і Нойбранденбурґу. Я
ніколи, вийшовши на волю, не любила
про ці справи говорити, чи навіть зга-
дувати.

При кінці квітня 1943 року мене
ґестапо арештувало на вулиці Рутов-
ського у Львові в домі Ірини Луци-
шин. Мене завели до тюрми на Лонць-
кого, примістили в малій, тісній келії
на одинці.

«Одинка» була для мене спражвнім
пеклом. Самота. Чуєш лише вигуки
тюремної сторожі, стогони та плач.
Одинокою розрадою для мене були
«ґрипси» Петра Ґенґала.

...
У віддалі, яких десять кроків, тор-

турували Влодка Лобая. Били його
дрюком по плечах, голові та копали
чобітьми в живіт. Він лежав на підлозі

і глухо стогнав з болю. Я не могла ди-
витися на ту сцену. Шуміло в голові.
Я тратила пам’ять.

Півпритомну привів мене конвой
до кімнати слідчого.

... Часом я порозумівалася через
отвір у дверях з Ніною Платків та
Марійкою Стахів. Одного разу пере-
лапав нас вартовий та дуже нас побив.
Я відлежала кілька днів в гарячці хво-
ра.

...
Десь при кінці вересня 1943 року,

в ранішніх годинах, почули ми гуркіт
дверей, намір, крик, стогін, плач.

...
Як я опинилася в Равенсбрюку ні-

чогісінько не пам’ятаю.
Ось він, табір. Передо мною ряд

бараків, обгороджених колючим дро-

том. Видно зразу, що табір строго сте-
режений. По боках вежі, на них вартові
з скорострілами.

Усі мешканці табору вбрані в «па-
сяки». Тут так називали убрання з си-
ньо-білими пасами та великими чор-
ними номерами на плечах і  по лівій
стороні грудей... При лікарських ог-
лядинах нас  обстригли. Вийшла, по-
хилившись, обстрижена Ада Котко.
Вона без волосся виглядала досить
смішно. Я легенько засміялась. Поба-
чила це наглядачка. Вдарила мене
сильно в лице... У великих кімнатах
були густо розставлені триповерхові
нари до спання. Кожний поверх був
призначений на дві особи. Моя спів-
жителька була Аня Хоркава.

...
В серпні 1944 року нас перевезли

до концентраку в Нойбранденбурґ. Не
було тут інакше. Триповерхові нари,
хмари блощиць, апелі, знущання, те
саме пекло, що в Равенсбрюку. Моєю
співжителькою тут була Оленка Ві-
тик...

Нас переселенців з Равенсбрюку
призначили до праці у фабриці літаків.
Я працювала в хемічній лябораторії.
Зі мною працювала також Люба Шев-
чук...

В нашій залі була з нами старша
жінка-селянка. Бабцею ми її  звали.
За зв’язок з УПА чоловіка розстріляли,
а її і родину запроторили в концтабо-
ри.

Бабця, жінка золотого серця, добра,
шляхетна, з вродженою інтеліґенцією.
Дітьми кликала нас, любила нас, по-
тішала нас, молилася за нас. Я була
все песимісткою. Думала, що нас всіх
німці вистріляють...

В Нойбранденбурґу всі ми з Бабцею
діждалися волі, святої волі.

На дні Третього Райху
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анна («Нуся») Дума-Шевчук

Коли у 1941 році прийшли
німці і ми вийшли з тюрми,
було чимало несподіванок. Не-
сподіванок, що чергувались із
собою своїм характером і зміс-
том. Все ж сумних було більше,
як радісних.

Дуже радісною вісткою було
проголошення відновлення на-
шої державної самостійности
30 червня. На жаль, не довго
могли ми радіти цією подією.
Дуже скоро німці почали ареш-
ти наших визначних людей. На-
стали злидні, важко було мати
навіть конечне забезпечення
життєвих потреб. Навіть глив-
кого хліба не було достатньо.
Одначе наше жіноцтво, зорга-
нізоване у всіх дільницях Льво-
ва, працювало невпинно, щоб
допомогти найбіднішим. Особ-
ливо полоненим та новим в’яз-
ням під ключем нового бру-
натного окупанта. Згодом треба
було організувати допомогу і
нашим воякам УПА харчами,
одягом, взуттям і медикамен-
тами. Коли мене покликали до
комітету на вулиці Міцкевича,
я там стрінула багато жінок
різного віку, що добровільно
згодились до праці. Там уперше
стрінула я Калинку, яка вибрала
собі мене до співпраці з нею.
Чому — не знаю, але від того
вечора працювали ми разом.
Калинка була дуже енерґійна
та невтомна і всією душею від-
дана справі свого народу...

...Мені здавалося, що Калин-
ка ніколи не заломиться і не
помре. На жаль, я помилилась.
Лютий ворог таки зламав її під-
ступом і ошуканством; по-зві-
рячому знущались над нею, ка-
тували і висміювали за те, що
для нас було дорогим. Найваж-
ливіше те, що ця нещасна дів-
чина зазнала важкої наруги з
рук того, кому вона вірила і
кому віддавала свою любов...

Весною була я на Волині і
на Сході, звідки повернулась
до Львова.

І знову весна 1943 року. 7
червня фірою з Миколаєва я
приїхала до Львова, щоб за-
брати медикаменти з аптеки на
вул. Смольки-Казимирівської,
на розі. Все мав приготувати
Роман Фільц з Яворова, син ад-
воката, якого з дружиною ви-
везли большевики на Сибір в
1940 році. Фільц студіював у
Львові. Коли ми приїхали на
площу Смольки, то Ромка ще
не було, але скоро прибув і по-
чали ми складати на фіру при-
готовані медикаменти. У тому
моменті нас обскочили аґенти
ґестапо і, так сказати, «накрили
на гарячому». Забрали нас на
Пелчинську до ґестапа і там
так катували Ромка, що він
кричав нелюдським голосом,
що доносився до нас у другій
кімнаті. Прийшла черга і на
мене. Цей самий «герой», що
замордував Калинку, вдарив
мене в лице «так легко», що
два зуби впали на язик. Німець-
кий запроданець верещав, пі-
нився і прозивав мене гидкими
словами. При тому згадав Ка-
линку і сказав, що він довго
шукав за мною...

У мене сильно кривавили
поранені уста, в голові шуміло,
в очах було темно. Десь коло
години десятої вечора запро-
вадили мене до в’язниці на
Лонцького, до камери число
13. Там не було нікого, підлога
була брудна. Не було ради, тре-
ба було покластись на цю під-
логу ниць, бо стояти не було

сили. Думала над тим усім, зок-
рема, чи Ромко не заломиться,
думала про себе і також тур-
бувалася, чи господар повер-
неться до дому...

За два дні мене знову по-
кликали на Пелчинську до ґес-
тапа, де на подвір’ї я побачила
мою молодшу сестру між ареш-
тованими жінками, що саме в
той час були на дворі. Очевидно,
мій плян пішов у ніщо. Ареш-
тування сестри видалось мені
гіршим від побоїв, які я пере-
терпіла. Перед очима була моя
дорога мама. Я знала, що коли
б я втекла, то сестру розстрі-
ляли б. Старшу сестру вже за-
мордовано в московській тюрмі,
два брати арештовані і вивезені
до кацетів у Німеччині, ми дві
«на черзі». Мама залишилась
з наймолодшим братом. Це гно-
било мене до краю, я майже
півпритомною ходила по зем-
лі.

...

По двох місяцях почали лаш-
тувати транспорт до Німеччи-
ни. І саме згаданий перекладач
обіцяв мені, що постарається,
щоб мене дати до транспорту.
У Німеччині, казав він, я втри-
маюсь при житті, а тут мене
розстріляють. І дійсно, коли
вже списували людей на цей
транспорт, то згаданий пере-
кладач прийшов з ґестапівцями
до моєї камери і завдяки, го-
ловно, йому, я попала до транс-
порту. Так той «герой» не міг
виконати своєї обіцянки післати
мене туди, куди «післав» Ка-
лину. 24 липня 1943 року вранці
почали вивозити в’язнів на чер-
нівецький двірець, де я зустрі-
лась з моєю сестрою. Від неї я
довідалась, що в нашій хаті
арештовано двох хлопців, за-
брано машинку до писання, при-
готоване до «ліса» взуття та
ін. На чернівецькому двірці за-
ладовано нас до товарових ва-
гонів, де попередньо були коні.
Ми почистили як могли вагон
і, як оселедці, одна при другій,
мусіли сидіти. Десь біля години
3-ї поїзд рушив у дорогу. У
других вагонах були чоловіки,
вони співали «Видиш, брате
мій». Ми, натомість, заливались
слізьми, що не побачимо більше
своєї дорогої мами.

...Так мучились ми в дорозі
повних п’ять діб, аж вкінці при-
їхали до Ебензе.

...

За головною брамою, на пер-
шому подвір’ї нас задержали і
казали сідати, а чоловіків по-
провадили дальше. Ми сиділи
і дивились як чоловіки працю-
вали. Особливо я гляділа, коли
попри нас проходили чоловіки,
в надії, що побачу Ромка, або
Михайла Фолиса, але надії були
даремні, бо, як згодом я дові-
далась, їх розстріляли у Льво-
ві...

...Другого дня по полудні,
може в годині 4-ій поїзд привіз
нас до Равенсбрюку. І знову ця
сама процедура — ставати в
чвірки і маршувати яких 2-3
кілометри, поки не дійшли до
озера, на березі якого містився
великий концентраційний лагер
Равенсбрюк. Велика брама, а
на ній напис «жіночий лагер»...

...Тим часом я приглядалась
до лагеря і не розуміла, чому
він називається жіночий, коли
в ньому я не бачила жінок. І
чому чоловіків повдягано в па-
сясті суконки? Цього я не могла
зрозуміти.

Ось підходить саме до мене
один такий «пасястий» «чоло-
вік» і говорить... Після того
стало мені сумно, бо це не був
чоловік, а жінка...

Нарешті прийшла і моя черга
йти до середини. Там я застала
і побачила всіх тих, що пішли
передо мною. Всі вони стояли
наго і були обстрижені «на
нульку». Моя сестра почала
плакати... Щоправда, прикро
було дивитись на тих снови-
гаючих «пасяків». А були там
жінки різного віку і вигляду,
переважно висохлі — лиш шкі-
ра і кости. Ноги тонкі, коліна
грубі, голови без волосся ви-
давались непропорційно великі,
вуха якось дивно стирчали на

боки, очі западені глибоко, та-
кож борода дивно стирчала.
Був це вигляд істоти зовсім не-
подібної до жінки.

...Есесмани стерегли нас, а
ми так стояли майже весь день
на сонці і вітрі. Найгірше було
мені тому, що моє тіло було в
синяках і докучав біль. Пере-
ходячі попри мене німці нази-
вали мене партизанкою. Думали
есесмани і ґестапівці, що тим
мене образять, а тим часом я
була горда з такої зауваги...

...Та не довго могли ми спати,
бо десь по третій годині запищав
свисток, а бльокова кричала
«вставаць». Бльокова, штубова
і всі капо були польки. Вони
скоріше були арештовані в По-
льщі і в лагері мали владу в
своїх руках. Вони кричать-ве-
рещать: «до холєри цєнжкєй,
до д’ябла яснеґо, вставаць!».
У допомозі і капо не дарму-
ють...

З тим «нашим» транспортом
приїхали зі Львова жінки по-
льських достойників — Ганов-
ска, Домбровска, Ґжендзєльска
і ще одна, прізвище якої при-
забулося. Ці пані були дуже
заскочені такою поведінкою
польських жінок-садисток...

...У Равенсбрюку — крема-
торії, купи трупів — виголод-
жених до крайности жінок, де-
котрі ще живі, але вже не мо-
жуть рухатись. Це — немов
скелети — шкіра і кости, голені
голови, грубі коліна і тонесень-
кі, як патички, ноги. Ще живі
— дають знак очима, глибоко
всадженими в лоб. Кидають їх,
як дрова, на вантажні авта і
везуть на спалення до крема-
торії...

...Під вечір ми прибули на
станцію Бухенвальд. Це було
місце нашої праці.

...По вечері роздали нам ну-
мери і сказали, що ми належимо
тепер до Бухенвальду. Мій ну-
мер був 28954, а моєї сестри
— наступний, отже ми обі знов
були разом.

...

Було це 15 квітня, як все ж
таки бомба впала на фабрику,
де я працювала. Не було сирен,
ані попередження, а тут впала
бомба крізь дах на машину поза
мною, але, на щастя, не розір-
валася. Очевидно, постала па-
ніка. Всі нараз хотіли дістатись
до будинку, що був посередині
фабрики і в суматосі себе по-
товкли до тієї міри, що багатьох
забрано до шпиталю, а одна
жінка зі страху збожеволіла
— Галя Слиш з Косова. Нусю
Сенич з Перемишля натовп пря-
мо затоптав. Думаю, що Галю
німці застрілили, заки нас ева-
куювали. Це був останній день
праці.

...

Була гарна весна, сонце при-
грівало, зеленіла трава і куль-
баба вже зацвіла, а ми — не-
вільниці, сновигали голодні і
зморені з думкою, щоб хоч кус-
ник хліба дістати, а тоді і вмерти
не жаль... У такому настрої ми
посходили з возів і побачили,
що бавер на полі бере з ями
буряки для худоби. Ми кину-
лись до того бавера і почали
брати кормові буряки. Бавер
почав кричати і грозити, але
це не помогло. Всі ми брали
по два-три буряки і виходили.
Я теж взяла два буряки і кричу
до сестри, що зараз будемо їсти.
Та лиш я сіла, обчистила буряк
і почала його гризти, як хтось
закричав: американці біля нас!
Всі ми позривались і дивимось:
американські танки сунуть біля
нас, вже фотографують нас.
Пані Ґжендзельска була колись
кореспонденткою в Америці і
володіла англійською мовою.
Вона негайно пішла до амери-
канців, розповіла їм, хто ми та
що кілька днів ми зовсім без
їжі. Тоді офіцер сказав, щоб
ми дістались до Ринздорфу, там
був наш перший притулок і
перша вечеря та допомога. Піс-
ля того всі розійшлись — хто
куди. Одні вернулись «на роді-
ну», щоб піти в Сибір, інші
пішли до таборів для пересе-
лених осіб. Опинились у таборі
також я зі сестрою.
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Моя співпраця з підпіллям ОУН

володимира турчиняк-
Лучків

...Мій тодішній організацій-
ний зверхник Микола Гошов-
ський-«Спартак», дуже гарна
й ідейна людина, стягнув мене
з Олеська до Львова, до праці
у крайовому проводі організа-
ційних зв’язків. На початках, я
разом з іншими дівчатами пе-
рейшла відповідний вишкільний
курс, де одним з інструкторів
був «Жук». Між іншим, я тоді
вивчила азбуку глухонімих, що
мені згодом придалося  в тюр-
мі...

В практичній організаційній
роботі мені доручили нагляд
над усіма організаційними зв’яз-
ковими «хатами» і квартирами
у Львові, а було їх чи не сорок.
Зразу за ділянку квартир від-
повідала панна Оленка Матла,
яка незабаром вийшла заміж
за Богдана Казанівського (жи-
вуть тепер у США), а за орга-
нізаційні зв’язки (головно зі
Сходу) — Дарка Коверко (нині
в Канаді). Але їм незабаром
дали інші організаційні наван-
таження, а всі зв’язкові пункти
і квартири звалили на мене,
так, що я стала «шефом зв’яз-
ків» на цілий край.

Тепер я була у постійному
контакті зі «Спартаком», «Вуг-
лярем», «Синім» (Ярославом
Старухом) і самим «Леґендою»
(Іваном Климовим)...

Коли німці в половині ве-
ресня 1941 року наглим наско-
ком ліквідували нашу органі-
заційну головну квартиру на
вулиці Руській, я теж мало що
не попалася в їхні руки. Вря-
тував мене сторож кам’яниці,
перестрівши на вулиці і шеп-
нувши незамітно: «Тікайте
геть!».

Все-таки і мене не минуло
лихо. Рік пізніше, десь у жовтні
1942 року, я таки попалася в
кігті ґестапа...

Я мала при собі організаційну
пошту і літературу. Щастям

для мене було, що наразі не
зроблено ніякого обшуку при
мені. Як тільки замкнулись за
мною двері, я відразу почала
жувати і поликати організаційні
«ґрипси», тобто передану мені
«пошту». Залишились тільки
два ґрипси, з них один був ад-
ресований на «Юрка». Пакет з
організаційною літературою я
запхала в кошик з різними
пом’ятими паперами, що стояв
у куті кімнати; «при мені» його
вже не могли знайти. Вже була
ніч, як двері знову відкрились і
мене повели до в’язниці на ву-
лиці Лонцького...

Тепер кожного дня водили
мене на переслухання до бу-
динку ґестапо на вулиці Пел-
чинській. Допитував мене слід-
чий німець, а за  перекладача
був українець Витрикуш. На
всі запитання слідчого я давала
виминаючі відповіді. Це дуже
лютило німака, він грубо лаявся
і бив мене по голові, по лиці й
куди попало, а коли я падала
на землю, копав мене чобо-
том...

Десь під кінець листопада
1942 року, мене викликали на
допит до самого Вірзінґа, який
саме тоді приїхав до Львова з
Берліну, на «остаточну лікві-
дацію українського ,відерштанд-
сбевеґунґ’ (руху опору)». Він
віднісся до мене дуже гостро і
«на привітання» дав мені такого
стусана під ніс своїм страшним
кулаком, що я втратила кілька
зубів у горішній щоці...

Наша келія була останньою
в коридорі перед залізною пе-
регородою з ґратами, яка від-
ділювала жіночий відділ від чо-
ловічого. Одного разу, коли нас

вели з лазні назад до келії, я
побачила, що якийсь в’язень
з другого боку перегороди дає
мені знаки, щоб я наблизилася,
бо він хоче мені щось передати.
Це був наш друг Василь Соло-
нинка, який у той час, здається,
працював у кухні. Він передав
мені через ґрати одну брукву,
неабиякі ласощі для кожного
виголодженого в’язня. Я була
щиро зворушена таким дружнім
жестом, тим більше, що це був
з його боку великий ризик, бо
за це була тяжка кара, якщо б
його на тому приловили.

У тому часі мій батько робив
гарячкові заходи, щоб якось
мене вирвати з рук ґестапа...
Вислід був такий, що батькові
сказали: «Ти врятував дочку
від кулі, але кацет її не мине!»...
Мене відставлено з тюрми на
Лонцького до передтранспор-
тового табору на Янівській, а
там був вартовий Максимович,
який і допоміг мені того ж ве-
чора втекти на волю.

Я відразу побігла на зв’яз-
кову хату, де мені приділили
безпечну квартиру. Вже на-
ступного дня прибіг Влодко Ло-
бай з Іваном Шевчуком. Перше
запитання Лобая було: «Нічого
не сказала?» — Я відповіла:
«Ні!». Вугляр з радости так
сильно стиснув мене в своїх
ведмежих обіймах, що мало
мені ребер не поламав, а вони
мене й так боліли з часу пере-
слухань. По короткій розмові,
Вугляр вирішив, що я мушу
чим швидше втікати зі Львова.

Сердега, мабуть, вже два дні
пізніше, сам попався у руки
Вірзінґових опричників і пере-
йшов пекло тортур на допитах,
а згодом був вивезений до ка-
цету, та все-таки, при Божій
помочі, вийшов на волю по
упадку Німеччини. А Івана Кли-
мова-Леґенду Вірзінґ заморду-
вав 4 грудня 1942 року.

Я скривалася у підпіллі в
Золочівщині...

Ще хочу сказати про трагічну
долю «Ксеньки», про яку —
поруч мене — так тепло згадує
Влодко Лобай у своїх спогадах,
у розділі «Наші дівчата». Ця
гарна й ідейна моя подруга —
Михайлина Грицина, вийшла
заміж за полоненого українця
з ОСУЗ, який незабаром вия-
вився останнім падлюкою. По
поверненні большевиків влітку
1944 року, він видав її у руки
НКВД як «запеклу бандерів-
ку». Сердешну жінку, по зну-
щаннях, застрілили на полі, хоч
вона була тоді вагітною. Вся її
родина була також знищена.
Так, принаймні, мені оповіда-
ли.

«У руках у катів»

вінОк від українськОї делеґації ліг біля пам’ятника в равенсбрюку.

біркенав сьОгОдні.
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Українські жінки в німецьких в’язницях
крем’янця і рівного

софія степанюк

У 1943 мені довелося ділити
жахливу долю багатьох укра-
їнських жінок у концентрацій-
них таборах і в’язницях
Крем’янця і Рівного на Волині.
Багато жінок-в’язнів гинули
репресовані, або від куль ґес-
тапа. Одного дня ми склали при-
сягу, що хто з нас залишиться
живим, напише про це пекло,
щоб знали наступні покоління,
в яких муках терпіли фізичні
знущання у в’язницях окупантів
українські жінки, і як віддавали
своє життя. У міру моїх сил
хочу виконати свій обов’язок.

16 липня 1943 року ґестапо
провело масові арешти українців
по всій Волині. Вибирали осві-
чених, найсвідоміших і активних
українців, чоловіків і жінок, пе-
реважно по містах. По вступних
допитах їх перевозили до цен-
тральної в’язниці в Рівному.
Рівне було осідком окупаційної
влади, т. зв. Райхскомісаріяту
України, яку очолював відомий
кат України Еріх Кох. Там теж
містилися центральні Зіхергайст
Дінст (служба безпеки), ґестапо
і центральна катівня-в’язниця,
над брамою якої висіла труп’яча
голівка — символ «правосуддя»
окупаційної влади.

16 липня мене арештували
разом із моєю двопіврічною до-
нечкою Анною. Шукали теж за
моїм чоловіком, але йому вда-
лося уникнути арешту. Опісля
він покинув місто й пішов до
УПА в Крем’янеччині. Того ж
дня ґестапо арештувало мого
брата Миколу Івашенюка, шваґ-
ра Маркела Гелецінського, вже
літню маму мого чоловіка й ба-
гато інших.

...
Нашою розрадою і підтрим-

кою в цих важких терпіннях
була Харитя Кононенко. Ця
наша громадська діячка дійсно
була небуденною жінкою. Влас-
не, в цих умовах німецької тюр-
му вона заслужила на назву не-
буденної жінки. В найгірший
час вона не тратила рівноваги
духу й уміла бути підтримкою

й розвагою для нас усіх.
До часу рівненської в’язниці

я знала Харитю Кононенко
лише з преси і розповідів. Ареш-
тували її тоді ж як і мене, 16
липня 1943 року. Вона добре
знала німецьку мову, тому в’яз-
нична адміністрація кликала її
на перекладача. Саме, кілька
днів після мого переїзду до Рів-
ного, прийшов до камери в’яз-
ничний урядник із середніх літ
жінкою. Він сказав щось ні-
мецькою мовою, тоді заговорила
жінка: —Я Харитя Кононенко,
українка, арештована. Моя доля
така, як ваша»...

Харитя Кононенко народи-
лася в с. Миколаївка на По-
лтавщині. Бувши підлітком, оси-
ротіла й виростала під опікою
дядька Левінського. Після упад-
ку української держави в 1920
році виїхала зі своїм дядьком
до м. Подєбради в Чехо-Сло-
ваччині. 1924 року виїхала до
Канади, до м. Саскатуну в Сас-
качевані, де включилася в ук-
раїнське громадське життя. Пе-
редусім працювала для Інсти-
туту ім. Петра Могили, а також
була співосновницею Союзу Ук-
раїнок Канади. В 1928 році Ко-
ноненко знов уповернулася до
Чехо-Словаччини і брала участь
в українському студентському
житті в Празі і 1928 року за-
кінчила студії доктором права
й економічних наук. Зажди була
великою патріоткою і включа-
лася в українське громадське
життя там, де її участь була
найбільш потрібна. Саме тому
на початку війни Харитя виїхала
в Україну, щоб бути зі своїм
народом. У 1940 році перебувала
на Холмщині, а після вибуху
німецько-совєтської війни пе-
реїхала на Волинь, до Рівного.
У Рівному розгорнула дуже
енерґійну працю в ділянці сус-
пільної опіки Жіночої Служби
України. Головною її турботою
була допомога українським по-
лоненим совєтської армії... Ха-
ритя співпрацювала в газеті
«Волинь», де поміщувала статті

на жіночі й харитативні теми,
а також у журналах «Жіноча
доля», «Жінка» та інших.

Головним питанням у допитах
у ґестапа були зв’язки з УПА.
Виклик на допит дуже часто
означав смерть. Таких жінок
заводили в підвалля тюрем і се-
ред знущань відбувалися допи-
ти...

Найбільшим жахом були ма-
сові розстріли, які називали
«чистками». Я пережила їх дві-
чі... Під час першої «чистки» з
нашої камери взяли 26 жінок,
завантажили з іншими в тягарові
авта й повезли. Впродовж кіль-
кох годин вивозили в’язнів на
розстріл.

Після цієї чистки Харитя Ко-
ноненко не приходила до нас
довший час і ми не мали жодної
вістки про неї. Ми побоювались,
що її розстріляли, або кудись
вивезли. Одного разу ґестапівець
привів її знов, щоб пояснювала
тюремні накази. Під лівим оком
у Хариті був великий синяк,
чоло розбите у двох місцях, дав-
ню її самопевність заступила
втома, байдужість і зрезиґно-
ваність. Про себе вона не мала
змоги нічого сказати, але ми
розуміли все без пояснень —
вона була на допитах. Аж згодом
вона говорила з нами без свідків.
«Мої дорогі, — сказала вона,
— вже краще смерть, як терпіти
такі зневаги і наругу над собою».
Переслухували її цілий тиждень.
Обвинувачували за допомогу
полоненим і добивалися, щоб
призналася до співпраці з УПА...

Під кінець вересня 1943 року,
під час дня, появилася на кори-
дорах в’язнична сторожа й по-
чала викликати молодих жінок
з речами. Викликали таких, які
вже пройшли слідство. Всі ду-
мали, що викликаних призна-
чено на розстріл. Викликано
мене. Я вийшла на коридор. Там
побачила я Х. Кононенко, як
говорила з жінками. Саме вона
повідомила, що нас повезуть до
концентраційного табору в Ав-
швіці, в Німеччині. Коли я на-
ближалася до Хариті, вона ви-
йшла мені назустріч, пригорнула
до себе й поцілувала в ліву
щоку. Її сльози так і покотилися
по моєму обличчі. «Якщо Гос-
подь збереже вас, розкажіть
про наші страждання», — про-
сила вона крізь сльози. «Хай
всі українці знають, як тут ги-
нули їхні брати й сестри. Хай
ніколи не вірять жодним визво-
лителям, а самі здобувають свої
права». Ми розцілувалися. Вона
відійшла прощатися з іншими.

Це була моя остання зустріч
з Харитею Кононенко. Німці
розстріяли її 15 жовтня 1943
року.

Харитя Кононенко

З академії мистецтв у тюрму і
концентрак

Олена вітик-войтович

...Гімназійну освіту почала в
Перемишлі, а закінчила в Сам-
борі. Короткий час вчилася в
Інституті Технічних Наук по
вулиці Снопківській у Львові.
Ця школа допомагала мені діс-
татися до Академії мистецтв в
Берліні.

Пригадую собі дуже докладно
11 грудня 1942 року, коли при-
бігла товаришка, німка, до мене
до літографічної робітні й каже:
«За тобою прийшли два чоло-
віки». Я вже знала, хто ці чо-
ловіки будуть. Перша моя думка
була втікати, та було пізно;
вони вже йшли коридором на-
проти мене.

...
І так, того пропам’ятного по-

полудня, 11 грудня 1942 року,
передефілювала перед здивова-
ними поглядами студентів Ака-
демії в оточенні по-цивільному
одягненими ґестапівцями. Перед
виходом вже чекало на мене
поліційне авто. На одну мить,
хоч здавала собі добре трагізм
свого положення, хотіла голосно
засміятися; аж двох двометрових
ґестапівців було потрібно, щоб
заарештувати невеликого росту
«великого злочинця»...

Коли почалася війна Гітлера

зі своїм недавнім союзником
Сталіном, вже кілька днів по
проголошенні відновлення Ук-
раїнської Держави у Львові, по-
чалися масові арешти в Україні
і в Німеччині. Тут найбільше
потерпіли студенти високих
шкіл, бо закидали нам розпов-
сюдження протигітлерівської
літератури по т. зв. «остляґрах»,
де жили насилу вивезені молоді
люди з України. Ми їх уважали
новітніми невільниками.

...
Пригадала собі, що колись

по польських тюрмах українські
в’язні виробляли з хліба різні
малі пам’ятки, щоб хоч трохи
скоротити собі час. Я теж стала
відкладати собі трохи хліба, хоч
пайок був дуже малий. М’яла
хліб в пальцях і при помочі
шпильки робила малі пацьор-
ки-коралики, «інкрустувала»
ними медальйони, хрестики і
тому подібне. Одного дня, при
такім моїм зайнятті, застукала
мене наглядачка. Я мусіла їй
все це показати, й вона, замість
покарати мене, як це звичайно
бувало, відібрати ці речі, або і
не дати їсти, принесла мені біль-
ші куски хліба. Просила мене і
для неї зробити рямки, щоб вона
могла вложити в них знимку
свого чоловіка. Добре пам’ятаю
цю жінку і добром згадую її, бо
коли берлінська тюрма вже була
переповнена і до поодиноких
келій приділяли по дві, а то й
по три особи, я була довго сама.
Одного дня ця сама наглядачка
сказала мені, що підшукала для
мене відповідну співжительку
келії, бо не хотіла б, щоби мені
попала якась погана особа. І
дійсно, вона запровадила мене
до келії, де була молода жінка
на ім’я Меґі Рітмайстер, сту-
дентка драматичної  школи...
Під час мого побуту в тюрмі я

довілалася, що Меґі була за-
суджена на шість років тяжкої
тюрми, а її чоловіка, лікаря-
психіятра — на смерть. Також
були засуджені багато з її групи,
які належали й були активні в
комуністичній організації «Rote
Cappelle». В сусідній келії була
жінка Роза, яка перед смертю
передала мені через вікно «Фав-
ста» Ґете, якого до нині збері-
гаю.

Від Рози довідалася я, що
кілька днів до мого приходу до
тюрми у сусідній келії попов-
нила самогубство молода укра-
їнка, щоб не видати нікого, рі-
шилася на таку трагічну смерть.
Оповідала, що її дуже мучили
попереднього дня. Щойно по ви-
ході на волю довідалася я ім’я
тої студентки. Була це Галя
Столяр. Не знала я її особисто,
але вістка ця мене дуже вразила.
Вона була заарештована у Льво-
ві.

У половині червня повезли
нас, українських в’язнів, до та-
бору Равенсбрюк...

В таборі була таборова в’яз-
ниця — бункер, в якій сиділи
так звані «Ehren Haftlinge», жін-
ки амбасадорів чи високопос-
тавлених політиків і т. п. Хтось
нам доніс, що на подвір’я цього
бункру часами ляґеркомендант
випроваджує маленьку дівчинку.
Тоді одна наша підприємчива
подруга Ліда Укарма-Марцюк
нав’язала контакт з мамою цієї
дівчинки. А була нею пані Ода
Гнатківська-Лебедь, з її тіточ-
ною сестрою Іванною Григор-
ців...

Ті, що залишилися в Равен-
сбрюку, не були звільнені, щоби
поїхати до рідних. Равенсбрюк
зайняла Червона армія і Сталін
всіх велів вислати до ще гірших
своїх таборів, і, певно, по бага-
тьох загинув слід.

станиславів під ґестапівським терором

Оксана Лемеха-Луцька
...
Події наступали одні за дру-

гими. Це був рік 1941 у Львові,
30 червня, проголошено Акт
відновлення Української Дер-
жавности. Станиславів святку-
вав також радісну історичну
хвилину, бо просвічувала усім
ясно ідея — «через Львів — до
Києва». На площі «Сокола», по
вулиці Третього Мая, зібралася
українська станиславівська гро-
мада, а найбільше молодь, щоби
почути те радісне проголошення,
немов би ще один Універсал
Української Державности...

Проживала я в тому часі з
моєю матір’ю по вулиці Копер-
ника.... Одного вересневого ран-
ку, коли я вибиралася до праці
в управі міста... несподівано зав-
важила перед нашими дверима
дебелі постаті німецьких жан-
дармів. Глянувши у вікно, по-
бачила я також зелені мундири
німецької військової жандарме-
рії з псами-вівчурами, що ок-
ружили довкола будинок. «Генде
гох» (руки вгору) — закоман-
дували грізно, а дольмечер-пе-
рекладач. буковинець, показав-
ши якусь урядову записку, пе-

реложив, що мають наказ пе-
ревести обшук в моїм помеш-
канні.

...Жандарми, спакувавши все,
забрали мене... під ескортою зе-
лених німецьких військових
мундирів і вівчурів-собак до
станиславівської тюрми по ву-
лиці Білінського. Ця в’язниця
була для мене вже добре відо-
мою з попередніх років. Моя
мати з тривогою в очах і сльо-
зами прощала мене, знаючи вже
з досвіду чим такі обшуки за-
кінчувалися, вложила мені в
торбу хліб, цукор, чай і трохи
солі. Спасибі, Дорога Матусю,
за Твоє любляче материнське
серце, за оббивання тюремних
порогів у часі моїх арештів, за
твої неоціненні передачі мені
до в’язниці, за вистоювання в
чергах, щоб тільки якось допо-
могти своїй дитині...

В суді по вул. Білінського
застали ми вже багато знайомих
українців, чоловіків і жінок.
Значить, широко запляноване і
продумане масове арештування
української інтеліґенції й акти-
вістів у нашому Станиславові
та окрузі, — подумала я. Ні-
мецькі поліцаї приводили щораз
більше людей. Ось привели вже
Любу К., Філю Б., Марійку
Бандеру — вагітну дружину
арештованого Василя Бандери
і молоду дівчину Ірену Л...

...Простоюючи цілу ніч в ко-
лоні, роздумували ми, що зроб-
лять з нами німці. Чи розстрі-
ляють, так як жидів, чи постав-
лять під суд? Але завіщо? І
вперше почала світити думка,
що це ж німецька відповідь на
недавнє проголошення віднов-
лення Української Державности
у Львові 30 червня 1941 року.

...На дану команду почали
вантажити в’язнів в авта. За-

вантажили і нас, жінок. При-
казано сідати на долівку машин,
щоби прохожі на вулицях не
могли бачити кого везуть в ав-
тах. Машини навантажено по
береги людьми. В автомашині,
де приміщено жінок, їхали з
нами станиславівці: мґр Євген
Лозинський, д-р Б. Рибчук, В.
Дейчаківський, Роман Полут-
ранка, мґр Я. Микитюк, О.
Луцький, Василь Бандера та
інші...

...
В’язниця на Лонцького вже

була переповнена арештованими
українцями з різних міст Під-
карпаття: Львова, Тернополя,
Стрия, Станиславова. Оце так,
після неповних двох місяців при-
ходу на українські землі, нові
окупанти показали своє справ-
жнє обличчя! Камери були пе-
реповнені ув’язненими по бе-
реги, і наших станислав’ян роз-
міщено по коридорах в’язни-
ці...

...
Притримавши декілька тиж-

нів ув’язнених українців у Львів-
ській в’язниці на вул. Лонцького,
одного дня побачили ми з на-
шого сутеринного віконця на-
ших мужчин-станиславівців,
яких виведено на в’язничне по-
двір’я та по списках почали ван-
тажити на військові автомаши-
ни. З тривогою ми розпізнавали
знайомі обличчя, Євгена Ло-
зинського, Романа Полутран-
ку, Я. Микитюка, Б. Рибчука,
Василя Бандеру, О. Лятошин-
ського, Олексу Луцького та ба-
гато других, яких транспортом
вивезено до концентраційного
лагеру в Авшвіц. Багатьох з
них ми бачили тоді востаннє,
бо деякі не повернулися живими
із німецьких таборів смерти...

Учасниці
антинацист-
ського 
резистансу
ОУН

їх 
були 
тисячі.
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калинка — опікунка й зв’язкова українських
політичних в’язнів у Львові

М. Григор

Був пам’ятний 30-й червень
1941 року. Столиця князя Льва
зводилася на ноги з-під сталін-
ського ярма. Зоріло на україн-
ський світанок. Вечером, того
дня, в історичній залі дому «Про-
світа» відбувся Акт 30 червня
— акт відновлення української
держави. Народ в’зянів з радости
і переживав відновлений лис-
топад 1918 року. Гряділи дні
відданої праці для молодої дер-
жави. Оформлялись міські, сіль-
ські та обласні управи. Вирувало
суспільне життя. При Україн-
ському Комітеті у Львові стала
працювати Українська Суспіль-
на Служба. Працювати було
для кого. Зі совєтських в’язниць
вийшли на волю українські по-
літичні в’язні, які ще де-не-де
збереглися від НКВД-івських
масакр, повертались деякі щас-
ливці, що вирвалися з поліційних
транспортів. Розірвані і пороз-
кидувані родини відшукували
себе. Безпритульним треба було
не тільки накормити, але теж
десь примістити хоч під тимча-
совим дахом. Тимчасом на Ци-
таделі у Львові був створений
табір полонених Червоної Армії,
серед яких подавляюча біль-
шість були вояки українського
роду й їм треба було подати
братню руку допомоги. В часі
війни потребуючих і голодних
було багато й потреба добро-
чинців велика. Українське жі-
ноцтво Львова, яке організувало
Суспільну Службу, мало дуже
багато праці, але й були чисельні
добровольці. Серед них невтом-
но працювала тиха, безпретен-
сійна, худорлява молода кароока
студентка фармацевтичного від-
ділу Львівського університету.
Всі її  звали Калинкою, а не
інакше. Вона була постійно в
праці, в постійних зв’язках лад-
нання допомоги. Калинка не ща-
дила себе ані в праці, ані часом,
ані риском. А небезпеки були

великі, коли приходилося пра-
цювати в часі німецько-совєт-
ської війни з полоненими й в’яз-
нями.

...
Коли ґестапо заповнило тюр-

му на Лонцького українськими
політичними в’язнями, в дні 15
вересня того ж року перед Ка-
линкою виринула нова життєва
проба, новий іспит зрілости сус-
пільної допомоги... Щоб збаг-
нути глибше ситуацію, Калинка
видістала з в’язниці списки
арештованих не тільки Львова,
але й усіх. А були тут також
в’язні, притранспортовані вже
зі східніх теренів України...

...Успіхи були, хоч не великі,
а все-таки були, бо кількадеся-
ток в’язнів були врятовані, а
серед них майбутній командир
УПА на Волині Клим Савур
(Роман Клячківський). З того
часу Калинка не переривала
своїх контактів з в’язницею
Лонцького. Для неї ця праця
ставала потребою її душі, по-
требою служити друзям орга-
нізації, до якої вона сама нале-
жала... Вона дальше, з доручення
українського Допомогового Ко-
мітету, переносила посилки для

політв’язнів, а одночасно під-
пільні записки-ґрипси. Працю-
вала жертвенно з посвятою, на-
ражаючи себе на постійну не-
безпеку з боку ґестапа та його
аґентури. Так пройшли роки
1941, 1942 і початок 1943-го.

По щасливій утечі з тюрми
Лонцького Ярослава Старуха
та Дмитра Грицая, двох визнач-
них діячів ОУН, ґестапо зорі-
єнтувалося, що діють тут зов-
нішні сили, які мали доступ до
в’язниці зі зовнішнього світу.
Була арештована теж Калинка.
Вона була в постійних допитах
та тортурах ґестапа. Фізично,
кволого здоров’я, Калинка вя-
вилася незламною жінкою до
кінця. Ґестапівські опричники
знущалися над нею, а вкінці ви-
палили на її чолі літеру «У»,
що мала символізувати її не-
зламне українство. Осінню того
ж року ґестапо розстріляло Ка-
линку на так званому «На Піс-
ку» біля Львова (Там у Лиси-
нецькому лісі приміщувався т.
зв. Личаківський табір. Крім
цього працював теж Янівський
табір (при вулиці Янівській).
До цих таборів звозило ґестапо
на ліквідацію не тільки в’язнів

з Львівської области, але теж
зі Станиславівської та Терно-
пільської. Тут теж ліквідовано
громадян інших країн (францу-
зів, італійців). До цього існувало
ще окреме жидівське ґетто, як
також згадуваний вже табір для
полонених Червоної армії на
Цитаделі. В цих млинах смерти
зліквідувало ґестапо около
700,000 в’язнів. (Trails of War
Criminals Before Nuremberg Mil-
itary Tribunals, Vol.1, p. 47. Див.
«Naci Crimes in Ukraine 1941-
1944», Kiev, 1988).

Кость Панківський, голова
Українського Крайового Комі-
тету та пізніший заступник
УЦК, так висловився про Ка-
линку в своїх споминах «Роки
німецької окупації» в розділі
«Суспільна Опіка — Допомога
В’язням», стор. 207: «Хочу зга-
дати про долю надзвичайно ми-
лої Калинки, бо це вона своєю
невтомністю і живучістю була
душею комітету (суспільної опі-
ки — М. Г.)... Віддана й жер-
твенна в праці, фанатична до
безтями націоналістка... Її спе-
ціяльністю було передавати в’яз-
ням письма, по-в’язничному
«ґрипси». Робила це одчайдуш-
но...».

Трагедія родини Іванійчуків
з Карлова (на Покутті) на тому
не скінчилася. Брата Калинки,
Дмитра, ґестапо також розстрі-
ляло, а її страдна мати, коли
довідалася про трагедію своїх
дітей, зійшла з розуму. Батько
Калинки не переживав тих тра-
гічних днів своїх рідних, бо ві-
дійшов до вічности, правдопо-
дібно, вже в тому часі, коли Ка-
линка була матуранткою Сня-
тинської державної гімназії.

Ім’я Калинка Іванійчук за-
писане не тільки в анналах ук-
раїнського визвольного героїз-
му. Совєтська мемуаристика
згадує про Калинку, як українку
зі західніх земель, яка добилася
волі для багатьох полонених
українців...

Лідія УКарма-марцюК сКЛадає Квіти в 1995 р. в равенсбрюКУ від

світової Ліґи УКраїнсьКиХ ПоЛітичниХ в’яЗнів.

М. Григор
...
Я в Берліні дещо орієнту-

вався, бо знав його з мого пер-
шого побуту тут вкінці 1940
року... Прибув я в день і застав
Володимира Стахова в бюрі.
Яке було моє здивування, коли
від Мека (так популярно звали
В. Стахова в підпіллі) я дові-
дався, що до Берліна саме на
днях прибули Ярослав Стецько
і Роман Ільницький (секретар
уряду). Я заскочений цією віс-
ткою, просто з моста запитав:
«В якому характері вони при-
були?». Мек з легкою іронією
відповів: «В ролі ув’язенних».
З дальшої розмови я довідався,
що Я. Стецько і Р. Ільницький
є конфіновані, але до них є
можливий доступ...

З передачею пошти я зробив
обширнішу інформацію, що дія-
лося в Кракові і терені. Багато
дечого з цього знав Я. Стець-
ко...

Ярослав Стецько горів цілою
справою, а на прощання зі мною
він сказав: «...Перекажіть в Ук-
раїну, що Державне Правління
не піддається жодній пресії.
Члени уряду, які є на волі, хай
йдуть в підпілля й організують
підпільну боротьбу з новим оку-
пантом».

Ярослав Стецько вірив, що
революційна ОУН враз з чле-
нами Державного правління ста-
не згодом основою до всена-
роднього протинімецького по-
встання та запалить до цього
іскру в слушний час. Говорив
це він з вірою не тільки як ідео-
лога і політика, але з вірою ре-
лігійного місіонера. Діялося це
біля 15 липня 1941 року менш-
більш в два тижні після прого-
лошення Акту 30 червня.

Після конфінування Я.
Стецька та Р. Ільницького так
і відчувалося, що німці не по-

вернуться до стану з-перед 30
червня. Кости були кинені по
стороні українців, а німецькі
рішення йшли послідовно на
придушення української дер-
жавної течії...

Повернувшись з Берліна, я
підніс ще раз моє прохання на
виїзд до Львова. Цим разом моє
прохання було більше перекон-
ливе. У висліді, коли призби-
рався більший гурт доброволь-
ців, які бажали перейти грани-
цю, бо офіційний перехід на
Україну був неможливий, десь
під кінець липня, ми ніччю з
організаційним кур’єром ОУН
перейшли на терени Сокаль-
щини, а звідси грузовиком до-
билися до Львова. Тут став я
працювати в Інституті Націо-
налістичної Освіти. Інститут
займався суспільними пробле-
мами країни й мені припав відділ
«Робітництва». На цьому від-
тинку працював вже тут д-р
Олександер Бандера, молодший
брат Степана... Політично ро-
бітництво Львова тотожно оці-
нювало німецьку ситуацію на
українській землі, як це оціню-
вала ОУНр. Коли до цього прий-
шло проголошення включення
Галичини до ҐҐ в дні 1 серпня
1941 року, хвиля ворожости
українських робітників до оку-
пантів огорнула їх ще глибше.
Піднеслися на зборах одверті
протести. Протесутвало також
робітництво проти вдержування
ізоляційного кордону на східню
Україну, де, як доходили звідтіля
вісті, ситуація була дуже кри-
тична. Коли німці на заході під-
носили на народ батіг, то там
відразу брали довбню, а зокрема
на тих, які признавали себе чле-
нами революційної ОУН. В та-
ких настроях прийшов день 15
вересня 1941 року, коли то ґес-
тапо перевело масові арешту-
вання серед активу революційної

ОУН. Цей погром обхопив об-
ласні і повітові осередки ОУН.
У Львові вони масово загорнули
усіх, що працювали в Інституті
Націоналістичної Освіти, як теж
тих, які працювали на вулиці
Руській, де приміщувалась квар-
тира ОУНр. Були також ареш-
тування на приватних мешкан-
цях. Мене забрали з інституту.
В тому дні на Лонцького у Льво-
ві були заповнені не тільки ко-
ридори в’язниці, але також і її
подвір’я. Цим масовим арешту-
ванням німці задемонстрували
вже публічно з якою політикою
вони прийшли на Україну. Це
було одночасне публічне роз-
вінчання всяких мітів «продаж-
ної» співпраці ОУНр з німець-
ким окупантом. Діялося це точ-
но в два місяці після моїх відві-
дин в Берліні і тоді пригадались
мені слова голови Державного
Правління Ярослава Стецька,
що українському народові не
оминути відкритої боротьби з
націонал-соціялістичними по-
неволювачами Третього Райху.

З концлагеру і знову за
дроти

Концентраційний лагер Ебен-
зе був останнім етапом для тих
в’язнів, які залишили Авшвіц в
дні 18 січня 1945 року. Україн-
ським в’язням цей день врився
в пам’ять ще й тим, що було це
в навечер’я українського Во-
дохреща....

Прибудівка Мавтгавзену
Мельк і праця під землею, в так
званих «штольцях» була жах-
лива і під оглядом важкої праці,
харчування та таборового без-
прав’я. Однак Ебензе перейшов
всі сподівання нацистських жор-
стокостей...

В Ебензе після кількамісячної
розлуки ми стрінули деяких на-

ших авшвіцьких друзів. Від них
довідалися ми, що половина їх-
нього транспорту до Ебензе ви-
мерла...

Єдина надія, щоб обігрітися
та зберегтися від важкої вбивчої
праці, треба було дістатися на
ревір. При помочі добрих друзів
та завдяки моїм опухлим ногам
я вже в початках травня був на
ревірі. Тут теж не було весело.
Прямо догоряли: Данило Чай-
ковський, Роман Малащук, Пет-
ро Болехівський й інші. Всі
опухлі й в гарячці. Єдиний Ром-
ко Кулиняк дотримував мені
рівня з опухлими ногами. Над
всіма нами розпростиралась
дружня опікунча рука д-р Ми-
хайла Шевчука, і друга з Ав-
швіцького ревіру, з 19-го бльо-
ку. Він нам допомагав не тільки
тим, що приносив мінімальні
лікарства, але кожного дня впа-
дала якась вістка про близький
кінець ошалілого фюрера. Його
клич «Братці, держіться» був
своєрідною психологічною пі-
люлею, яка навіть в стані тра-
гічних ситуацій підносить лю-
дину на ноги.

...Ця довго очікувана свобода
прийшла в наступному дні, в
неділю, в дні 6 травня. Пам’ят-
ний це день для  всіх, а для ук-
раїнців ще й тим, що в неділю
припадав український Велик-
день. Сталося це біля 10 години
дня. В концтабір в’їхав амери-
канський повз (танк) й об’їж-
джаючи таборову апелеву пло-
щу, застановився перед ревіром.
В’язні, які ще мали сили, зір-
валися на ноги, щоб привітати
визволителів. З танка вийшов
військовий старшина, щоб при-
вітати в’язнів зі свободою... Ра-
дощам не було кінця. Французь-
кі в’язні підхопили свою бойову
Марселєзу, поляки пробували
«Єще Польска нє зґінела», а
ми «Ще не вмерла Україна»...

У вирі подій

З допитів — на важку працю
Я народився 13 вересня 1921

року в селі Посухів Бережан-
ського району в Тернопільській
області. В 1937 році я вступив
у члени ОУН. Зі зброєю я вже
був дещо ознайомлений. З при-
ходом большевиків я був ста-
ничним у своєму селі. Працю-
вав в юнацтві. Вже 1940 року
почалися арештування. В моє-
му селі арештували двох моїх
друзів.

В 1941 році, в січні я і
мій друг Н. Кузишин, дістали
наказ з проводу ОУН іти в під-
пілля... В 1942 році, в місяці
лютому, прийшло до мене
«КРІПО», зробили трус і хо-
тіли мене ув’язнити. В часі

трусу нічого не знайдено, а я, користаючи з неуваги «кріпа»,
зник. Того самого дня ніччю прийшло «КРІПО» й зв’язнило
мого батька. В кілька днів після цього я зголосився на поліцію
«КРІПО», щоб мого батька випустили.

В часі трусу в мого друга Н. Кузишина знайдено зброю і
його ув’язнили. Також тоді ув’язнили підпільника, члена ОУН,
Івана Гризківського, зі села Пошушир. Також ув’язнено членів
ОУН зі Жонівки, сусіднього села. Почалися допити і кон-
фронтації. Найбільше було мови про посідання зброї та орга-
нізування підпілля. Я все заперечував і до нічого не признавався.
Нас тримали в Бережанській тюрмі шість тижнів. Опісля нас
усіх забрали і повезли до тернопільської тюрми...

Одного разу привели до нас одного підпільника, котрого
зловили на Збручі, з підпільною літературою ОУН. Він мав
завдання перейти до Києва. Він був з нами три тижні. Одної
ночі взяли його на переслухання в 12-й годині, а привели його
в 2-й годині ранком, збитого від ніг до голови. Тиждень пізніше
взяли його знову на переслухання, і тоді вже не повернувся,
зліквідували! Тоді то мого друга Н. Кузишина знайдено пові-
шеного на поодинці.

...
В моїй келії було до десяти чоловіків, членів ОУН з інших

сіл...
Вкінці листопада 1942 року, не пам’ятаю точного числа,

мене взяли з тюрми і завезли в околицю «Судетенлянду». Я
там працював на всіляких примусових працях...

концтабір райхенав
В Австрії, в Тиролі, біля

міста Інсбруку був концтабір
Райхенав, подібно як Дахав біля
Мюнхену. Тільки цей біля Ін-
сбруку був значно менший. В
ньому приміщувалося біля чо-
тири тисячі в’язнів. Під кінець
війни це число піднеслось до
п’яти тисяч,  а пізніше ще біль-
ше. Серед різних аціональностей
українці займали одне з пере-
дових місць. Найбільше було
членів ОУН, і прихильників
ОУН... Ця закутина була відома
з того, що на початку 1944 року
українські робітники стали зби-
рати підписи до німецької влади
з проханням, щоб звільнити з
ув’язнення провідника ОУН Сте-

пана Бандеру. Не треба було довго ждати, щоб опісля тих, які
ставили свої підписи під петицію, їх стали арештутвати.
Більшість з них попали до Райхенав...

Я прибув до Райхенав у 1944 році. Мене арештували в селі
Пеньки, Брідського повіту. Мене забрало ґестапо на підставі
доносу, що я є членом підпільної, революційної ОУН. Під час
обшуку ґестапо знайшло підпільну літературу й один лист ві-
додного мого знайомого австрійця, який працював на залізничній
станції у Львові. Цей австрієць був прихильний українському
підпіллю і перевозив підпільну літературу для робітників в
Австрії. Мій побут в концентраку не був довгий, але для 18-
літнього юнака вистачало, щоб вийти з Райхенав на волю
повним опухлим кістяком.

...
Околиця Тиролю пережила також трагічні дні примусової

репатріяції. В той час забрано понад 300 осіб. Серед них був
також поет Олександер Гай-Головко, який в часі транспортації
зумів втекти.

іван Грабар

Осип Панчишин
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Дмитро андрієвський

Нарешті авто спинилося. На-
гло перед нами виросла з тем-
ряви, серед мряковини січневого
вечора, велетенська постать
вартового в довгім кожусі.

Ставало ясно, що ми прибули
до цілі нашої подорожі. Про-
грама нинішнього дня, бідного
на події, але багатого на вра-
ження, була на вичерпанні. Нас
заарештовано, 11 осіб з одного
Берліну і завезено нині рано до
ґестапа. До мене на помешкання
впало п’ять поліцаїв, коли я був
ще в ліжку.

Мене завезено до ґестапа і
заведено до якогось бюра, де
працювали урядовці. По дорозі
до нього на коридорі я запри-
мітив декого з моїх знайомих в
тім самім положенні, що і я.
Мені дозволено присісти на
стільці, на якім довелося сидіти
вісім годин. За той час до бюра
забігав з пару разів д-р Вольф,
який займався в ґестапо укра-
їнськими справами. То він за-
повів одного разу, що коли німці
програють війну і він мусітиме
стрільнути собі кулю в лоб, то
передостання куля буде вико-
ристана для українців. Не за-
пускаючись у двоге переслу-
хання, він випитував мене про
деякі організаційні справи ОУН.

...Ми стояли перед входом
до концентраку. А це було місце,
на приступах до якого треба би
виписати, як на воротах до Дан-
тового пекла: «Полиш всяку
надію!»

...
Переслухання зробило на

мене дивне враження. Мене ви-
питували легенько й коли і піз-
ніше передумував перебіг роз-
мови, я прийшов до переконан-
ня, що цілоденний допит був,
властиво, підготовкою до ос-
таннього запиту; а де є органі-
заційний архів? Як вступ до ньо-
го була мова про підозрівання
нас у зносинах з англійцями і
совєтами, про ворожість суп-
роти німців, про нелеґальну
чинність ОУН, про якісь по-
тягнення на міжнароднім терені.
Зі запитів, які  мені ставились,
я вичув, що ґестапо не має в
руках фактів, ані поважніших
документів, але має підозрін-
ня.

Пізніше я краще зрозумів
тактику ґестапа...

...Пригадую собі кількох мо-
лодих англійців-парашутистів.
За що їх посадили в самотні
келії, того не міг собі пояснити.
Чи може вони знали щось біль-

ше, або німці хотіли вивідати
від них щось важливіше? Один
з них, син англійського адмірала,
довідавшись, що я українець,
відразу запитав, чи я не є
прем’єр-міністер України
Стецько. Видно, він чув щось
про Бандеру і його найближчого
співробітника і то з уст това-
ришів цих останніх...

Отже я довідався, що мій су-
сід є англійським капітаном,
схоплений в Тунісі німцями,
коли він, вбраний в цивільному,
подорожував під німецькою оку-
пацією з радійовим апаратом у
валізці. За це його засудили на
смертну кару, але, бувши хит-
ро-мудрим чоловіком, він ви-
крутився з халепи і опинився
тут, в самотній келії концен-
траційного табору в Оранієн-
бурґу. Доперва тепер я дізнався,
де я перебуваю! Табір має кілька
десятків бараків, в яких сидить
коло дві тисячі в’язнів. Наш ба-
рак є осібний, для самітників і
називається серед в’язнів «бун-
кер».

...Я включився в низку «про-
гульковців», тягнучи за собою
дерев’яники, які треба було взу-
ти на проході, щоби не наносити
болота до келії. Я ще не мав
часу добре розглянутись довко-
ла, як побачив перед носом
якусь знайому постать. Вона
хутко промайнула передо мною,

кинувши в повітря, ніби до со-
сен, що майоріли на небосхилі:
«Слава Україні!». Приглянув-
шись до постаті, коли вона скру-
чувала на стежці, я пізнав у ній
Бандеру. З ним я здибався ко-
лись, може перед десятком ро-
ків, на одній чи другій органі-
заційній конференції. Відтво-
рити в пам’яті його обличчя я
не міг, але побачивши його жи-
вим, я не вагався пізнати ко-
лишнього товариша по ОУН.

...
Одна із перших новин, яку я

довідався від Бандери, була віс-
тка про смерть Ольжича. Наша
розмова мала місце у вівторок,
13 липня (1944). Ольжич мав
повіситись попереднього тижня.
І дійсно, я пригадав собі, що в
п’ятницю на минулому тижні
перед моїм вікном переїхала ко-
ляска Червоного Хреста без
сторожі. Певно вона вивезла
труп нашого товариша. Вістку
про трагічну смерть Ольжича
передав Бандері польський про-
фесор, який замешкував сусід-
ню з нашим другом келію. Оль-
жич прибув до бункера недавно
і замешкав під ч. 15. Його стали
часто водити на допит. Повер-
нувши одного дня з допиту, він
шепнув своєму сусідові, що його
сильно збили. Того самого дня
поляк помітив незвичайний рух
у сусідній келії і по певних спос-

тереженнях, може й висказах
обслуги, дійшов до висновку,
який потвердився пізніше, що
наш друг д-р Кандиба відібрав
собі життя.

Бандера, подаючи вістку про
смерть Ольжича, був зворуше-
ний і сумний. Він навіть запро-
понував вшанувати пам’ять не-
біжчика хвилиною мовчанки
цього вечора по другім дзвінку.
Мене душила туга і проймав
жаль за втраченим молодим то-
варишем. Вічна йому пам’ять і
хай чужа земля буде йому лег-
кою! А винуватцям його перед-
часної смерти — тяжкий про-
клін! Думка, що в цім смутку і
в цім прокльоні єднаються в
цю хвилю всі українські в’язні
бункера, розкинені по самотніх
келіях, дала мені деяку полег-
шу.

Одного дня Бандера приніс
мені вістку, що начальник в’яз-
ниці, довідавшись звідкись про
колишні відносини Стецька з
моїм сусідом — англійцем, пе-
реводить слідство. Треба було
попереджати сусіда — англійця,
і узгіднювати зізнання. Іншим
разом вправлене око Бандери
помітило якісь «знаки на вікні»,
на які я не звернув уваги, і які
мали свідчити про присутність
в бункері полк. Мельника. І
дійсно помічення Бандери були
правильні.

Наше ув’язнення в Оранієнбурґу

Оранієнбурґ.

страшні злочини
садистів-ґестапівців

...

І знову поповнилися тюрми й
концтабори, розпочато розстрі-
ли українських патріотів по всій
Україні і в Третім Райху. Отже,
кого НКВД не вспіло розстрі-
ляти, дострілювало ґестапо. В
липні 1941 року ґестапо ареш-
тувало мого друга в Жовків-
ськім повіті В. Біча, якого роз-
стріляли у Львові. Тиждень піз-
ніше ґестапо арештувало д. Р.
Рудника, а згодом і д. Д. Недо-
воза, В. Макуха-Криницького,
М. Солом’яного та багато ін-
ших, які пережили страхіття в
тюрмі на Лонцького у Львові і
в концтаборах Майданеку, Бу-
хенвальду і Берґен-Бельзену.
1942 року гине з рук ґестапа

визначний організатор Жовківщини д. Гадада-Юрко в Дніпро-
петрівському. Ґестапо організує другу хвилю арештувань у
Жовківськім повіті, де при помочі юд-зрадників удалося виа-
рештувати актив цього терену. Під час арештування гине з
рук ґестапа пострілом з пістоля А. В’язівський на очах своєї
жінки Меланії і двох синів Тараса і Богдана. В тім часі ґестапівці
били прикладами машинової пістолі Т. Пелеха, а також
ув’язнили В. Романа, В. Гущака, Марію Кирик, В. Богоноса,
І. Микитиного, С. Макара та інших, яких завезли до тюрми на
Лонцького у Львові.

У жовтні 1943 р. із Львівської тюрми вивозять коло 1,700
в’язнів до КЦ Освєнціма, де, між тими в’язнями були інж. І.
Кашуба, д-р С. Горак, д-р Стронціцький, П. Башук, З. Матла
та сотні інших... В Освєнцімі загинули мої друзі: В. Богоніс,
В. Гущак і подруга Марія Кирик. Мушу коротко згадати про
М. Кирик, яка втратила чоловіка Г. Кирика, — НКВД замор-
дувало його 29-21 червня 1941 року в жовківській тюрмі. Мо-
лодшого брата Т. Кирика, визначного організатора Юнацтва,
ґестапо розстріляло 1944 року у Львові.

теодор Пелех

Облава

Погасло багаття, горіли лиш
мрії,

Кінчала свій лет заворожена
ніч,

Далеко на сході палали обрії
Воскресній зорі — назустріч!

(Богдан Кравців)

Великодні святкування 1944
року не були такі веселі як ко-
лись. На нашій землі кривави-
лися в завзятому змагу дві мі-
літарні потуги Москви і Берлі-
ну. Перебрівши материк від
Сяну по Дон, здесятковано на-
селення. Зрабовано всі плоди
хлібодайних піль, обезчещено

людську гідність. Загарбано дріб і худобу та вивезено молодь.
Я прибув у рідне село Чуловичі Городоцького району Львів-

ської области на це Велике Свято. На церковному майдані
стрічаю друга Василя Зайду, який прибув з боївки УПА. Тут і
Антін Вівчар, завідувач повстанського магазину в Чорному
лісі. Запізнаю сімох інших людей з лісу, які рішили святкувати
Великдень у нашому селі. Але не було між нами доброго друга
Левка, — він святкував цей день далеко на сході у Харківщині,
гідно виконуючи накази «Гори».

Майже кожна родина, скрізь по цілій українській землі,
була неповна. Не воскресла воля нашого народу. Не встоявся
в гітлерівській ненаситності відновлений Український Уряд...

При дерев’яному столі засіла до обіду наша родина. Але й у
нашій сім’ї не було всіх членів. Не було між нами нашої
дорогої мами і одного брата, який служив у Червоній армії.

...Дорогу перебігли нам сусідній хлопець Іван і молоденький
Зеньо.

«Німці ідуть! Німці ідуть!» — тривожно гукали вони.
Німці мали скростріли і гармати! На машинах повно вояків!

Моментально село було окружене...
І ось, під будинком сільської ради, де зібрано всіх мужчин,

озброєний поліцист вичитав троє прізвищ, які мали негайно
ставитись перед його автомашиною. Першим вичитав ім’я
Влодка, потім Миколу, а третього мене.

...
Невдовзі припроваджено до канцелярії Михайла Химу,

Степана Самотоса, Андрія Вовка і Ілька Ковалишина.
Тут стрінулись ми з першим обвинуваченням...
«Ти вербував людей до збірки грошей і, ти писав заклики»

— процідив крізь зуби майстер. Тут слідчий закипів у нервах,
почав лаяти мене різними словами, а відтак приказав Ліхманові
мене бити.

...
У моїй двійці по правій стороні ішов Михайло Хима. Він

мав нещасливий випадок. Піднявши запальник на полі бою,
втратив око й два пальці, ще в 1939 році.

«Я їм, гадам, не дамся взяти живим!» — промовив півголосом
він. «Я буду втікати!». Та заки я вспів його зацитькати, наш
смільчак кинувся як куля і в одній секунді вже був далеко від
нас, за рогом хати Григорія Зайця, а потім на городах селища.

Мов попарені кинулись німці...
Михайло біг далі. Як лис кидався він. Але не досягнув ні

хати, ні грубшого дерева, впав на городі, поцілений кулею в
саму голову. нахвалювався добрим поцілом гордий «шуцполі-
цай».

Був це трагічний час і страшний в історії нашого села день,
день 17 квітня 1944 року.

Подорозі до районового міста Комарно в Львівській області
були в нас різні думки. Влодко думав, що нас прямо повезуть
до тюрми у Львові. Андрій не виявив тривоги що з нами буде.
А я думав, що розстріляють нас на жидівському кладовищі.
Але не так сталося, як думали ми. Вантажні машини завернули
до комарновської тюрми і скинули нас на тюремному подвір’ї.

...
А далі довгий тюремний шлях.
Тюрма в Комарні, тюрма в Рудках, тюрма на вулиці Лонцького

у Львові, тюрма на Монтелюпіх у Кракові, тюрма в місті
Бреслав, концтабір «Ґрос Розен», командирівка Трескав, кон-
цтабір Саксенгавзен, командирівка Ґермендорф, командирівка
Шлібен і концтабір Бухенвальд.

степан корнецький

Олена Матла-казанівська

Організаційно мене приділили
знов до зв’язку. Після німецьких

репресій, всі члени ОУН зус-
трічалися з дотримуванням стро-
гої конспірації. Головна квар-
тира Леґенди містилася на ву-
лиці Жулінських. Моїм обов’яз-
ком було кожного дня голоси-
тися в цій хаті, де я стрічалася
безпосередньо зі «Спартаком»
і «Вуглярем» (Микола Гошов-
ський і Володимир Лобай). Вони
давали мені відповідні доручен-
ня, або «ґрипси», а я далі все
це передавала на зв’язок. Так
само деякі зв’язкові, що при-
ходили зі східніх областей від
провідників Похідних груп, го-
лосилися за кличкою в мене, а
я таких зв’язкових негайно зго-
лошувала на нашу головну квар-
тиру...

...ґестапо довідалося про
зв’язкову хату на вулиці Жу-

лінських. Вони не знали доклад-
но, яку ролю відіграє ця квар-
тира в організаційній системі.
Могли тільки догадуватися, що
це важливий зв’язковий пункт,
бо для його ліквідації приїхали
відпоручники з Берліна. Двох
ґестапівців просто зайшли до
хати, а там був у тому часі
Дмитро Маївський, який зорі-
єнтувався в ситуації і з горіш-
нього вікна задумав вискочити
на двір. Одначе побачив там
двох ґестапівських офіцерів.
Спершу він їх застрілив, а тоді
почав втікати. За ним ще вспіли
стрілити ґестапівці, що увійшли
до хати. Поранений Маївський
все таки втік.

Випадок на вулиці Жулін-
ських був дуже голосний у
Львові, бо загинули якісь більші

«риби» з Берліна. Це заставило
ОУН подвоїти конспірацію і
обережність дії.

...

Одного разу «Спартак» ска-
зав мені, що за моїм братом
Зенком інтенсивно шукає ґес-
тапо, тому він для більшої без-
пеки хоче, щоб мене на деякий
час звільнити з обов’язків зв’яз-
кової, бо ґестапо, шукаючи за
братом, може також слідкувати
за членами родини, а тоді міг
би потерпіти зв’язковий пункт.

...

Мого брата Зенка все одно
ґестапо зловило і арештувало.
Зловили також «Вугляра» і
арештували господаря квартири
Федя Луцишина...

«із спогадів зв’язкової»
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володимир Лобай

Ув’яЗнення й тортУри

Повний провал на лінії зв’яз-
ків наступив на відтинку нашого
«звена» в Берліні.

...
Коли я йшов з боку «Кракі-

данів», мабуть, недалеко театру,
мене затримали два детективи
в цивільному, відразу наложили
на руки кайданки і повели на
вулицю Пелчинську.

Тоді ж зловили Володимира
Шарка і багатьох інших, у хаті
Федя Луцишина, в будинку те-
атру, де містився зв’язок на
Схід. Юрко Кравчук знав ту
хату і він її всипав.

На вулиці Пелчинській тоді
була головна квартира ґестапо.
Я найбільше потерпав за ті ґрип-
си, які мав при собі. Коли мене
залишили на деякий час без ес-
корти в коридорі, я — хоч мав
закуті руки і ноги — зумів по-
воленьки повитягати з-за пояса
ґрипси, одного по одному, і по-
спішно їх прожовував та ковтав.
З’їв усі до одного...

В той час приїхав до Львова
Вірзінґ з чотирма молодими по-
мічниками, «для ліквідації бан-
дерівщини», як він сам нахва-
лявся. Одного з тих молодиків-
ґестапівців, здається, вбив Дмит-
ро Маївський на квартирі на
вулиці Жулінського.

Я побачив Вірзінґа щойно
другого або третього дня пере-
слухання. Начальник, який по-
чав мене допитувати, сильно
кричав на мене, але не бив.
Били мене два дольмечери, між
ними проклятий кат-юда укра-
їнського походження Тютюн-
ник. Вірзінґ вдарив мене сильно
раз, але я не впав, і він мене
більше не бив. Я до нічого не

признавався. Вірзінґ говорив
по-російському...

Коли Вірзінґ мене вдарив, а
я не впав так, як він того споді-
вався, він, заскочений тим, тро-
хи помовчав, а потім закляв:

— Є... мать і блядь, такова
напрасно біть, нічєво нє до-
бйошся!

...
Крім биття, мучили ще елек-

тризуванням по лиці і голові та
інших чатинах тіла. Звичайно
брали на «переслухання» вночі,
а рано змасакрованого приво-
дили до камери...

Того ранку, коли після по-
стрілу Дмитра Маївського на
квартирі на вулиці Жулінського
німці забирали в’язнів на роз-
стріл, вони прийшли теж по
мене. Мені веліли встати і ви-
ходити, але я не був у силі ру-
шитися. Я був увесь облитий
кров’ю, ропою, брудом, довкола
мене несамовито воняло. Ґес-
тапівці махнули тільки рукою,
мовляв, той і так скоро здохне.
Це мене врятувало від певної
смерти.

...
В одній з камер на тому ж

коридорі сиділа ув’язнена Ма-
рійка Стахів, а далі також Ма-
рійка Оренчук зі Стоянова (те-
пер є десь в Америці) та інші
наші дівчата...

Між ув’язненими дівчатами
в тому ж будинку була також
Наталка Платків, кур’єрка
ОУН...

Я перебув у тюрмі на Пел-
чинській аж до мого вивезення
до ляґру в Авшвіці, тобто до
осени 1943 року.

*   *   *
Першого листопада 1943

року ґестапо поспішно виво-
зило всіх в’язнів з тюрми на
Лонцького до концтабору в
авшвіці. влодка Лобая зачис-
лили до небезпечних політич-
них ворогів і посадили у ван-
тажний вагон, де було всього
7 в’язнів: П. ковальський, д-р
стронціцький, іван кашуба,
Зіновій Матла, інж. Ґура (по-
ляк, допомагав на Лонцького
українцям, будучи помічни-
ком тюремного лікаря, рис-
кував і передавав «ґриписи»)...
З обох кінців вагона були до-
чеплені вагони з плятформа-
ми, на яких уміщено кулемети.
На цьому вагоні був напис ні-
мецькою мовою «Ґеферліх»
(небезпечні)...

редакція

«З моїх переживань»

Михайло Марунчак

...Погромний наступ на Ор-
ганізацію Українських Націо-
налістів-Революціонерів у ве-
ресні 1941 року започаткував
приплив сюди українського по-
літичного елементу, який був
призначений на знищення. Це
підтвердили дальші фізичні лік-
відації українців зимою 1941-
42 рр. в Києві.

Їдучи до Авшвіцу в транс-
порті з Терезіна, ми потиху по-
тішали себе, якщо застанемо
живими в Авшвіці тих, які були
заслані туди в 1941 р., то жи-
тимемо довше чим 3-4 місяці.
Прийняття нас побоями й псами
на залізничній станції Освєнцім
не заповідало нам нічого доброго
й потішаючого. Поспішний
марш до лагера під постійними
вигуками: «Льос, льос» при-
тьмив наші надії на довші місяці
побуту в Авшвіці та при житті.

...Ми в’язні 19 бльоку часто
відвідували наших друзів зі 17
бльоку. Тут в більшості пере-
бували два основні транспорти
нашої української групи, яку
популярно звали в Авшвіці
«Бандера Ґруппе» або «Бандера
Бевеґунґ». Перша більша група
прибула до Авшвіцу в 1942 році
з Кракова, а друга в 1943 році
зі Львова. Тут жили такі се-

ньйори ОУН, як С. Ленкав-
ський, М. Кравців, Лев Ребет,
Микола Климишин, Ярослав
Рак, Р. Малащук, М. Мостович,
П. Башук, П. Мірчук, П. Шев-
чук, Б. Рибчук та інші. Крім
розмов і дискусій на злободенні
справи дня та української історії
тут можна було також довіда-
тися, що діється в політичному
відділі табору, які більші транс-
порти прибули до Авшвіцу...
Тут ми також довідувалися і
про події зі світа та не тільки з
німецьких офіційних джерел,
але також альянтських, які ман-
дрували на 17 бльок шляхом
«ефектенкамер», де було вмон-
товане радіо. Дещо пробивалося
сюди з українського світа, а
зокрема про боротьбу УПА,
про що часто говорили нові
в’язні з терену.

...
В 1944 році прийшов до жі-

ночого табору в Райско транс-
порт українських дівчат-під-
пільниць. Були серед них: Галя
Платків, Марійка Стахів, Ірка
Федишин та інші...

Українська організаційна сіт-
ка Авшвіцу задумала допомогти
нашим двічатам у Райску, бо
було відомо, що там панували
страшні умовини. Також хоті-
лось зібрати інформації від на-
ших дівчат про організаційні
справи в Краю...

На ревірі в авшвіці й
остання вибірка 

до газу на бльоці ч. 19

У тижневику «Український
самостійник» (14. 01. 1950, ч.
2, ст. 5-6) появилася обширна
стаття п. н. «Кат Вірзінґ — по-
ліційним достойником в ІРО»
пера Олега Лисяка. Ось головні
факти про Вірзінґа і уривки зі
статті:

«В одному з таборів ДП в
Німеччині сталася велика не-
сподіванка. Колишні політичні
в’язні німецьких концтаборів
розпізнавали високого ґеста-
півського урядника, широкоз-
наного ката і вбивцю політичних
в’язнів, Вільгельма Вірзінґа.
Він тепер якраз займав дуже
експоноване становище шефа
поліції ДП на цілу ІІІ «Арею»,
подаючи себе за лотиша Віллі
Вірцінса. Як виявилося, він
був не тільки ґестапівцем, але
водночас і большевицьким
аґентом. Відзначася особливою
жорстокістю метод у знищу-
ванні українства і садизмом у
перепроваджуванні ліквідацій-
них акцій, що їх метою м. ін.
було викликати (по лінії ін-
струкцій Москви для своїх аґен-
тів на окупованих німцями зем-
лях) обурення й ненависть на-
селення до німців. При катуванні
українських в’язнів Вірзінґ на-
магався їх переконувати, що
для українців «є ідіотизмом вою-
вати проти Росії, бо вони з ро-
сіянами — один народ».

В 1941 році Вірзінґ працював
у слідчому відділі ґестапа в
Дрездені, а його «Штеллє» зай-
малося, м. ін., справою україн-
ських підпільних циклостилевих
летючок, що були масово по-
ширювані серед т. зв. «ост-ар-
байтерів». З припливом ти-
сячних мас примусових ро-
бітників до Німеччини на те-
рені цілого райху утворилася
міцна сітка українського ре-
волюційного підпілля, з осід-
ком у Берліні. У вересні 1942
року Вірзінґові пощастило
арештувати під час поширю-
вання летючок зв’язкового
(кур’єра) ОУН Сороку, а піз-
ніше перевести з виїмковою
брутальністю і ґрунтовністю
ліквідацію дрезденської сітки.
Це стало початком приспішеної
кар’єри й блискучого авансу
Вірзінґа...

«Успіхи» Вірзінґа звернули
на себе увагу найвищих ґеста-
півських достойників, і його
зразу призначено співробітиком
найвищої ґестапівської централі,
конкретніше — Східнього мініс-
терства («Остміністеріюм»), а
радше його відділу IV. Д. (полі-
тично-поліційної централі) під
керівництвом Вольфа, зглядно
шефа українських політично-
поліційних справ Мюллера, чи
ще точніше — оперативним
співробітником Шульце, голов-
ного шефа найвищої німецької
поліційної централі для побо-
рювання українського револю-
ційного руху, що мала назву
Підвідділ 3. А. В такий спосіб
Вірзінґ авансував на становище
головного практичного лікві-
датора українського підпілля...

Майже ціла берлінська ре-
волюційна централя враз із важ-
нішими осередками підпільної
сітки на терені Райху були виа-
рештувані.

Подаємо кільканадцять пріз-
вищ українців, що переходили
в часі цих арештів, або слідств
через руки Вірзінґа, знаходяться
тепер по цей бік залізної завіси
та могли б доповнити наші ві-
домості про поліційні практики
Вірзінґа: Василь Безхлібник,
Дем’ян Кордуба, Олександер
Масляник, д-р Нестор Процик,
Пелагія Дністрянська, Олена
Вітик, Ліда Укарма, Марійка
Ґабрусевич, Андрій Пеленичка,
Мирон Карпинець, Богдан Мас-
ний, Віктор Яворський, Іван

Бачинський, д-р Ростислав Со-
чинський, Антін Шаранович,
Роман Спольський, Володимир
Стахів, Брати Білинські, Юрій
Лопатинський, Микола Гайдар
з дружиною, д-р Омелян Анто-
нович, Осип Хамуляк, Романів,
Щур, Осип Тюшка, Роман Ле-
бедович, Роман Нападієвич, Єв-
ген Гарабач, Дарка Сидір...

В цій новій атмосфері бер-
лінські допити продовжувалися.
Одного грудневого дня Вірзінґ
безуспішно домагався від одного
арештованого в Берліні адреси
Крайового провідника проти-
німецького революційного руху
на Західній Україні, Івана Кли-
мова (Леґенди).

Враз задзвонив телефон.
Вірзінґ перервав тортури. Ві-

дібравши мельдунок, замету-
шився, надягнув плаща й трі-
юмфально крикнув до арешто-
ваного: «Вже маю Леґенду в
руках!»

Негайно поїхав разом з Шуль-
це до Львова й особисто пере-
слухував арештованих.

Допити Вірзінґа закінчилися
смертю провідника Івана Кли-
мова-Леґенди 4 грудня 1942
року.

На келію ув’язнених націо-
налістів принесено з переслу-
хання Вірзінґом м. ін. напівжи-
вого Ярослава Старуха-Стяга і
тяжко побитого Дмитра Грицая
(ген. Перебийноса).

При перипетії львівських до-
питів Вірзінґа повний матеріял
з власного пережиття можуть
подати — і сподіваємося при-
шлють нам — такі ув’язнені в
той час і катовані Вірзінґом ук-
раїнці: Петро і Наталія Башуки,
Володимир Лобай, Іван Кашуба,
Галина Платків, Анна Харкова,
Петро Ковальський, Аріядна
Котківна, д-р Тома Лапічак та
інші.

смерть У сЛідстві

Не всі арештовані мали силу
видержати методу слідства Вір-
зінґа. Деякі згинули в нього під
руками. Інші пізніше, внаслідок
підірваного ним здоров’я, по-
мерли в концентраційних табо-
рах. Ось список відомих нам
жертв, що в часі допитів згинули
безпосередньо в рук Вірзінґа:
Галина Столяр — студентка
дентистка, кур’єрка від Проводу
в Україні, Степан, Михайло
Масний — робітник, звеновий
ОУН, Олег Кандиба — поет і
політичний діяч (літературний
псевдонім Ольжич), Іван Климів
(псевдонім Леґенда), крайовий
провідник протинімецького і
протибольшевицького підпілля
ОУН в Західній Україні, Гриць
Ґаладжун — зв’язковий Про-
воду між Україною і Ген. Гу-
бернаторством.

З вини Вірзінґа згинули в
тюрмі або концентраційному
таборі: Володимир Федак —
псевдонім Граб, шеф закордон-
них зв’язків, Іван Ґабрусевич

— псевдонім Джон, член Про-
воду ОУН, Богдан Шеремета,
український робітник неустій-
неного до тепер прізвища, Во-
лодимир Сушків.

яК ПересЛУХУвав
вірЗінґ?

«В моєму помешканні в Бер-
ліні з’явилося в год. 7:30 двоє
мужчин — розказує знаний ук-
раїнський діяч д-р Нестор Про-
цик. Вони представилися уряд-
никами ґестапо і заявили, що я
арештований. Одним із них був
Вірзінґ, людина високої й кре-
мезної будови. Він після кількох
слів сильним ударом кулака під
бороду повалив мене на канапу,
засипаючи мене при цьому бру-
тальною лайкою й погрозами...
Маю поломані ребра — пам’ят-
ку від Вірзінґового слідства на
ціле життя...».
...

«Мене відведено на келію,
— каже далі Дем’ян Кордуба,
— через відкрите вікно дохо-
дили крики Олександра Мас-
ляника і відгомін ударів. Я на-
числив їх коло 200, потім почув
його притишений стогін і все
втихомирилося. Прикликано
мене. Після кількох запитань
російською мовою Вірзінґ до-
ручив двом людям поклик. Вони
тримали мене за голову й ноги,
а Вірзінґ бив залізною штабою
по крижах. Змучившися, від-
силав до Шенемана на допит, а
відпочивши, продовжував биття.
Це тривало від 8-ї до 1-ї години
ночі. Коли мене відвели на ке-
лію, я побачив там скатованого
Масляника, що непорушно ле-
жав на долівці. В наступних чо-
тирьох днях Вірзінґ продовжу-
вав зі мною цю саму процеду-
ру».
...

І для жінок у Вірзінґа не
було пощади.

«В слідчій кімнаті прийняв
мене криком Вірзінґ спершу в
німецькій, а потім в російсько-
українській мові, — каже Пе-
лагія Дністрянська. Людей,
знимки яких він мені показував,
я не пізнала нікого. Тоді він по-
чав бити мене кулаками по лиці
й голові, яких дві години. На
руці в нього був грубий золотий
перстень з монограмом. Мені в
устах і з носа потекла кров. На
другий день возили мене автом,
відчинивши протилежні вікна
навстіж. Від протягу я дістала
сильний біль усіх зубів і при-
крий шум  у вухах. (Це особливо
вишукана рафінованість —
прим. ред.). Потім покликали
мене знову на слідство. Вірзінґ
вдавав, що не бачить моєї спух-
лої голови й дальше бив мене
кулаками в лице і в голову. Я
завважила, що навіть ґестапівці
виходили з кімнати, щоб не ди-
витися».

Навіть ґестапівські кати не
були призвичаєні до НКВД-ів-
ських метод Вірзінґа.

кат членів ОУН вільгельм (віллі) вірзінґ

віЛЛі вірЗінґ

робота вірЗінґа і Ко.

Григорій цебрій

Вранці 14 квітня 1942 року,
виходячи з хати (вул. Пулав-
ського у Львові) до школи, стрі-
нули мене на порозі два кремезні
ґестапівці і, обшукавши мої ки-
шені, забрали мене до будинку
головної Команди ґестапо на

вул. Пелчинського. Там я вже
побачив кілька моїх друзів із
моєї гімназії на вул. Курковій.
Після переслухання нас, понад
десять осіб, під конвоєм есес-
манів відпровадили до тюрми
на вул. Лонцького.

Після двох тижнів кількох
нас перевезено «чорним воро-
ном» до тюрми в Тернополі, в
якій просиділи до лютого 1943
року. Обвинувачували нас всіх
за приналежність до ОУН («бан-
дерівських банд») та організу-
вання маніфестацій з приводу
відновлення Української дер-
жавнсоти в дні 30 червня 1941
року. При кожному переслу-
ханні нас тяжко побивано.

Велика тернопільська тюрма
була виповнена майже самими
українцями. В моїй «келії» на
50 в’язнів-українців було лише
двох поляків, і то одного з них
після двох тижнів звільнено.

Восени 1942 року, переважно

ночами, ґестапо почало забирати
декого із наших друзів у неві-
доме. Тоді і забрали мого одно-
сельчанина Михайла Печер-
ського, якого разом з іншими
націоналістами розстріляли під
Ягольницею, біля Чорткова.

В тернопільській тюрмі я по-
бачив і свою рідну матір, яку
ґестапо арештувало за перехо-
вування підпільників-націона-
лістів...

Не було такого тижня, щоб
до Дори не прибували транс-
порти з новими в’язнями, яких
у більшості кудись вивозили.
Переважно від них ми довіду-
валися, що діялось у світі, а
особливо на наших рідних зем-
лях. Як радо слухали ми про
УПА та командира Чупринку,
хоча не знали його правдивого
прізвища...

Після 40 років звільнення,
не раз пригадуються ще у сні
чи думках ті переживання з ка-

цеті. Всього баченого і пере-
житого в таборах не можливо
передати на письмі. До сьогодні
стоять передо мною ті тисячні
маси вмираючих в’язнів, а між
ними мої приятелі та близькі
друзі. Я не міг зрозуміти і до
сьогодні не можу собі пояснити,
чому в більшості німці були
проти нас, безборонних в’язнів,
такими садистами.

В кацетах для нікого не було
ласки. Я ніколи не бачив, щоб
когось із кацету звільнили на
волю. Ми всі напевно були за-
суджені на повільну смерть. В
тій ситуації треба було вміти
над собою запанувати, холодно
зносити наруги, видержати і ви-
тримати голод та мати щастя
уникнути побоїв. Перебувши
кілька тижнів у польському ка-
цеті Береза Картузька, я був
вже трохи призвичаєний до ка-
цетного життя...

від Майданку до Берґен-Бельзену



василь кардаш

...Під час найжахливіших тор-
тур Ти не заламався, Ти нікого
і нічого не видав, ТИ НЕ ЗРА-
ДИВ. В моменти найбільш ра-
фінованих нелюдських знущань
над Тобою Ти мужньо, як рідко
хто, дотримувався «Декалогу»:
«...ні  тортури, ні смерть не
приневолять Тебе зрадити тай-
ну». Якщо між смертними є ге-
рої, то Ти, Івасю, самим слід-
ством на Лонцького многок-
ратно заслужив це високе, по-
чесне звання.

Із скорочуванням німецьких
фронтів прийшла евакуація в’яз-
ниць і ТИ, Друже, з багатьма
іншими, ледве живий, попав
до концтабору в Авшвіці. І знов
нічим іншим, як волею Божою,
можна пояснити те, що Ти його
перейшов. Тут не місце опису-
вати вишукану, до найвищих
меж «удосконалену» систему
терору, що панувала в Біркенав,
де нас спершу вивантажили, —
тут не пора споминати тих, хто

загинув вже першої страхітливої
ночі і наступних таких же днів,
тижнів, місяців. Та ми мали не-
чуване «щастя»: заходами наших
старших друзів, а особливо про-
відника наших в’язнів Миколи
Климишина, які залишились ще
живими з попередніх транспор-
тів (1941-1942 років), нас пе-
реведено з Біркенав до т. зв.
Авшвіцу І, де ми мали опіку й
допомогу наших, т. зв. старих
нумерів. Все ж початкового по-
буту на страшному 11-му смер-
тному бльоці ми не оминули, і
до скону кожному з нас буде
привиджуватися ота полуднева
закривавлена стіна смерти, під
якою виконувано екзекуції при-
речених на страту. Хто годен
змалювати атмосферу жаху і
постійної непевности за наступ-
ний день, годину, хвилину, ту
атмосферу, яка всеохоплююче,
тотально панувала в тому бу-
динку і в замурованому звідусіль
подвір’ї 11-го бльоку? Хто в
силі передати словами ту ши-
рочезну скалю наруг, ту не-
стримну повінь найдиковинні-
ших знущань, ту велику і по-
стійну напругу нервів, в якій
проходили вступні лекції табо-
рових ритуалів, риґору і способу
ляґрового життя!.. І як сьогодні
бачу Тебе, Івасю, винужділого,
висохлого, знеможеного до
краю, як в таких обставинах
Ти ще пробуєш, чим годен, до-
помагати Твоєму старшому,
смертельно змасакрованому дру-
гові. Твоє прив’язання до нього,
до члена організації, до друга
дії і недолі перевищувало при-
хильність і любов найріднішого
брата. Ви вже тоді видавались
нам святими.

А потім... А потім пішли довгі,
важкі, незносимі дні непосильної
праці, апелів, муштри, побоїв і
голодувань. Ось ми будуємо до-
рогу на т. зв. Солябрюке. Прой-
маючий до костей холод. Ти в
кропив’яних тонких пасяках.
Твоє обличчя — це шкіра й
кости; посинілий, аж фіолето-
вий, цілий дрижиш, вітер про-
тинає наскрізь, Ти голими ру-
ками камінь за каменем ванта-
жиш на тачки (інші возять, му-
рують), пальці буквально при-
мерзають до каменюк, і все це
під потоком шикан, побоїв і
знущань. І Ти, як загнаний у
безвихіддя олень, лише крадь-
кома з-під лоба зиркаєш кругом
глибоко запалими очима, в яких
відбитий жах і здивування: не-
вже не гуманніше було б роз-
сікти нас серією з автомата,
ніж примушувати проходити
таку геєну? Там, в концтаборі,
у тому пеклі на землі, в обличчі
кожночасно можливої смерти,
кожен виявлявся у всій своїй
наготі, — там не було ЧОГО і
не було ЯК прикидатися; там
кожен показувався на весь зріст
своєї величі або ницости. Де як
де, а там ми кожного і самих
себе побачили наскрізь. І Ти,
Івасю, і в тих випробуваннях і
переходах зареєструвався у
нашій пам’яті якнайкраще: як
втілення терпеливости, правди-
вої, непідробної щирости, не-
вдаваної дружности, як уособ-
лення характерности, мужности,
як правдивий і до кінця гідний
воїн революції, як великий і до-
стойний друг наших найкращих,
найсвітліших.

Палець Божий вивів Тебе ці-
лим на волю...
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«із спогадів про івана климова і
Ярослава старуха»

іван Шевчук

...Народився Юліян Гуляк в
1915 році в селі Жизномир пов.
Бучач, а загинув 19 липня 1944
року в часі німецької облави в
околицях Бібрки. Разом з ним
загинув бойовик і кур’єр ОУН-
УПА «МОРЯК» із Стрільбич
пов. Бібрка, де їх обидвох і по-
ховано. Залишив сл. п. Юліян
Гуляк-Токар дружину Дарку-
Теодозію і сина Аркадія, який
згодом помер. Молодший брат
Юліяна — Іван загинув у 1950
році.

...
Юліян Гуляк-Токар мав під

своєю опікою й охороною та-
кож підпільну радіовисильню
УПА «Вільна Україна» (зако-
дована назва «Афродита») і
увесь її персонал у Карпатах...

«Шрам» був дуже добрим
бойовим другом. Втягнув його
до організаційної праці Леґенда.
Бувало, при обговорюванні різ-
них плянів і завдань, «Шрам»
запитував скептично Леґенду:

— Але хто то зробить?
Леґенда відповідав коротко:
— Ну, то я то зроблю сам.
Вони мали свою підпільну

квартиру у Львові на Личакові
на вул. Сагайдачного, у пані
Конашевич (чи Конасевич?). Я
не раз заходив туди в організа-
ційних справах...

Моя розмова зі «Шрамом»
була в суботу, 5 грудня 1942
року по полудні. Я договорився
з ним, що того дня о год. 8-ій
ввечері прийду на побачення з
Климовим-Леґендою на квар-
тиру Наконечних на вул. Лис-
топада ч. 29/ІІІ.

Я прийшов на умовлене місце
з 20-хвилинним запізненням.
Ка-м’яниця ч. 29 на вул. Лис-
топада була освітлена і це мене
насторожило. Я хотів чимшвид-
ше «змитися» з того місця, але
тут мене схопили й повели на-
гору. В помешканні Наконечних,
в кухні, вже був хтось зв’язаний.
Мене теж зв’язали, а потім від-
ставили до ґестапівської квар-
тири на вул. Пелчинській. Це
було — повторюю — в суботу,
5 грудня 1942 року.

Івана Климова-Леґенду ґес-
тапо схопило вже попереднього
дня ввечері, тобто в п’ятницю,
4 грудня, відставили на Пел-
чинську і там відразу почали
допитувати й масакрувати.

схОПЛЕННЯ старУха

Ярослава Старуха, тоді по
псевдонімі «Синього», арешту-
вали ще один день скоріше, тоб-
то в четвер, 3 грудня, на площі
св. Юра, в невеликім парку, що
там був. Причинилася до того
згадана провокаторка, викорис-
тавши особу «Любомира», що
був крайовим провідником на
Харківщину, та викликуючи
Старуха на зустріч з «Любо-
миром».

«Любомир» був арештований
німцями на ОСУЗ, мабуть, у
Харкові. Згадана «панянка», що
була большевицькою аґенткою,
допомогла йому, нібито, «вті-
кати», і вони разом пішли на
Захід, до Львова. Йому ноги
попухли, покрились гниючими
ранами. «Панянка», що була
теж на службі ґестапо, послу-
жилась «Любомиром» для схоп-
лення Старуха-«Синього». Сам
«Любомир» був уже сильно ска-
тований німцями і попав зовсім
у нервовий розстрій...

Я стрінувся зі Старухом на
«переходівці» на Пелчинській
у неділю, 6 грудня. Він був уже
змасакрований до невпізнання.
Коли я з жахом поглянув на

нього, він прохрипів до мене:
— Коли не хочете так само

виглядати, то не говоріть до них
АНІ СЛОВА!

І ще раз повторив:
— Якщо ще хочете жити,

НЕ ПРИЗНАВАЙТЕСЯ ДО НІ-
ЧОГО!

І Старуха, і потім мене при
переслуханнях сильно била по
лиці та сама аґентка-провока-
торка. То була вродлива відьма,
літ 19-20. Була одягнена в еле-
ґантне хутро.

...
Тут хочу вперше розповісти

про те, що було між нами зі
Старухом на спільній перехо-
довій камері тієї ночі з 6 на 7
грудня. Змасакрований до не-
впізнання Старух, з руками ско-
ваними за спиною, пів ночі пе-
реконував мене, що я мушу до-
помогти йому покінчити з со-
бою, бо він не є зовсім певний
за свою видержливість, коли
його візьмуть на дальші торту-
ри.

— Я можу засипати двісті
людей! — застогнав він в одчаї,
не знаходячи інших, більш пе-
реконливих арґументів.

Остаточно я дався перекона-
ти. До віконної рами я прив’язав
рушник, підсадив Старуха на
«кібель», наложив йому петлю
на шию і відсунув кібель з-під
ніг. Рушник відразу урвався,
Старух важко впав на долівку,
з руками зв’язаними з-заду.

З нами був у камері один
кримінальний в’язень. Він збу-

дився від гуку, поглянув непри-
томно на нас, але не зорієнту-
вався в чому річ. Коли він знову
заснув, я — за порадою Старуха
— зробив другу петлю, з влас-
них підштанців. Цим разом петля
витримала, але віконна рама
зламалася під тягарем Стару-
хового тіла і все разом, з вели-
ким гуком, впало на долівку.
На коридорі зчинився рух, до
камери вбіг сторож і, не пи-
таючи про ніщо, почав усіх нас
бити куди попало.

...
Іван Кашуба жив у кам’яниці

на вул. Кохановського у Львові.
Разом з ним забрали без розбору
всіх, хто там був на квартирі,
як от маляр Володимир Проку-
да, Василь Цюман (помер в часі
транспорту з Мавтгавзену до
Ебензе), Дяків та ін.

...
З жінок у в’язниці на Лонць-

кого сиділи: Ірина Луцишин зі
Стоянова, Марійка Стахів, сес-
тра Анки Прокопович, подруж-
жя Наконечних, і ще одна зі
зв’язкової хати в нашому су-
сідстві.

...
Старух весь час плянував

утечу. Коли перепав плян з ти-
фом і тюремних шпиталем, а
також не була використана на-
года в час ходження до фотог-
рафії, він постановив викорис-
тати легшу атмосферу в часі
творення Української дивізії
«Галичина». В той час німці
вже викликали до себе на роз-
мови Дмитра Грицая, а також
Ярослава Старуха. Це не були
вже переслухання з побоями,
тільки дискусії на тему проблем
Сходу Европи, дивізії «Галичи-
на» і т. п.

Закроювалось на якісь пере-
говори. Це якраз Старух подав
плян, щоб використати ту ат-
мосферу для втечі шляхом ви-
кликання його і Грицая на під-
роблений папір з ґестапо. Плян
вдався блискуче. Німці щойно
на третій день полапалися, що
ті два визначні в’язні втекли.
Збили вони тоді сильно Івана

Кашубу та інших, які сиділи
разом з втікачами, і відтоді за-
вжди нас усіх докладно перера-
ховували.

...
Будучи в Авшвіці, я мав 19

літ, виглядав зовсім по-хлоп’ячо-
му, був «пупільком» — як го-
ворилося в концтаборі. Дякуючи
Миколі Климишинові, ми всі
дісталися до —«доброї групи»...

сПрОБа характЕристики

Хотів я ще докинути кілька
своїх завважень і помічень, в
роді «причинків» до порівняль-
ної характеристики обидвох
моїх незабутніх друзів — Івана
Климова і Ярослава Старуха.

Старух був завжди «розтрі-
паний», Климів більш сконцен-
трований.

Старух клав більший натиск
на пропаґанду, на усвідомлю-
вання, на організаційну літера-
туру, видання; Климів — на ор-
ганізування кадрів і революційну
боротьбу.

Старух був запалений дис-
кутант, у дискусії часто вживав
окреслення «пгацівники-оггані-
затоги» (він не вимовляв букви
«р») і любив «розвалковувати»
ідеологічні питання; Климів був
передусім організатором і про-
відником мас.

яросЛав старУХ — «синій», «стяг».

Панегірик для івана Шевчука: 
«Другові на дорогу»

«спогади з сокальщини і скитальщини»

Петро Щудло

...Ще згадаю, що коли німці видали
наказ звезти всю підібрану по больше-
виках зброю, ми передавали німакам
самі старі «джонки», а до наших орга-
нізаційних маґазинів по селах видавали
з совєтських припасів новеньку зброю
і амуніцію. Вся ця зброя потім опини-
лася в руках УПА на Волині. Але хтось
мене сипнув, і ґестапо зі Львова почало
за мною розпитувати і шукати...

Знов За ґратами

Мене арештували 21 січня 1942 року
в канцелярії ліґеншафту в Сокалі.
Прийшло по мене трьох: один в цивілю
і два військових. Повели мене до бу-
динку ґестапа, де перед тим містилося
НКВД і де також в 1941 році була
наша міліція. Мені поставили ряд пи-
тань: де та зброя, яку я видавав людям
з маґазинів? З ким проголошував Ук-
раїну?..

Нас тримали в льоху тиждень або
два, а потім вивезли до в’язниці у Раві
Руській. Було нас усіх около 30...

Ми сиділи у в’язниці в Раві який мі-
сяць... Зразу ми гадали, що нас везуть
до Белзця, де нищили жидів. Але нас
привезли до Майданека. Тут був вели-
чезний концентраційний табір на яких
110,000 душ, — 10 т. зв. «піль» по
12,000 людей кожне. В бараках були
переважно поляки, жиди і українці.

З наших я стрінув там Теодора
Шиша, був там теж о. Семен Іжик, але
про нього я довідався щойно згодом, в
Нордгавзен, де ми працювали над ви-
бором ракет «Фав 1» і «Фав 2»...

Після пів року нашого перебування
у Майданеку нас почали тягати на пе-
реслухання ґестапівці, що приїхали для
тої цілі зі Львова. При переслухах дуже
сильно били. Звичайно перегинали на
стіл, двох дольмечерів поляків тримали
жертву ззаду за руки, а двох били що-
сили нагаями і веліли битому рахувати.
Мало хто дораховував до 12, звичайно,
мліли. Не одному нагаями поперетинали
жили під колінами.

Мене при допитах запитували про
Акт проголошення української дер-
жавности в Сокалі 6 липня. Знали, що
проголошував Володимир Макар, пи-
талися за ним і за іншими; запитували
про друкарню Нестора Ріпецького, про
його авто з тризубом і т. ін. По слідстві
звичайно слідувала комедія «суду» у
видаванні вироків. Мені присудили до-
смертну тюрму...

вітраж в мавзолеї концтабору Фльоссенбірґ 
з латинським написом: 
«Україна своїм синам, 

які віддали своє життя за свободу»

Провідник боївки, яка
визволила я. старуха з

ґестапівської тюрми 
у вересні 1943 р.



Дмитро корчак
...

Прибувши на Лемківщину,
ми перебували в Сяноці, Ко-
манчі, Криниці, а опісля знову
подалися до Кракова. Тут ми
одержали перепустки, що можна
було уживати на границі до Ні-
меччини й назад до Кракова.
Нас зібралося більше. В жовтні
1940 року групу п’ятнадцять
чоловіків, вислали нас до Ні-
меччини на працю до «Стадт
Верке Бреслав». Весною 1941
р., перепустки, які ми отримали
в Кракові, ми всі віддали до
вжитку революційної ОУН. При
кінці червня 1941 року ще перед
проголошенням відновлення Ук-
раїснької Самостійної Держави,
зі «Станиці довір’я (Vertrau-
ungsstelle)» на Бреслав подали
список до ґестапа, що в терені
є шістнадцять осіб, які ведуть
комуністичну пропаґанду. На
цій підставі ґестапо арештувало
Сороку Миколу із села Замочок,
пов. Жовква, і мене. Сам Сорока
— це колишній довголітній
член ОУН і в’язень польських
тюрем, Берези Картузької, який
був звільнений в часі розвалу
Польщі.

В той самий день, коли нас
арештували, Сорока і я були
готові на сьому годину на виїзд
до Кракова і йти в похідну гру-
пу. Тим часом, в другій годині
по обіді, ґестапо нас забирає з
праці і веде до помешкання та
робить обшук.

В часі ревізії Сорока шепнув
другові Петрові С., який в той
час був у помешканні, щоби дав
знати друзям, що нас арешту-
вали. І заки ґестапо скінчило
обшук, друзі, з якими ми мали
зв’язок, були повідомлені. Вони
чимскоріше зникли, тому ґес-
тапо не могло нікого знайти.

...
На переслуханні питали, хто

є А. Мельник, хто С. Бандера,
що ми тут робимо і так далі.
Вкінці слідчий показує мені спи-
сок, на якому було шістнадцять
імен з «Vertrauungsstelle», та й
каже, що люди, які зладили спи-
сок, твердять, що ви є комуніс-
ти. Я це все заперечив та сказав,
що ми є члени ОУН під прово-
дом С. Бандери.

...Пізнім літом 1943 року ґес-
тапо арештувало шість чолові-
ків, між якими були Іван Лешко
і Петро Татарин, оба із Нежу-
хова, пов. Стрий, а решту пріз-
вищ вже не пригадую. Та на тім
не кінець, бо десятого січня
1944 року ґестапо знову ареш-
тувало чотирьох людей в на-
шому терені, а саме: Михайла
Потупу, Мирослава Коваля,
Дмитра Корчака...

...При кінці червня 1944 р.
нас розлучили; п’ять друзів ви-
везли до Авшвіцу, чотири до
Бухенвальду, а Петра Татарина
звільнили. До Бухенвальду по-
пали Михайло Потупа, Мирос-
лав Коваль, я і ще один друг.

...
Перебувши на карантені чо-

тири тижні, мене із моїми дру-
зями розлучили, бо відходив
транспорт до Дори. Трьох піс-
лали до Дори, а я перейшов на
великий лагер, до двадцять вось-
мого «польського бльоку», де
я запізнав найперше Михайла
Коваля зі Стрийщини. По ко-
роткім часі я запізнався з Євге-
ном Луковським, який дуже
часто помагав мені харчами, бо
він працював в кухні. Нав’язав
знайомство з іншими друзями:
Іваном Слободяном, Онуфрієм
Малгівським, Дмитром Дунь-
ком, Павлом Леником (помер в
Торонті) Володимиром Цимба-
лістим, Осипом Котельниць-
ким. Пізнім літом, в 1944 р.,
з’явився Михайло Слободян,
але куди його вивезли, невідо-
мо.

Я був призначений на працю
на залізній дорозі, яка ішла із
Ваймару до Бухенвальду...

Коли зачав зближатися
фронт, німці почали звозити
всіх в’язнів, які працювали поза
табором, до табору. Щоби зро-
бити місце прибувшим, двадцять
восьмий бльок, в якому я був,
перевели до тридцять сьомого
бльоку. Там я запізнався з Во-
лодимиром Леником, Зеноном
Крамарем, Петром Ґойдою, а
пізніше із наймолодшим, бо мав
тринадцять років, як його ареш-
тували. Це був Володимир На-
зола. Пізніше ще познайомився
з Юхимом Харченком з Дніп-
ропетровська, Теодором Воло-
сюком, який зі страху боявся
вголос говорити, тільки шеп-
тав.

...Через кілька днів, доки не
прийшла Американська Сьома
Армія, нас було дев’ять. Ми всі
були звільнені в дні 11 квітня
1945 року.

Я молюся і дякую Богові за
те, що мені Господь допоміг
вийти із цього млина смерти
живим, бо на сімдесят п’ять ти-
сяч зареєстрованих в’язнів нас
залишилось тільки двадцять чо-
тири тисячі, а п’ятдесят одна
тисяча там загинула.
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Богдан криницький

...
Большевики не тільки очи-

щували свої прикордонні терени,
але також переводили лови
на підозрілих людей, арештую-
чи масово непевних для себе
українців, головно тих, що їх
підозрівали в приналежності до
ОУН. Арештували — як тоді
говорилося — десять невинних,
щоб схопити одного винного.

Восени 1940 року я одержав
наказ від свого зверхника, друга
Чорного (замордований у жов-
ківській тюрмі большевиками
1941 року) приготуватися до
відходу за кордон. Перехід гра-
ниці мав відбутися через ріку
Буг, десь в околиці Сокаля, бо
туди спрямовували по зв’язку...
Наш відділ був озброєний крі-
сами, пістолями та ґранатами.
Ми могли перейти кордон, за-
стосувавши силу, але ми з кон-
спіративних мотивів старалися
таким переходом не користу-
ватися. Перехід через Словач-
чину відбувся уночі з 25 на 26
листопада 1940 року. Перехід
був нелегкий...

Наша група начисляла при-
близно чотириста осіб. Як твер-
див опісля, нині вже покійний
Володимир Лобай, це була вже
остання група, що переходила
границю у 1940 році. Тоді з гру-
пою переходив Дмитро Маїв-
ський, що загинув осінню 1945
року смертю героя...

Після заховання зброї і ко-
роткого відпочинку, нас поді-
лили на малі групи і спрямували
до поблизьких сіл, щоб посу-
шитися, відпочити й чекати на
дальші доручення.

Одного ранку на стрінула не-
приємна несподіванка: на донос
до німецьких властей, нас на-
крила німецька погранична сто-
рожа (ґренцшуц).

Поодинці можна  було легко
втікати, але нам було доручено
залишитися на місцях, для екс-
перименту, яка буде реакція
німців на наш нелеґальний пе-
рехід кордону. Після переслу-
хання, нас перевезли до збірного
пункту. Пригадую, що нас везли
через Варяж, Грубешів до Люб-
лина. Там ми побули тільки
кілька днів і нас повезли всуміш
з поляками до Німеччини.

Ми приїхали до Гановеру...
Як ми опісля довідалися, наш

новий знайомий називався Ми-
хайло Циркуник з Хусту, ко-
лишній січовик Карпатської
Січі, а тепер робітник у німець-
кій фірмі Ґінтнер-Ваґнер Пе-
лікан. Тому, що наш новий
знайомий зголосив нас до своєї
фірми телефонічно, ми не мали
труднощів з прийняттям на пра-
цю. Нас оформили на роботу й
ми залишилися у Гановері...

Одного дня приїхав до мене
Михайло Румежак. Ми були
знайомі, бо переходили разом
кордон. Він привіз доручення
головного проводу терену Ні-
меччини поширити нашу дію у
Гановерщині та охопити орга-
нізаційною сіткою терени Вес-
тфалії та Райнщини. Треба було
в першу чергу організувати на-
ших людей там, де вони жили
більшими скупченнями, як міс-
та: Кассель, Мінден, Ессен,
Кельн, Діссельдорф, Аахен, Ву-
перталь, Бармен, Мінстер та
інші...

...Там, де ще не було органі-
зованих клітин, треба було від-
шукувати відповідних людей,
з’єднати собі їхнє довір’я, упев-
нитися у тому, що вони є гідні
нашого довір’я і тоді творити
нові ланки для ведення нашої
організаційної праці. А працю-
вати було над чим і для кого. У
згаданих індустріяльних містах,

великих і менших, були тисячи
українських робітників. Вони
жили, звичайно, в дуже поганих
умовах, мешкали в бараках, ого-
роджених дротяним парканом і
з вартою при входовій брамі.
Щоб нам, приїжджим, дістатися
до них, треба було для того
мати відповідний документ, а
також знати німецьку мову,
щоб якось витлумачитись перед
вартовими...

...На чийсь донос ґестапо за-
арештувало студента Дмитра
Х. і запроторило його до карного
робочого табору. Після його
короткого там побуту, його
звільнили обстриженого, змо-
реного, блідого зі знаками по-
боїв. Будучи на волі, він тільки
з великою обережністю міг пра-
цювати на терені Гановеру, не
виїжджаючи в терен, щоб не
наразити себе і тих, яких мав
відвідувати, на переслідування
ґестапа. Тяжка атмосфера до-
водила деяких чулих юнаків на-
віть до самогубства. Один такий
випадок трапився з пересліду-
ваним юнаком, що з окликом
«Слава Україні» скочив з моста
в канал в околиці ріки Везери
й утопився.

...
Романова порада й моя охота

зробили своє і я вирішив їхати
до дому. Я мусів перед тим го-
ворити з моїми зверхниками в
Берліні. Приїхавши туди, я не
застав М. Румежака, чоловіка,
до якого я мав зв’язок. На щастя,
я дістав контакт з іншим чоло-
віком, який спитав мене, чи я

маю відповідні документи для
переходу границі та чи маю на
дорогу гроші... Після передачі
своєму зв’язковому в Берліні
звіту про терен, з якого я при-
їхав, я отримав контакт до Кра-
кова й попрощавшись, від’їхав
з Берліна.

...Одної снігової ночі в сес-
трин дім увірвалося ґестапо,
зробило докладний обшук і хоч
нічого не знайшло, мене ареш-
тувало. Пробую випитати стар-
шого ґестапівця, чому мене
арештують, але нічого не можу
довідатися. Він каже, що не
знає, що довідаюся напевно про
це у Львові на вулиці Пелчин-
ській (головна квартира ґеста-
па). Виходив з хати сестри з
невеселими думками. Я попро-
щався з сестрою  і її синком
маленьким Ромчиком та з реш-
тою родини і не знав чи колись
ще їх побачу. Мені дуже було
шкода сестри, яка недавно пе-
режила трагедію вивозу на Си-
бір батьків і молодшої сестри
одним окупантом і тепер мусіла
переживати арешт брата другим
окупантом.

Ув’яЗнення У Львові

В дорозі до Львова я не пе-
реставав думати про причину
арешту. Мені й на думку не
прийшло, щоб мій арешт був
пов’язаний з Гановером чи Бер-

ліном. Щоб розв’язати загадку
й заздалегідь підготувати собі
оборону, щоб бодай чогось до-
відатися, але він уперто твердив,
що нічого не знає. Справа стала
дещо яснішою, коли мене до-
ставили на Пелчинську, де мені
довелося стрінути грубого Міл-
лера, худорлявого Тютюнника,
мого росту Вірзінґа та рудень-
кого Вурма, що мав мою спра-
ву. Коли мене вперше привели
до нього, він звернувся до мене
словами «похвали». «Богдане,
— сказав він, — зі варен айне
ґросе фіш ін Гановер» (Богдане,
ви були великою рибою у Га-
новері). Таке «привітання» Вур-
ма було для мене достатнім ви-
ясненням чому мене арештува-
ли. Мені ще не було ясно, хто
був причиною мого арешту, але
після кількагодинного переслу-
хання я був переконаний, що
мене хтось «всипав». Допити
почалися у звичайній на початку
переслухання формі: що робив
у Гановері, чи був колись у
Берліні, чи маю товаришів у
Львові та околиці і хто вони,
хто є моїми товаришами в Га-
новері і т. д...

Раптом Вурм вдивляється у
мене й несподівано питає: «А
Румежака з Берліну знаєш?»
Таке питання примусило мене
думати, що вони щось від когось
знають. Я постановив до нічого
не признаватися. Румежака ніх-
то, крім мене, в Гановері не ба-
чив і я був певний, що таких
свідків, що свідчили б, що вони
мене бачили з Румежаком, не-
має. Румежак, приїжджаючи до

Гановеру, заходив до мого по-
мешкання непомітно й так само
виходив, сам ідучи до залізнич-
ного двірця. Дім, у якому я жив,
мав шість поверхів і слідити,
куди Румежак заходив, було
майже неможливо. До того ж,
Румежак був усього один раз у
мене. Такі мої роздумування
тільки скріплювали мою поста-
нову не признаватися. Моє по-
ступування викликало погрози
в мою сторону, а згодом побої
і тортури... Приходив до себе
на підлозі в калюжі крови і
води. Ця процедура повторю-
валася кількакратно й тільки
змінялися опричники. Коли ка-
том був німецький прихвостень
Тютюнник, то я крім побоїв
чув його крик: «маєш ОУН!..
маєш Бандеру!», тратив при-
томність, не чув нічого.

...
Пізнім вечером мене пере-

везли до тюрми на вулиці Лонць-
кого. У цій тюрмі замордували
НКВД-исти мого молодшого
брата при відступі в 1941 році,
думалось мені. Тюрма та сама,
але кати інші... Мені було відо-
мо, коли я був на світі, що в
цих мурах ґестапо помордувало
багато провідних і рядових чле-
нів організації і переступаючи
браму тюрми, я приготовляв
себе на найгірше. Тут загинув
мій молодший брат Василь, тіль-
ки 19-літній юнак, вмер і не

зрадив, заплатив життям за до-
вір’я друзів і за любов до Ук-
раїни, думав я і був готовий іти
його слідами...

Мене замкнули в 144 келії...
На сто сорок четвертій я за-

став членів організації: тут си-
діли Дмитро Грицай (пізніший
генерал Перебийніс), Федь Лу-
цишин, Петрів — уравитель
дому, в якому були постріляні
ґестапівці, Микола Шевчук, сту-
дент медицини (його дружина
була теж арештована й пере-
бувала на жіночому відділі),
інші молоді наші люди...

Проминуло кілька спокійних
моїх днів у келії 144. Одного
вечора викликано мене на ко-
ридор до двох есманів. Пізнаю
одного з Гановеру. Починаю
розмову з думкою, щоб пере-
казав на світ де я знаходжуся,
але він обернувся до другого,
буркнув — це він — і відійшов.
Той, що залишився зі мною,
витягнув багнет з піхви і встро-
мив його вістря у моє рам’я,
приказуючи мені схилитися і з
сильним криком — Бандера..,
ти хочеш України... почав мене
бити спеціяльним нагаєм, при
чому без перестанку кричав —
Бандера, а ехо відгукувалося з
коридору тюрми — Бандера-
ра-ра, я дам тобі вільну Україну!
На мене виступив зимний піт і
в очах потемніло...

Приблизно після двох місяців
мене знов покликали на Пел-
чинську на переслухання. Тим
разом вимагали підписати зіз-
нання, яких я не складав, а в
яких оскаржувано мене в ді-
яльності на шкоду Третього
Райху на терені Німеччини та
в приналежності до ОУН. Коли
я відмовився підписати, повто-
рилася стара практика; били
аж поки не помучилися, відли-
вали, спочивали й знову били...
Коли вже мали цього досить,
відвезли мене на Лонцького і
вкинули до келії...

Ми знали від д-р Хомея про
плян звільнення всіх політичних
в’язнів з тюрми на вул. Лонць-
кого, але до цього не прийшло.
Правдоподібно, якісь слухи про
пляновану втечу мусіли дійти
до німців і вони, щоб до цього
не допустити, вивезли політич-
них в’язнів до концентраційного
табору смерти в Авшвіці... Ми
були попереджені, що транспорт
відходитиме до концтабору, але
не знали до котрого. До нашої
келії привели в’язнів зі сусідніх
келій, пригадую Петра Коваль-
ського, о. Юрія Ковальського,
Івана Кашубу, Івася Шевчука,
Тимка Мельника, Рудого, Во-
лодимира Прокуду, Теодора
Крочака, Василя Макуха, Т.
Пелеха та інших. Після пере-
вірки на тюремному подвір’ї
нас перевезли моторовим транс-
портом на залізничний двірець,
заладували до товарових вагонів
із заґратованими вікнами і як
худобу повезли до концентра-
ку...

У 1944 році нас кількох ук-
раїнців перенесли до меншого
табору, відділу Авшвіцу, Бір-
кенав. Там також працювали
наші люди О. Л., Б. К., Зенко
Винницький, Богдан Криниць-
кий, Микола Зацухний, Теодор
Крочак, В. Рудий, Славко Па-
влишин і багато інших...

Восени 1944 року нашу не-
велику групу перевели з Бір-
кенав до центрального табору
Авшвіц, на 17-ий бльок. Багато
з тих, що залишилися по нашо-
му відході з того табору, зали-
шилися навіки в Мавтгавзені,
Мельку, Ебензе, Дахав, або на
шляху до згаданих таборів у
часі залишення Авшвіцу.

Від закінчення війни та зник-
нення німецьких концентрацій-
них таборів, згадуємо всіх тих,
що добровільно, з власної охоти
вийшли на важкий шлях бо-
ротьби за українську державу,
за право нашого народу самому
бути господарем на своїй землі
й виконуючи свій обов’язок,
зложили в жертву нації свої
молоді життя, щоб вільним був
наш народ і українською була
наша земля... Хай їм сниться
незалежна, суверенна україн-
ська держава й хай легкою буде
їм чужа земля, у якій багато з
них, відомих і невідомих спо-
чило навіки...

У вирі боротьби за Українську державу 
на терені Німеччини

Об’єднаним гуртом у
Бреславі та Бухенвальді

в нацистських млинах смерти

степан Шумка

Після вдалої втечі провідного
діяча ОУН Олекси Гасина, піз-
нішого полк. УПА, з дрогобиць-
кої  в’язниці, вночі другого квіт-
ня 1943 року, ґестапо провело
масові арешти, заарештувавши
багато членів ОУН, симпатиків
і прихильників ОУН. Заареш-
тували ґестапівці тоді й мене.
На сам Великдень 1943 року
нас, багатьох членів ОУН, на-
цисти вивезли до концтабору в
Польщі, так зв. Майданеку. Тоді
одним транспортом їхали ув’яз-
нені українці, головно члени
ОУН, зі Львова, Стрия, Дрого-
бича, Тернополя і Бережан.

Годі описати всі жахіття, що
їх довелось нам пережити в
Майданеку, де в тому часі ка-

ралось около п’ять тисяч в’язнів,
найбільше таки українців. Го-
ворили там, що хто прожив три
місяці, то є надія, що ще жити-
ме.

...
Ми, українські політв’язні,

трималися організовано. Коли
була нагода, відбували свої зус-
трічі. Допомагали теж собі хар-
чами, як лише могли. Пригадую
наших політв’язнів — Степана
Мудрика, Григорія Цебрія, Ва-
силя Мудрого, Миколу і Богдана
Гузарів та інших. Багато з них
не діждалося волі — згинули в
зловісній Дорі. Степана Муд-
рика ґестапівці люто катували,
вимагаючи від нього зізнань і
виявлення прізвищ членів ОУН.
Мене так побили, що я місяць
часу не міг сісти, лише лежав
долі животом.

...
У 40-річчя звільнення з на-

цистських концтаборів, я дякую
Всевишньому, що зберіг мене
живим у жахливих «млинах
смерти», а водночас клоню го-
лову в пошану і пам’ять моїм
друзям — членам ОУН — ук-
раїнським патріотам, що згинули
в жахливих концтаборах бру-
натного хижака, за те, що хотіли
Україні волі й боролись за її
визволення.

Хай буде їм вічна пам’ять!



степан Петелицький

1943 рік. Я йшов полями,
овіяний весняним вітром, на-
поєний пахощами зелених нив
та лісів. Дорога, здавалось, була
безконечною, але вона мене не
втомлювала. Навпаки, хотілось,
щоб вона була довшою. Ранкова
свіжість вливала в мене бадьо-
рість, а порив до життя гнав
все вперед і вперед. Мені було
тоді 18 років. Думки переганяли
одна одну і я не зчувся, як опи-
нився в місті Золочеві. Знайомі
вулиці, будинки, каштани цвіли.
Ось головна вулиця, рух натов-
пу, і я вливаюся в цей потік.
Раптом де не взялись і перего-
родили мені дорогу два ґеста-
півці у військовому й один у
цивільному одязі й обступили
довкола. Останнього я знав: це
був поляк, на прізвище Попєляк,
який працював у ґестапо. Він
перший до мене звернувся:

— Я пана знам, пан пуйдзє з
нами (Я вас знаю, підете з нами).

— Втікати! — блискавкою
пронеслося в голові. Я пригнув-
ся і вискочив з оточення. Біг
щосили, старався згубитися між
людьми та нашвидку їв важливі
записки. Наздогін мені ґестапівці
кричали:

— Гальт!!! — і вистрілили
вгору.

Сполохані люди розбіглись
на всі боки. І тут до мене при-
скочили німецькі жандарми, які
були поблизу, і схопили мене.
Сувора дійсність протверезила
мене: «Я заарештований, я —
невільник». Слідом прибігли й
ґестапівці. І тут же, серед вулиці,
закували мої руки в кайданки і
повели на ґестапо. Я йшов мов-
чки, зціпивши зуби: був на все
приготований.

Як голодні вовки на здобич,
так накинулись вона на мене.
Вивертали кишені, розпорювали
поли піджака, рилися в порт-
фелі, щупали рубці. Знайдену
літературу кинули на стіл, і пе-
рекладачка-полька перекладала
німцям про тортури ґестапа над
Леґендою 2 грудня 1942 року і
ростріл 52 українців на Чор-
тківському полі.

— Ах, так ти з групи Банде-
ри!? — почервонілий від злости
ґестапівець вдарив мене по го-
лові.

...
Багряне західнє сонце кинуло

жмут своїх променів і на високі
сірі мури тюрми на вулиці
Лонцького у Львові, які почор-
ніли від диму. А за нами вже
була висока залізна брама з бе-
тонним дахом, обсипаним по-
битим склом та обведеним дро-
тами.

...
Аж ось одного разу мене ви-

кликали на допит.
— За що сидиш? — запитали

ґестапівці.
— Не знаю, — відповів я.
Це їх лютило, і вони кинулись

на мене з нагаями.
— Як не скажеш, заб’єм.
— Бийте чи не бийте, я нічого

не знаю, — відповідав я знову.
І знову нагаї оперезали тіло.
Від бійки я млів. Ґестапівці від-
ливали водою і знову били...

В гарячці я говорив в’язням:
— Нас повезуть до концен-

траційного табору, звідки вже
ніхто не виходить. Там крема-
торії...

Старші вговорювали й під-
тримували на дусі:

— Польську Картузьку Бе-
резу пережили, переживемо й
німецький концентраційний та-
бір.

виїЗд до Концтабо-
рУ авшвіц

1-го жовтня вранці заладу-
вали довгий транспорт в’язнями.
Нас було 2,200, а поліцаїв та
ґестапівців, які супроводжували
транспорт, було 500. У кожному
вагоні було по 80 в’язнів...

Сонце вже заходило, коли
ми приїхали до Авшвіцу...

Ці рядки я писав 1946-1947

рр., вкоротці після звільнення.
Писав я їх для себе, для своєї
родини, своїх рідних та друзів,
з якими я верстав шлях в Орга-
нізації Українських Націоналіс-
тів. В 1985 році я видобув ці
спогади зі шухляди, бо був
апель, щоб спогади друкувати.
Саме при читанні цих спогадів
в той час я глибоко відчув у
душі ґестапівське ув’язнення та
пережив вдруге той час, коли я
був не людиною, а тровленим
звіром, який тільки інстинктивно
думає зберегти своє життя перед
сильнішими дикими звірами.
Найболючіше було те, що ці
дикі звірі були в людській шкірі
і мали людську подобу. Такими
думками приходилось жити в
тюрмі і концлагері. Так було зі
мною і так було з тими друзями,
з якими я попався за в’язничні
ґрати і концлагерні дроти. Не
багато з нас пережили ці дні
гонення, знущання, голоду та
холоду. Було, однак, щось, що
держало нас довше при змагу,
як деяких інших. Ми всі вірили
і жили надією в нашу перемогу.
Цю надію і віру черпали з вчення
ОУН, що «Здобудеш Україн-
ську Державу або згинеш в бо-
ротьбі за неї». І саме тим Дру-
зям, які положили свої голови
за кращу долю свого народу, ці
мої скромні рядки присвячую.

З моїх рядів не повернулись
на волю: Степан Карабин, Ва-
силь Коваль, Василь Лесюк,
Богдан Крижанівський, Григо-
рій Ровенчук, Михайло Ровен-
чук, Володимир Савчак, Микола
Свідерський і Мирослав Тацій.
Хай тривка наша національна
пам’ять царить над ними.

Читаючи минуле з-перед 40
років згадую теплотою своєї
душі тих Друзів, які були дру-
зями моєї недолі, несли самі
знущання і допомагали другим.
Тут впереді йшли Богдан Качор,
Іван Лагола, Михайло Кардаш,
який в душевних терпіннях про-
довжував своє буття на волі.
Не стало в живих вже на волі
сердешного друга Івася Шевчу-
ка, який не тільки допомагав в
часі ув’язнення, але теж при-
горнув мене немічного і без-
домного в 1945 році, після ви-
ходу з концентраку. Добром на-
лите серце ніколи не забува-
ється.
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Звідси не втечеш!

День кінчається трагічно
(Фраґмент із життя в концтаборі Оранієнбурґ-саксенгавзен)

Зенон Матла

1944 рік. Осінній ранок був
непривітний. Сонце ще не по-
казало свого обличчя. Холодний
вітер ламав кости і навівав сму-
ток і холод у душу. На темно-
блакитних клаптиках неба, що
часом показувалося з-поміж
моря хмар, блимали зірки.

На величезній таборовій пло-
щі п’ятдесят тисяч в’язнів очі-
кувало наказу вимаршу на пра-
цю...

Прийшов момент вимаршу.
Рівним кроком, п’ятками, ви-
ходили ми довгими колонами
на працю. По обидвох сторонах
маршуючої колони стояла сс-
манівська сторожа. В сумерку
проходили ми вихідну браму та-
бору, потім пройшли двокіло-
метровий шлях до соснового
лісу, в якому приміщені де-

рев’яні бараки фабрики зброї і
наші варстати праці. Нас охо-
роняла озброєна сторожа сс-
манів. Тікати було майже не-
можливо.

Ми продукували протипан-
церну зброю, т. зв. панцерфав-
сти...

Зайшовши до свого бараку,
я став коло своєї машини. На
знак капо ми пустили електричні
машини в рух. Нині довелося
мені працювати коло т. зв. но-
жиць, що рубали бляху. Я пра-
цював при ножицях ще з двома
в’язнями. Один із них був ук-
раїнець, Володимир Копиленко.
Це бувший артист театру ім.
Івана Франка, симпатична і мила
людина, тридцятилітній, серед-
нього росту, колишній студент
медицини, потім артист. Його
батько загинув на засланні, а
брат у німецько-большевицькій
війні біля Дніпропетрівського.
Володимир Копиленко пробував
писати поезії та драми. Дещо
друкував. Любив широко роз-
повідати про своє життя та про
життєві умовини в СССР. Дуже
цікавився европейськими від-
носинами, а його мрією було
побачити Америку. Він багато
про неї читав і цікавився її жит-
тям. Любив деклямувати. Цілі
сторінки різних українських
творів знав напам’ять. До кон-
центраційного табору попав за
те, що у своїх листах та літера-

турній праці часто виступав
проти німецького імперіяліз-
му...

...Засудженим в’язням про-
читали засуд, а двох в’язнів-
катів провадили засуджених під
шибеницю. Ступати по сходах
помагали в’язні-кати. Потім —
кульмінаційний пункт цілої тра-
гедії.

На вузькій дошці, що опира-
лася на листівках, прибитих до
побічних стовпів шибениці,
стояли засуджені в’язні. Позаду
них, на східцях, чекали на наказ
в’язні-кати. В певному моменті
вони поклали на шиї засуджених
петлі. Засуджені стояли мовчки,
очікуючи моменту, коли з-під
їхніх ніг виб’ють дошки і вони
повиснуть... Скінчилося їхнє
життя, їхнє терпіння, журби і
болі, а у нас — в’язнів — зали-
шився страшний образ та нена-
висть до людей, що чинять крив-
ду, несправедливість, до катів і
загарбників особистої і націо-
нальної свободи.

...

Щораз більше смеркало. Кін-
чився один день нашого життя
в концентраційному таборі. Це
був холодний листопадовий день
1944 року. Він скінчився тра-
гічно — двох з-поміх товаришів
спільної важкої долі навіки по-
кинуло нас, живих свідків їхньої
мученичої смерти.

Моя втеча з концтабору

валентин коваль

Мене було заарештовано в
грудні 1941 року. Я належав до
українського протинімецького
і протисовєтського підпілля.
Інші в’язні-українці були з Хер-
сону, Миколаєва та інших міс-
цевостей Наддніпрянщини. Один
рік в’язнів тримали в Микола-
ївській тюрмі, а потім усіх від-
везено з України до концтабору
Бухенвальду в Німеччині, в жов-
тні 1942 року (біля Веймару в
Тюрінґії).

...

Раптом одніє ночі нас розбу-
дили й сказали, що переводять
до Маґдебурґу. Посадили у ва-

гони на станції Ґарделеґен, але
кілька днів не дають їсти і стоїть
наш транспорт непорушно.

...Я довідався, що американське
військо десь за три кілометри
від станції й вирішив втікати!
Це була єдина надія на поряту-
нок. Вартовий у вагоні куняв.
Я нікого не міг будити, щоб не
розбудити й вартового, і побачив
у ту хвилину, що поляки-в’язні
вже підважили причілкові двері
у вагоні вже їх чимало впало
під вагон. Отже втікають, але
ж впродовж вагонів ходять есеси
з собаками!

Не було часу на роздуми. Я
доліз до підважених поляками
дверей і пірнув під вагон. Був в
арештантському плащі, але мав
у кишенях багато перцю, який
я ховав у кишенях на всякий
випадок, і посипав ним слід за
собою. Не пам’ятаю, як опи-
нився під вагоном, як переліз
попід чотирма вагонами. Лише
побачив як віддаляються вартові
він мене з собаками. Місяць
дуже ясно світив і я дивувався
з такої тиші навколо!

Я побачив, що поляки тіка-
ють до лісу ліворуч, то я побіг
праворуч. Я був певний, що нім-
ці відкриють втечу й будуть
гнатися за втікачами. Як поча-

лася стрілянина, я вже був біля
лісу. Я був на волі!

...
Потрібно зазначити, що коли

нас перевезли до Бухенвальду
й виставили на площі, то росія-
ни, які вже були в концтаборі
Бухенвальд, почали вигукувати
до нас, українців. Что, зємєлькі
захотєлі? Ми вам дадім «зє-
мєлькі» — росіяни-комуністи
були там «своїми людьми».
Вони були з німцями як «свої»
у винищуванні українців! Ря-
тунку не було! КҐБ гуляло як
у себе під совєтами: душили
українці вночі просто на ліжках!
Не можна було виходити з ба-
раку, бо вбивали українців й
кидали до туалетів.

Легше стало тоді як українці
організувалися для САМОЗА-
ХИСТУ! Тоді москальня при-
тихла! Цей самозахист потріб-
ний був і проти поляків, які
вбивали українців й особливо
полювали на українців-галичан.
Українцям із ЗУЗ не вільно
було признаватися до українців,
і вони говорили по-польськи й
не признавалися, що вони ук-
раїнці. Але як українців стало
в таборі більше як поляків і ро-
сіян, то вони дістали тоді «на-
уку» й боялися українців чіпа-
ти.

саКсенгавЗен. тУт вішаЛи в’яЗнів, а тіЛа сПаЛюваЛи в ПечаХ.
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василь Пасічняк

В другій половині вересня
1939 року з приходом совєтської
армії в Галичину члени кому-
ністичної партії в Отинії Тов-
мацького повіту,  засудили мене
на повішання за мою протико-
муністичну працю в повіті. Про
це рішення повідомив мене Ро-
ман Ковальський в Станисла-
вові, де я в тому часі перебував.
Отримавши цю вістку, я не вер-
тався пізніше домів, але виїхав
через Львів і Ярослав на Лем-
ківщину. Тут вкоротці був ор-
ганізований спротив проти під-
чинення української коопера-
тиви під німецьку «Віртшаф-
тліхе Ґеносеншафт» та проти
непосильних німецьких контин-
ґентів. Внаслідок цього ґестапо
мене арештувало, допитувало
й посадило до тюрми в Новому
Санчі в Краківському воєвод-
стві. Така була моя перша зус-
тріч з німцями. Лише завдяки
о. прелата Кузьми, пароха в
цьому місті і голови Україн-
ського комітету по п’ятьох тиж-
нях мене звільнено, але довгий
час я мусів зголошуватися на
поліцію. Прочитана книжка
«Майн кампф» Гітлера, дальше
практика німців на Лемківщині
й моє арештування, дали мені
ясний образ про наставлення
німців до України.

Тому я, і ті, що зі мною йшли
пізніше в Похідних групах на
Україну, не дивувалися тому,
що німці замкнули для нас кор-
дон на річці Сян, і ми мусіли
переходити її нелеґально ніччю.
Річку Сян ми перейшли 29 чер-
вня 1941 року, 7 днів по вибуху
війни. Вже 30 червня ми були в
містечку Бірчі і зі сльозами ра-
дости прийняли вістку з радіо
про проголошення відновлення
Української Держави.

Кожний член мав наказ дійти
до місця призначення у східніх
областях України. Я й сімох зі
мною, ішли разом до Уманя.
Опісля я остався сам, ідучи до
Кіровограду. Під час нашої ман-
дрівки ми організували віча і
освідомлювали українське на-
селення про потребу боротьби
за волю, за самостійність, і від
нікого незалежну українську
державу.

...За Проскуровом ми мали
перестрілку з червоною парти-
занкою. В Синюхові, коли я
промовляв на вічу по заході сон-

ця, большевицька партизанка
підпалила кінець села. Люди,
однак, скоро загасили вогонь  і
знову повернулися на віче. На-
селення, заки нас пізнало, від-
носилося здержливо, думаючи,
що ми німці, що вміють гово-
рити по-українськи. Але, піз-
навши нас, давали нам потрібну
поміч: нічліги, харчі й інфор-
мації. Очевидно, були між ними
залишені для роботи московські
аґенти, які служили Москві, а
німцям доносили на нас, про
нашу протинімецьку діяльність.
Я виконував моє завдання в Кі-
ровограді. Я редаґував газету
«Український  голос», урухомив
радіомовлення, театр і школи.
Все це було переведене впро-
довж місяця,..

В окрузі Кіровоградщини
арештували і зібрали всіх за-
хідняків до ХХІІІ школи ім. Та-
раса Шевченка. Мене привели
туди як останнього і як
пам’ятаю, около двадцятого.
Коли я запитаний, чи знаю при-
сутніх, заперечив. Мене знову
били. По якомусь часі нас ви-
вели зі школи на подвір’я, де
над викопаними ровами стояли
жиди до розстрілу. Їх забрали,
а на їх місце уложили в ряди
нас. Я молився. Може і другі
молилися. Несподівано з’явився
вищий старшина — ґестапівець
і наказав «КЕРТ ЕЙХ». Ми
обернулися. Він заглядав нам в
обличчя. І нагло скрикнув:
«Мартин», а цей теж скрикнув:
«Кеніньґс». Це вони оба були
колеґи зі студій у львівській
експортівці. Це врятувало всіх
нас від розстрілу. Кеніньґс дав
розказ везти нас до головної
квартири в Новоукраїнці. Пилат
вмив руки.

В Новоукраїнці знову я стрі-
нув головного перекладача, піс-
ланого українським підпіллям,
знайомого мені з часу моїх сту-
дій у Варшаві. Він хотів мене
звільнити, та я відмовився. Я
сказав, якщо не всіх, то я не
піду. Цього він не міг зробити,
але знову перемовив ґестапо,
щоб нас не ліквідували тут фі-
зично, а післали до Львова. А
знаємо, що ґестапо зловлених
наших підпільників розстрілю-
вало на місці. Так ми завдяки
Божій волі опинилися 10 ве-
ресня 1941 року в тюрмі на вул.
Лонцького у Львові...

На Лонцького ми знову мали
Божу поміч. По сімох днях нас
вивели ґестапівці на подвір’ї і
відібрали від нас наші наплеч-
ники. Нагло заїхали тягарові
машини і мали везти нас на
«Піскову Гору» за Львовом на
розстріл. Я підступив до д-р
Богдана Кордюка, який перше
жив і працював у Берліні як
професор геології, і засуґерував
йому, щоб він пішов до коман-
дного офіцера і переконував
його, щоб нас не розстрілювали,
бо на це все вони ще мають
час. Д-р Кордюк поглянув на
мене як на навіженого, але дався
переконати і почав розмову.

Виявилося, що старшина був
берлінець, із сусідньої камениці,
де жив д-р Кордюк. Цей дивний
припадок розчулив старшину і
він поїхав до команди ґестапо
у Львові. Там змінили нашу
долю і вивели нас до Монтелю-
піх тюрми в Кракові. Тут зіб-
рали других українських в’язнів
і близько сотні держали нас на
одній великій залі. Спали ми на
підлозі в голоді і холоді (кімната
без огрівання). Більшість пере-
жила тиф, двох чи трьох по-
мерло... Решта була переслу-
хувана, бита і понижувана і 20
липня 1942 року відтранспор-
тована до кацету в Освєнцімю-
Авшвіц...

Вийшли українські кацетники
на волю, та прав таких, як їх
мали кацетники інших народів,
вони не мали. Бо й на волі проти
них були німецькі кацетники-
комуністи, що на початку опа-
нували «Вонунґсамт» та «Кацет
Бетроюнґштеллє», які приді-
лювали мешкання, харчі і одяги
для бувших в’язнів німецьких
тюрем і кацетів...

На початку травня 1946 року
Київське радіо мене закликало
до повороту «на родіну». Я це
зрозумів, що мене будуть чіпа-
тися приятелі Москви. Так і
було... Я дістав працю директора
бібліотеки в Університеті Юнай-
тед Найшенс Реліф Ейдженсі
(УНРА) в травні 1946 р. Коли
я в серпні 1946 р. став лінцен-
ціятом і відповідальним редак-
тором «Української Трибуни»,
на мене почали доносити різні
клевети до Головної квартири
в Франкфурті. Це не принесло
комуністам успіху. Під час обід-
ньої перерви, 12 червня 1946
року пірвали мене з бібліотеки
енкаведисти із американською
військовою поліцією, на фаль-
шивий донос, що я коляборант
і воєнний злочинець. Вони за-
везли мене до Міжнародньої ко-
місії для злочинців, до вежі,
огородженої дротами, де Гітлер
тримав в’язнів, близько Фрай-
ману. Тут були суддями: англій-
ський, французький і москов-
ський генерали та полковник
9-ї американської дивізії Джон
Говард, який очолював комісію.
По авантюрі, яку я накоїв мос-
ковському генералові, полков-
ник Говард переслухав мене,
уневинив і наказав «МП» від-
везти мене до бібліотеки... Перед
моїм від’їздом до Америки був
донос на мене до «СІА» та цим
разом не як на коляборанта з
німцями, а як на комуністичного
аґента. Словом, Москва воює
проти українців національно ду-
маючих.

Повищі прозірки з мого твер-
дого життя подаю для тих, що
фальшиво оскаржують і тим,
що фальшивих свідчень слуха-
ють і помагають Москві обез-
честити український нарід в
очах культурного світу і знео-
хотити західній світ ставати в
обороні гнобленого москалями
українського народу.

Прозірки з мого твердого життя: 
У Похідній групі ОУН

розповідь політв’язня івана Лаголи
христина Шерман

іван Лагола

Це був 1943 рік. Україна.
Село Переволочна Золочівсько-
го повіту. Ішла Друга світова
війна. В той страшний час нашу
українську молодь забирали на
тяжку працю до Німеччини.
Мені тоді було 18 років. В той
час саме створювалась Україн-
ська Дивізія «Галичина». Вже
в 1943 році сильнішою ставала
підпільна боротьба наших сіл і
міст в рядах УПА, до якої най-
більше тягнулась молодь і члени
ОУН. Завданням ОУН було ви-
школювати і об’єднувати мо-
лодь для боротьби і помочі Ук-
раїнській Повстанській Армії.
Нашим завданням було діставати
зброю, харчі, одяг і медикамен-
ти. На мене, як на одного з учас-
ників боротьби, впало підозрін-
ня.

Ґестапо прийшло до нашої
хати і зробило обшук. Під час
обшуку я втік. Ґестапо загро-
зило батькам, що я мушу до-
бровільно зголоситися до Зо-
лочева. Треба було вирішувати
і рятувати родину.

На другий день я і ще один
мій приятель боротьби Іван Ло-
гін, за яким також шукало ґес-
тапо, поїхали до Золочева. Нас
відразу заарештували і посадили
в тюрму. Це, властиво, не була
тюрма, просто холодна пивниця
тут же, в ґестапо.

Декілька разів нам влашто-
вували допити. На цих допитах
ґестапо ставило мені в вину
приналежність до ОУН і спів-
працю з Українською Повстан-
ською Армією. Показували мені
знімки, де я був у товаристві
друзів-членів ОУН, а також на-
писані мною повстанські пісні.

Ґестапо вимагало видати всіх

членів ОУН, назвати їх поіменно
і розказати про нашу підпільну
працю. Під час допитів ґестапо
знущалось побоями, загрозами
і вимаганнями. Змучений, по-
битий я знов ішов до своєї пив-
ниці і так продовжувалося біль-
ше ніж тиждень. Але я мовчав.
Це ще більше дратувало ґеста-
півців і вони звіріли.

Тут я познайомився зі своїми
друзями боротьби. Це були:
Яремчук, Качур, Савчук, Ли-
сюк, Петелицький. Степан Пе-
телицький був закутий в кай-
дани, але мужньо все переносив
і мовчав. Вночі, коли ґестапівці
спали, ми скидали ланцюги з
однієї руки Степана, щоб дати
змогу йому хоч трошки відпо-
чити.

...
По тижневі пивниця була пе-

реповнена в’язнями, що не було
навіть місця стояти. Про сон
не було і мови. Ґестапо помагало
готувати транспорт, щоб нас
вивезти до тюрми. Так ми опи-
нились у Львівській страшній
тюрмі на Лонцького. Тут роз-
містився головний штаб ґестапа,
а сиділо, можливо, 12,000 за-
арештованих.

...
В товарових вагонах, в кож-

ному по 120 в’язнів, ми рушили
в путь. Куди? Ніхто не знав. У
вагоні чути не тільки українську,
а й польську мову. Так в за-
пльомбованих вагонах, з закри-
тими колючим дротом віконця-

ми, не бачачи світу Божого, ми
тряслись п’ять днів. Голодні,
холодні, вимучені, ледве дихаю-
чи, ми опинились в Польщі в
таборі Авшвіц (Освєнцім).

...
Два табори в’язнів були поруч

один одного — Біркенав і Ав-
швіц.

Старі українські політичні
в’язні, які тут були з 1941 року,
що боролись і були заарешто-
вані за проголошення віднов-
лення Української Держави 30
червня 1941 року, домагалися
переводу нас із львівського
транспорту політичних в’язнів
до Авшвіцу. Вони вже мали до-
бре згруповану організацію, яка
називалась «Група Бандери».
Так ми опинилися через дорогу
в такому ж пеклі, Авшвіц. Перед
переходом до Авшвіцу, я по-
прощався зі своїм другом Іваном
Логідом, якого я вже більше

ніколи не бачив. Він там і заги-
нув.

...
Десять днів ми чекали смерти

в 11-му бльоці. Але невідомо
чому нас не знищили, а перевели
до групи старших в’язнів, про
яких я вже згадував.

Це були політичні в’язні з
великим досвідом в підпільній
праці. Я тут зустрівся і познайо-
мився з високо інтелектуаль-
ними людьми — д-р М. Клими-
шиним, З. Матлою, проф. Л.
Ребетом, Я. Раком, письменни-
ком Данилом Чайковським,
проф. Ленкавським, д-р П. Мір-
чуком, д-р М. Марунчаком, І.
Кашубою, П. Башуком, П. Шев-
чуком та багатьма іншими.

В групі було від 250 до 300
членів. Ці люди справили на
мене прекрасне враження. Та-
кож разом з нами прибули два
священики — о. Михайло Клим-
чак та о. Юрій Ковальський...

Від старших в’язнів ми дові-
дались про смерть двох братів
Бандери, про смерть Ярослава
Горбового і Семена Мензи, їх
поляки знищили в Авшвіці при
будові бараків. Також ми дові-
дались, що в 1941 році до Ав-
швіцу привезли 10 тисяч совєт-
ських полонених, з яких 80 від-
сотків були українцями. До шіс-
тьох місяців їх залишилось тіль-
ки 600 осіб. Решта були зни-
щені.

...

6 травня 1945 року — це був
наш Великдень! Ми воскресли
із мертвих. Христос воскрес і з
ним воскресла і наши воля, бо
серед нас були і такі, що мучи-
лись від самого 1941 року.

Не відчули волі, не вернулись
в  рідний край до родини, яка
чекала на нас з нетерпінням.
Наші рідні сторони залила друга
неволя — большевицька Мос-
ква. А нам, борцям за волю Ук-
раїни, знеможеним, обезсиленим
треба було відновити своє здо-
ров’я, набрати сил на нову, не
менше жорстоку боротьбу за
волю і право людини. За ту
волю, за яку загинули мільйони
людей, треба було чекати 10
років, щоб дати знати родині,
хто ще залишився живим.

Боже! Воскреси ще один Ве-
ликдень — вільністю україн-
ського і всього поневоленого
народу!

саКсенгавЗен. Пам’ятниК на яКомУ видніє 18 триКУтниКів — 
18 націонаЛьностей, яКі ПеребУваЛи в Концтаборі.

«Мене звинувачували у саботажі»

володимир сорока

Я, Володимир Сорока, наро-
дився 6 червня 1926 року у

Львові в Замарстинові. Пізніше
жив я на Знесінні, по вулиці
Тараса Шевченка. Перед моїм
арештом працював у харчовій
крамниці на Личаківській вули-
ці. Власником був Василь Близ-
нюк. Тут мене арештувало ґес-
тапо в дні 5 квітня 1944 року.

На переслухуваннях на ґес-
тапівській станиці на Пелчин-
ській, мене звинувачували в під-
пільній діяльності та саботажі.
При кожних переслуханнях тор-
турували. Цілий час перебував
на Лонцького. Таких, як я, було
багато...

Мій перший кацет — це
Ґросс Розен, номер мій 1974...

З Ґрос Розену вивезли мене
до Деґенфурту. Знову як фронт
приближався, гнали нас назад
пішки до Ґросс Розену. Через
два дні сніг і мороз дуже до-
шкулював нам, хто не міг даль-
ше йти, вбивали по дорозі. Так,
що нас тільки половина дійшла.
По кількох днях вивезли нас до
Нордгавзену, а опісля до Гар-
цунґу. При кінці березня везли
нас на корабель «Кап Аркона»,
але як ми прибули, то він вже
був далеко віддалений від берега
і за кілька годин був затоплений.
Говорили, що то німці затопили
з в’язнями. По війні десь я чи-
тав, що його затопили брітанці.
Тоді нас завезли до концтабору
Берґен Бельзен...



Микола Зацухний
...
24 січня 1945 року велику

групу, коло 6,000 в’язнів, пере-
гнали з концентраційного табору
в Авшвіці до табору в Мавтгав-
зені в Австрії, з його філіями в
Мельку, Ебензе і Ґузені. У цій
групі було яких 150-170 укра-
їнців, які місцем свого народ-
ження та політичними переко-
наннями репрезентували справ-

жню соборну Україну. Крім
цієї групи було щонайменше
тричі стільки, що ця група,
однак всі вони були під літерами
різних національностей, а най-
більше під літерами «П» та
«чорновінклівцями» зі східніх
земель України.

Я потрапив у цю групу після
арешту в Підгайцях 1 квітня
1942 року (що, на жаль, не мало
нічого спільного з традиційним
— «пріма апріліс») та опісля
ув’язнення в тюрмах у Терно-
полі і Львові на Лонцького, і
вкінці в концентраках у Люблині
— Майданеку і в Авшвіці. До
останнього дня, тобто до капі-
туляції головного табору Мав-
тгавзену, з нашої групи (з тих
150) лишилося тільки двох, а
це Володимир Дейчаківський
(помер  у Торонті) і я. Інших
друзів перевезли до Мельку,
Ебензе і Ґузену.

...
Давно очікувана, хоч мало

сподівана, дванадцята година
таки вибила для нас у Мавтгав-

зені у Великодню суботу, 5
травня року Божого 1945.

Ранок був такий, як всі, але
десь біля 11-ої перед полуднем
почули ми крик, що доходив з
головного табору. Хто міг і мав
трохи сили, той виходив з ба-
раків кварантени і прямував до
головної брами. Між тими ці-
кавими був і я: в брамі стояв
амриканський танк, з якого ви-
лазили вояки! Деякі з них го-
ворили дещо по-німецьки і ска-
зали нам, що ми вільні, що ми
знову люди.

*   *   *
автор цього спогаду,

в’язень тернополя, Лонцько-
го, Майданеку, авшвіцу й
Мавтгавзену, перейшов також
за приналежність до ОУН по-
льські в’язниці (рр. 1933-39):
Бережани, Дрогобич, святий
хрест і тарнів. Звільнений в
часі німецько-польської війни
після шести років ув’язнен-
ня.

Редакція
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За німецькими ґратами в 
Парижі і Берліні

Олександер Бойків

Як тільки два післанці, члени
ОУН, зголосились у мене з ви-
могою перепровадити їх через
Піренейські гори до Еспанії, в
моменті стало ясно, що вина за
цей транспорт спаде тільки на
мене і що німецької в’язниці
мені не уникнути. Дотепер все
на французькому терені йшло
мені добре. Потаємною працею
пощастило втримати більшість

наших людей на цьому терені,
себто відраджуванням їм їхати
на роботу до Німеччини, інфор-
муючи їх про події в Україні,
видаючи для цього нелеґальний
листок, а далі збираючи гроші
на визвольну боротьбу. Тепер
цьому всьому прийде кінець.
Але наказ голови ПУН є  нака-
зом, який треба виконати.

Наші післанці щасливо пе-
реправились і вже перебували
на території Еспанії, коли одного
дня прийшли по мене два німці:
один «унтерштурмфюрер» Вро-
бе, насправді знімчений поляк
— «Врубель» із Східньої Прусії
та ще один ґестапівець в ци-
вільному одязі. Арешт не тривав
більше одної хвилини і ми вже
сиділи в поліційному авті, що
мчалось вулицями Парижу до
визначної французької в’язниці
Френ, близько Парижу, яку нім-
ці зареквірували для «своїх по-
треб» і в якій тепер сиділи тисячі
членів французького резистансу,
американські та англійські лі-
туни, що були зістрілені над

Францією та приловлені, одне
слово — сиділа вся «нова Ев-
ропа».

...
Під кінець жовтня 1944 року

мене викликали до канцелярії і
заявили, що я звільнений і мене
поведуть до «крімінальрата»
Шульце. Коли мене привели і
Шульце заявив мені, що, мовляв,
тепер німці будуть організувати
велику армію ген. Власова і нам
треба буде включатись, я без
найменшої надуми відповів:
«Якщо ми захочемо співпрацю-
вати або говорити з москалями,
ми ніяких посередників не по-
требуємо. Але ми не маємо про
що з москалями говорити, бо
ми боремося за самостійну Ук-
раїну».

Шульце визвірився на мене і
заревів: «Я вас це не питав!..»

Щойно тоді я прийшов знову 
до себе і опам’ятався, що я все
ще в руках ґестапа і що мене
можуть знову завернути до в’яз-
ниці.

Друг про Друга

Петро ковальський     

Було це в 1940-му році. Ціла
німецька потуга на повну пару
приготовлялась до війни. На
прикордонних полосах Сокаль-
щини німці стягали тяжку зброю
— танки, військові машини і
підступно підсувались до кор-
дону з УССР. Ночами закривали
дороги штучними деревами, щоб
замаскувати свій хижацький на-
ступ на такого самого хижака,
з яким до останньої хвилини
ще ділився здобутками з недо-
битої панської Польщі. В той
же сам час ОУН під проводом
Степана Бандери мала вже го-
товий плян мобілізації всіх кад-
рів для спеціяльних завдань, які
очікували наказу. Не треба було
й довго чекати. Вже в квітні
1941 року прийшло до нас до-
ручення, щоб деякі друзі зго-
лосились до пункту на означенім
місці. Між ними був Влодко
Дейчаківський. Тяжко було про-
щатись з другом, з яким я в ко-
роткому часі дуже зжився і за-
приязнився. Влодко, загартова-
ний з малих літ спортом та іг-
рами у футбольній команді «Ям-
ниця» коло Станиславова (так
в кацеті ми його дражнили),
мав тверду заправу не лиш спор-
тивну, але й заправу характеру.
Він був твердої вдачі, багато
вимагав сам від себе вперше, а
тоді від своїх друзів. Чесний і
справедливий у відношенні до
всіх своїх друзів. Всі його ша-
нували і дуже любили, бо кож-
ний з нас в молодому віці багато
вже пережив, пройшов твердий
шлях у підпільному житті ОУН
і всіх нас в’язала велика приязнь,
тверда організаційна дисципліна
і взаємопошана. Прощаючись
зі мною, мені сказав: «Думаю,
що скоро і з тобою зустрінусь
на місці нашого призначення.
Мобілізація приспішена, війна
скоро пічнеться, — не думай,
що тебе це все так легко обми-
не». Я не знав його завдань.

Коли ж я вдруге вже зус-
трівся з ним на збірнім пункті
призначень, довідався я, що

Влодко вкоротці має відходити
до Краю. Він переживав дуже
своє призначення на таке велике
діло, а також виявляв невдово-
лення, бо товаришем його по-
дорожі призначено людину, яку
він лише пізнав, а дорога пере-
ходу в Україну не була такою
легкою.

Я запитав Влодка про при-
чину його невдоволення. «При-
знаюсь тобі, що я особисто ін-
тервенював у своїх зверхників,
щоб на цю дорогу мені призна-
чили тебе. Було б нам приємні-
ше разом вмирати», — додав
жартома Влодко. «Мені це від-
мовили, бо ти вже маєш окреме
призначення».

В останніх годинах нашої
розлуки ми багато з собою го-
ворили про все, що пройшли і
про це, що ще нас чекає. Прощав
я Влодка не сам. Як в нашій
пісні співали: « Козак від’їжджає
— дівчинонька плаче...» І таке
було.

...Він пішов тоді на першу
лінію фронту, що провадив че-
рез дорогу Мадярщини, наших
улюблених Карпат, Лавочне-
Сколє до Станиславова, — до
своєї рідної Ямниці.

...
Я окремо договорився з Влод-

ком, що буду стежити за його
переходом. Коли я довідаюсь
про успіх такого переходу, я
йому прирік, повідомлю — «за-
плакані очі» — про які він так

тоді мріяв, як кожний залюб-
лений юнак.

В короткому часі я одержав
вістку про його щасливий пе-
рехід кордону...

Частина наших друзів пішла
з призначенням на східні землі
України, а дехто лишився на
місцях свого призначення на за-
хідній Україні. Перебуваючи у
Львові, я довідався теж, що
Влодко, як один із тих перших
бойовиків, творить в ріднім Ста-
ниславові самостійне українське
життя. Актом 30 червня 1941
року було проголошено у Львові
відновлення Української Само-
стійної Держави. Таке потяг-
нення нашого Проводу не було
сприятливе німецькому урядові
і гітлерівській кліці, у висліді
чого політичні німецькі кола —
ґестапо, виарештували Провід
ОУН та всіх провідних членів.
Не минуло це і Влодка. В Ста-
ниславові його арештував най-
більший, знаний ґестапівський
садист Крюґер, відомий всім із
своєю собакою погромник жидів
і українських націоналістів на
Західній Україні...

Першу групу арештованих
ґестапо перевезло зі Львова до
Кракова до відомої тюрми Мон-
телюпіх, а відтак до концентра-
ційного табору Авшвіц.

...Коли ж в жовтні 1943 року
німці привезли до Авшвіцу тре-
тю групу українських в’язнів
зі Львова, застали вони вже ін-
ший порядок і велику поміч від
старших друзів, що пройшли
всі митарства і тортури кон-
центраку... Влодко привітав мене
сердечно, тріпаючи своїм ку-
лаком по моїх мізерних муску-
лах, як це була його звичка і
сказав: «Я тут на тебе вже довго
жду, я знав, що раніш, чи пізніше
тебе сюди теж привезуть»...
Ціле своє життя він присвятив
українській справі і завжди до-
рікав собі, що ще замало було
зроблено. Не раз у розмові він
говорив: щоб ці колючі елек-
тричні дроти ми мали перегризти
зубами, — ми мусимо вийти на
волю...

Українські робітники в Німеччині
протестували проти прилучення

Галичини до ҐҐ

Дмитро Федорко

В 1942 році я працював в
Гамбурзі у Блум-Восс Верке.
Там працювало 24 тисячі ро-
бітників різних національностей.
Велику масу творили українці
з різних земель України. Ми
жили в робітничих бараках і
старалися себе часто стрічати,
а то й організуватися. Нас дуже

турбувала нацистська політика
на Україні... Ми також боліли
над тим, що нашу українську
землю німці ділили. Галичину
прилучили до ҐҐ (Ґенерального
Ґубернаторства), Буковину і
Бесарабію дали румунам, а Кар-
патську Україну мадярам. Про
цей колоніяльний поділ України
кружляла серед нас листівка
ОУН, яка засуджувала цю ні-
мецьку політику...  В дні 14
липня ми зійшлися великим гур-
том в таборі Гамбурґ — 36 Юн-
ґінсвізе. Знайшлися резолюції
серед нас, які передше кружляли
з рук до рук. Віче висловило
протест проти розчленування
України, зокрема протест проти
прилучення Галичини до ҐҐ.
Ми домагалися, щоб Галичину
прилучити до Наддніпрянської
України. Всі приявні підписали
ці резолюції і вибрали делеґацію,
яка мала ці резолюції занести
до німецьких чинників, себто
до комендатури табору, в якому

ми жили. Комітет складався з
чотирьох осіб: Дмитро Федорко
(голова) та Лонгин Малик, Пет-
ро Чемний і Роман Сметанський.

Коли ми  доручили наші ре-
золюції комендантові табору,
він їх чемно прочитав, підсміх-
нувся і попросив нас зачекати,
щоб сконтактуватися з вищими
властями відносно відповіді. Піс-
ля півгодинного  чекання, коли
повернувся, сказав, що в ко-
роткому часі прийде відповідь
з Берліна. І дійсно, прийшла.
Другого дня, себто 15 липня
прийшло ґестапо на працю і нас
чотирьох комітетових арешту-
вало. Була судова розправа й
нас оскаржувано за «Форберай-
тунґ цум Гохферрат» (себто
підготовка до державної зради).
Після нас арештували інших і
всіх загнали до концентраційних
таборів. З нашої комітетової
чвірки я єдиний остався  жи-
вий.

Дванадцята година в Мавтгавзені

в кігтях смерти

володимир Пітик

Свій спомин присвячую тим
друзям, що загинули з руки ні-
мецького окупанта під час транс-
порту в’язнів із тюрми на Лонць-
кого (Львів) до концентрацій-
ного табору Ґросс Розен в дні
21 січня 1944 року.

Про те, що такий транспорт
буде, в’язні говорили вже до-
вший час. Говорили багато про
нього тому, що це була єдина
надія залишитися живим, бо з
тюрми майже нікого вже в той
час не випускали на волю, а ви-
возили «на пісок» і там роз-
стрілювали. Наприкінці 1943 та
з початком 1944 року розстрі-
лювали масово і то людей зовсім
ні в чому не винних. Брали їх
до тюрми, як закладників, тоді
робили список, розвішували на
публічних місцях і повідомляли
«коли буде вбитий один німець-
кий солдат, то ті люди, що є на
списку, будуть розстріляні...

...В тій другій келії я зустрів
Михайла Морду з Пітрич коло
Золочева, з яким я перебував
перед тим у «Золочівській тюр-

мі». Окреслення «Золочівська
тюрма» беру в лапки тому, що
це не була тюрма, а тимчасовий
арешт у будинку, де приміщу-
валось ґестапо. В правдивій
тюрмі в Золочеві німці тримали
французьких полонених. Від
Морди я довідався про долю
мого рідного брата Івана, який
теж був у тій самій келії, але
захворів і його забрали до шпи-
талю. Михайло потішав мене,
що Іван, правдоподібно, повер-
неться знову до цієї келії.

...Хоч мій брат і був членом
ОУН, то німці на те не мали
жодних доказів, бо навіть не
брали його на переслухання, а
тримали в тюрмі, як закладни-
ка.... Зустріч з братом була для
мене великою радістю, але не
надовго, бо за місяць мене ви-
кликали на транспорт до кон-
центраційного табору, а брата
залишили надалі в тюрмі... Моя
надія на те, що брат повернеться
додому, не сповнилася, він за-
лишився в тюрмі аж до приходу
большевиків. Дальша його доля
мені не відома. Додому він не
повернувся і на еміґрації його
нема. Значить, загинув у тюрмі
на Лонцького або на Сибірі...

...Пробудили нас скоростріли,
що тарахкотіли коло нашого
поїзда. Зразу ми думали, що
нас відбиває польська парти-
занка, але зараз зорієнтувалися
в ситуації, побачивши двері на-
шого вагона частинно відкри-
тими. Напевно, наш поїзд за-
держався на котрійсь зі станцій,
знову хтось підкрався до нашого
вагона, віддротував двері і зник,
тоді ті в’язні, що були коло две-
рей, повискакували. Але тим
разом втікло не багато, не біль-
ше десяти осіб. Зараз за втіка-
чами посипалися постріли, але
есмани не зловили нікого, хіба
що може застрелили кого під
час втечі. Поїзд зразу задер-
жався, есмани обступили наш
вагон і зі всіх сторін почали
його обстрілювати, а відтак від-
чинили двері з криком «генде
гох!» (руки вгору!).

23 січня, о шостій годині
вранці ми прибули на залізничну
станцію Бреслав. Трупів і по-
ранених забрали на тягарові
авта, а нас уставили чвірками і
повели на гору, на південь від
Бреслава до концентраційного
табору Ґрос Розен...

володимир Дейчаківський
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«Мене спасла німецька
помилка»

Микола козюпа

У 1942 році кінчався мені
сімнадцятий рік життя в моєму
с. Озірна на Тернопільщині...
Коли уже не було добровольців
їхати на роботу до Німеччини,
німці почали забирати на силу
по одній особі з кожної родини...
Випало їхати й мені... Ми доїхали
до села Обергайд (в околиці Ной-
бурґу у Баварії), де мені було
призначено працювати в німець-
кого господаря.

Через якийсь час до су-
сіднього господаря прислали ук-

раїнського хлопця. То був Орест Твардовський, два роки старший
від мене, свідомий українець, уже належав до ОУН під проводом

Степана Бандери. По короткім часі і я зложив присягу і став
членом Організації. При кінці 1943 року поліція заарештувала
членів ОУН Ореста, його друга Михайла Ждана, а відтак і мене.
Був ув’язнений у тюрмах в Нойбурґу, Мюнхені і концентраційних
таборах Дахав й Алях. Мій номер в’язня був 65512.

Уже після звільнення з кацетів мій товариш Славко Кардаш
розповів мені, що Ореста Твардовського і Михайла Ждана ґес-
тапівці повісили. Мене від смерти, мабуть, врятувала німецька
помилка на моєму «Арбайтсбук», де було записано, що я з 1929
року народження, замість 1924.

василь кардаш
...
Разом з іншими т. зв. старими

номерами, себто з такими в’яз-
нями, як проф. С. Ленкавський,
д-р Л. Ребет, д-р П. Мірчук, д-
р Р. Малащук, д-р П. Поліщук,
мґр О. Коваль та інші провідні
члени організації, д-р М. Кли-
мишин пережив найгірше пекло
організаційно-стабілізаційної
стадії Авшвіцу. Там він чудом
урятувався від певної смерти з
рук поляків, котрі, викінчивши
обидвох братів Степана Бандери
(Василька й Олексу), готові
були взятись і за нього, як спі-
вучасника атентату на міністра
Пєрацького.

...
Ми, молодша ґенерація, знали

Миколу з преси, з описів його
революційної діяльности і, зок-
рема, з його надзвичайно муж-
ньої постави на Варшавському
процесі, де поруч зі Степаном
Бандерою, Карпинцем та інши-
ми він мав досмертний вирок.
Тоді, коли Климишин з друзями
вже так гідно вписалися на сто-
рінки нашої історії, ми підліт-
ками з трепетною цікавістю
щойно стежили за існуванням і
діями Організації, котрою вони
керували. Ми з одушевленням
ловили кожну вістку про прояви
і чини нашого революційного
підпілля. Згодом ми також зна-
ли, що в 1941 році Микола Кли-
мишин був провідником Пів-
нічної Похідної Групи, що йшла
на схід, доки не був арештований
у Житомирі. Відтак, вже в Ав-
швіці, ми також довідалися, що
свого часу, коли Климишин (ра-
зом з іншими) ще був у тюрмі
на Монтелюпіх біля Кракова,
друзі з волі підготували йому
майже безризиковну втечу. Од-
наче з почуття відповідальности
за долю друзів-співв’язнів Кли-
мишин відмовився від тієї мож-
ливости.

...
Найсправедливіше було б, і

я рад би розказати про Миколу
так, як ми, молоді, — нам було
по 18-20 літ, — його тоді бачи-
ли. В той час Микола був про-
відником українських політв’яз-
нів в Авшвіці.... Микола в Ав-
швіці своєю поведінкою, прав-
дивим дружнім поступуванням,
щирою товариськістю, всією
інтеґральністю своєї великої
особовости безапеляційно під-
твердив і закріпив свій дотого-
часний престиж і славу, заслу-
жив небуденний авторитет і
симпатії як старших, так і зок-
рема молодших співв’язнів.

...
Микола дуже пильнував, щоб

новим, хирлявим, викінченим

чи хворим співв’язням чимось
допомогти. Спеціяльно дбав про
тих, хто щойно прибув з транс-
порту, тобто з тюрми. Тими
Микола опікувався прямо по-
батьківськи. Так було і з нами...

Коли ми при «ліхт авс», то
скажу, що не пам’ятаю випадку,
коли б Микола пішов спати не
помолившись. Глибоко, прав-
диво віруючий, він опреться,
бувало, ліктями на ліжко, об-
личчя в долоні, і поринає у
щиру розмову з Творцем. Так
кожного вечора.

...
Одною з наймаркантніших

рис Миколи була його життє-
радісність, отой його оптимізм,
що ним він заряджав усіх на-
вкруги себе. Бувало, набирають
у транспорти чи якісь інші при-
чини до дуже сумбурного на-
строю на штубі... А тут ввійде
енерґійним, рвучким кроком,
бадьорий, розсяяний Микола,
трісне своєрідно пальцями і ви-
мовить своє типове: «Що, хлоп-
ці, добре є», і всім як би рукою
відняло сум і журбу. На штубу
ніби сніп сонця вніс. Суґестивної
сили великої, світлої Миколової
особистости ніхто з нас не годен
переоцінити. І то за всяких умов,
у найрізніших обставинах. Він
завжди був «притомний», за-
вжди готовий стати у пригоді,
заступитись за друзів-співв’яз-
нів.

Як провідникові Похідної
Групи, Миколі доводилось бути
на наших Східніх Землях. Сам
він був прямо безтямно зако-
ханий у тамошніх наших людей,
— а як він вмів про них розпо-
відати! Своїми чаруючими роз-
повідями нас у них позакоху-
вав. Там він навчився багато
народніх, типово-наддніпрян-
ських пісень, і сам, або з іншими,
чудово, мрійливо, надхненно,
задушевно їх виконував. Чи то
«Ой, за лісом», чи «В кінці

греблі» або « А ще сонце не за-
йшло» і багато багато інших.

Гарно він їх співав. І як без-
мірно багато вони, ті пісні, нам
розповідали і про той нарід, що
їх створив, і про його історичні
пережиття, і про самого Мико-
лу! А хлопців зі «Сходу» він як
рідних братів приводив до нас
на штубу і чим міг — допомагав.
Донині пам’ятаю і маленького
Мішу, і високого Ваню, і коре-
нистого Петю, і сухорлявого

Колю. Усі вони, у свій час на-
сильно забрані до Німеччини
на роботи, тепер карались за
щось там у кацеті.

...
В тодішніх міжкацетних від-

носинах висилка на транспорт
була рівнозначна зі смертю. В
Авшвіці на 17-му бльоці, жи-
вучи гуртом, ми собі взаємно
допомагали чим могли. Нас не
обкрадано з найнеобхіднішого
(взуття, одягу, хліба і т. п.), що
на інших бльоках було щоден-
ним явищем. В нас був порядок
і дружня атмосфера та при-

ятельські співвідношення. Перед
лагерними властями ми, хоч
якоюсь мірою, фігурували і
виступали як зорганізована оди-
ниця. Вирваного ж з нашого
гурту, кинуто на поталу долі, в
іншому кацеті його чекала певна
загибель. Це знають усі кацет-
ники. Пригадую, як у якомусь
транспорті, що мав досить нагло
відходити, опинилось кілька на-
ших друзів. Часу на формаль-
но-леґальні інтервенції вже не
було. Треба було йти на рис-
ковний «шорт кат» («напряму»).
І на нього без вагання пішов
наш Микола. У лагері не то що
до офіцера, а й до звичайного
есесмана в’язень не смів отак
собі підходити і говорити. А
тут, бачимо через вікно (була
обідня перерва), йде вулицею
поміж нашим бльоком і кухнею
лагерфюрер оберштурмфюрер
Геслер, а напроти нього зраз-
ково по-військовому виходить
і відрапортовується Микола
Климишин. Ми застигли. Якби
так на місці Геслера був унтер-
штурмфюрер Кадук, то Миколу
не минула б куля на місці. Це
був з кожного погляду глибоко
вражаючий момент, а — взявши
до уваги обставини — навіть
своєрідно імпозантна картина:
провідник українських по-
літв’язнів у пасяках (одяг в ні-
мецьких лагерях) ділово, по-
військовому говорить на вулиці
лагеру з лагерфюрером при всіх
реґаліях. На наше велике зди-
вування, і неописану втіху Гес-
лер виявився людянішим ніж
ми сподівалися, вислухав Кли-
мишина, і на спільну радість
нас усіх наші друзі, звільнені з
транспорту, були вже вечером
на штубі.

Іншим разом у подібній си-
туації був мій брат Михайло.
А недовго перед евакуацією Ав-
швіцу був і я сам з іншими дру-
зями...

справжній друг і провідник

(Про Миколу климишина в авшвіці)

Микола климишин

М. Мадей

Народжений 15 лютого 1887 року інж. Михайло Кравців на-
лежав до цієї ґенерації, яка в періоді Першої світової війни із
зброєю в руках боролася за Українську Самостійну Державу.

...
Після розвалу Польщі

інж. М. Кравців перебував
з родиною в Сяноці, де
дальше брав живу участь
у громадській і політичній
роботі. Завжди принципово
непохитний в питанні Ук-
раїнської державности, він
повністю підтримав Акт
30 червня. У Львові став
директором Інституту На-
ціональної Освіти та чле-
ном Української Націо-
нальної Ради.

16 вересня 1941 року був
арештований ґестапом у
своєму бюрі і запроторений
до ославленої катівні в Ав-
швіці, звідкіля щасливо
звільнився після розвалу
гітлерівської Німеччини,

відшукав свою родину у Відні та переїхав до Інсбруку. Тут
відразу включився до громадської роботи — був членом Ліґи
Українських Політв’язнів та Українського Допомогового Ко-
мітету. В тому часі, користуючись авторитетом колишнього
гітлерівського в’язня, став на захист прав українських біженців
перед окупаційною владою Альянтів.

Пам’яті визначних громадян

інж. Михайло кравців

юліян Заблоцький

«Прикро мене вразила вістка
про смерть сл. п. інж. Михайла
Кравцева. Ближче я мав змогу
пізнати його в концтаборі, а
якийсь час навіть наші ліжка
були в сусідстві, що додатково
нас зближувало, бо все була
нагода до обміну думок і роз-
мов. Це був аристократ духу,
який навіть в жорстоких умо-
вах концтабору з відразою і з
незрозумінням ставився до ото-

чуючих нас нелюдських відносин, а навіть до кожноденних
ординарностей. Чесність навіть там для нього була обов’яз-
кова. Всі удари долі переносив з подивугідною гідністю.
Правда, він був старший від усіх нас на кількадесять років,
а через те недавній відхід його у вічність ніколи не міг за-
скочити, однак втрату його морального авторитету всі
будемо відчувати».
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Богдан казанівський

...Точніше годі сказати про
обставини арештування Івана
Климова. Як попередньо я зга-
дував, Климова ніщо не зупи-
няло в його праці. Здається, що
він забагато вірив у своє щастя.
Своїм співробітникам казав
скриватися, а сам відбував нор-
мально організаційні зустрічі.

За словами І. Шевчука, мож-
на ствердити такі факти. Іван
Климів визначив І. Шевчукові
стрічу на вул. Личаківській, не-
далеко церкви св. Петра і Павла,
на день 5-го грудня 1942 р. Це
була субота.

Іван Шевчук на умовлене міс-
це явився точно у визначеній
годині і дуже здивувався, а од-
ночасно затривожився, коли по-
бачив що Івана Климова на місці
зустрічі не було. Звичайно Кли-
мів волів прийти хвилину скор-
ше, ніж хвилину спізнитися.

...

Одно є певне, що Климова
арештували 5-го грудня 1942
р. Є свідки, які бачили того
дня, як Климова припровадили
до централі Ґештапо при вул.
Пелчинській.

Про цю обставину в централі
Ґештапо оповідав Федір Луци-
шин, якого привели на допити
того дня. Федька завели на тре-
тій поверх і посадили по сере-
дині квадратової залі, а по кутах
посідали ґештапівці з писаль-
ними машинами. Перекладачем
був якийсь Петерс, який виявив
себе людяним ґештапівцем.

До залі часто вбігав Тютюн-
ник, який тільки й мав приєм-
ність в тому, що Федька бив
чим попало й де попало. Це
було, як каже Федько, втілення
сатани, який прибрав тіло ук-
раїнського яничара. Тож і не
диво, що за пару місяців пізніше,
постигла його кара месників у
його родинному містечку, Жов-
кві, на кріслі у перукаря.

Той Тютюнник так бив Федь-
ка, що німці звернули йому ува-
гу, аби більше не бив по голові.
Часом із залі допитів Федька
виводили на коридор і ставили
під стіною. Тоді він застав теж
під стіною Володимира Лобая-
Вугляра, який, мабуть, чекав
на свою чергу допитів. Він тоді
ще побитий не був.

У кімнаті переслухань по
другому боці коридора Федько
чув, як когось сильно били, але
не було чути жодного стогону.
Метушня ґештапівців, вигуки,

удари сильні й нагальні, лоскіт
перевернених крісел вказували,
що когось хочуть викінчити
зразу. Федька тільки дивувало
те, що мордований не видавав
ні одного звуку.

Нагло двері до кімнати, де
був Федько, відкрилися навстіж
і увігнався якийсь ґештапівець.
Зіпрілий і почервонілий з люті
він щось почав говорити до од-
ного із шефів.

На Федька не зробило б та-
кого враження, якщо б у ту
хвилину американські літаки
скинули бомби на централю
Ґештапо, як це, що з-за дверей
по другому боці коридора по-
чувся чистий, металічний голос,
який не зраджував ні тіні стра-
ху:

«Я ВЖЕ ВАМ СКАЗАВ,
ЩО НАЗИВАЮСЯ КЛИМІВ-
ЛЕҐЕНДА І НІЧОГО БІЛЬШЕ
НЕ СКАЖУ. ВИ, БАНДИТИ,

ОКУПУВАЛИ УКРАЇНУ І
ГРАБУЄТЕ – ТОМУ З ВАМИ
ГОВОРИТИ НЕ БУДУ».

Така постава українського
революціонера переросла всякі
сподівання навіть лютого Ґеш-
тапо. Всі присутні заперли від-
дих, як перекладач повторював
слова Івана Климова-Леґенди.
По останнім слові в залі зашу-
міло, й ґештапівці з лютими
прокльонами кинулися на без-
боронну жертву. Тоді мав нагоду
виявити себе садист Вірзінґ.

Федькові морозило шкуру,
кожний удар болів його, може,
дошкульніше, ніж самого Ле-
ґенду.

Може з півгодини Федько пе-

реживав незвичайні духові тор-
тури страх за життя провідника,
який був потрібний для україн-
ської справи.

Згодом усе в кімнаті затихло.
Хтось вибіг на коридор, по кіль-
кох хвилинах коридором до кім-
нати переслухань Климова-Ле-
ґенди підбігло кілька осіб, і зно-
ву все затихло.

Ґештапівці у Федьковій кім-
наті були дуже поденервовані,
щось між собою говорили,
врешті перервали допит і завели
Федька на камеру, де сиділи
Ярослав Старух і Грицай-Пе-
ребийніс. Довідавшись від Федь-
ка про долю Климова-Леґенди,
і вони негайно сконтактувалися
з тюремним лікарем д-ром Бо-
деком. Хоч лікар був жидом,
але до українських націоналістів
ставився прихильно, а головно
шанував тих, яких мордували
на допитах і які не заломлюва-

лися.
Другого дня лікар увійшов

до камери Старуха і сказав
йому:

– Івана Климова вчора на до-
питі так сильно побили, що його
в коці винесли на коридор і,
коли мене покликали до нього,
Климів уже не жив... Умер по-
геройському.

Друзі в камері у глибокій
мовчанці склонили голови на
знак вшанування героя сл. п.
Івана Климова-Леґенди. Повагу
величі хвилини в камері відчули
приявні поляки, які притихли і
тим виявили співчуття друзям
спільної долі...

«Шляхом Леґенди»: іван климів

іван климів-«Леґенда».

різдво у ґестапівській «стайні»

василь Безхлібник
...
Всіх, хто ще залишився на

коридорі, замикає ключник до
найбільшої з усіх слідчих келій,
яку ґестапівці охрестили «стай-
ня».

...
Сіра маса в’язнів стоїть ще

хвилину тихо, доки не замов-
кнуть останні кроки ключника
на цементній підлозі коридору
й тоді стайня гуде, як у вулику.
В стайні тоді можна почути
мови цілої Европи, від побереж
Атлантику до Харкова й Ленін-
граду, від Озівського моря по
фіорди Норвегії. Дивовижна
симфонія Гітлерової Нової Ев-
ропи. Всі тут з’єднані, як вороги
Райху й його Нової Европи. Їх
тут стільки, що всіх не прогля-
неш і не почуєш в притишеному
гаморі вщерть набитого примі-
щення. На стінах «стайні» кличі
і написи мовами цілої Европи.
Ось напроти дверей ще свіжий,
незатертий напис: «Геть наїз-
ників! Хай живе Вільна Украї-
на!» — Гордій Н., Харків і дата.

...
Нині бодай не трудно зайняти

свою думку. Нині Різдво. Я вже
в тридцяте його зустрічаю. І
тим разом в «стайні»! Обста-
новка «стайні» така, що я втікаю
від неї думками в минуле.

Де я святкував Різдво попе-
реднього року, а де рік перед
тим, де... перебираю в пам’яті
рік за роком двадцять дев’ять
пережитих річниць Христового
Різдва. Перші роки затемнені
непам’яттю — це роки дитин-
ства. За ними роки свідомости.
Батько й його брат — мій стрий,
у військових уніформах, в їх
очах світилися зорі нових надій
і якогось захоплення, як це буває
тільки в хвилях, що родяться
на переломі. А як прийшло нове
Різдво, то на місце надії прийшов
тиф. Батька не стало в живих,
а стрий покотився з хвилею на
Схід, щоби теж положити свою
голову на шляху до Великої
Мети...

А потім прийшли один за од-
ним, як журавлі, журливі роки
й такі ж журливі річниці Різдва,

що їх знає тільки придавлена
почуттям неволі молодеча сві-
домість. Ця моя свідомість  зам-
кненої в чужі закони людини,
гнала мене роками як бич, па-
лила мою душу, як палить пус-
тиня спрагненого мандрівника.
Я не міг жити життям веселої
молодости і я став святкувати
Різдво поза домом, за залізними
дверима в’язниць і за ґратами
в’язничних келій.

Я був один у моєї матері. Її
сумні очи дивилися довго на
мене крізь ґрати, як вона при-
ходила до мене,

— Вони заберуть весь наш
рід, — шептала вона до мене,
як приходила провідати мене,
але серцем вона була зі мною,
бо я був як «наш батько», як
мій стрий, як наш рід...

Тоді я зустрічав часто Різдво
в Львівських Бриґідках, на Дро-
гобицькій Гірці, або в казематах
Плоцька. А потім прийшли чужі
непривітні міста й моє... трид-
цяте Різдво, отут на Бурґштрас-
се, в ґестапівській «стайні» в
Берліні — 1943 року.

Наш великдень

роман Малащук
...
Тут була смерть.
Концентраційний табір Ебен-

зе.
Серед понурих гірських скель

— 28 бараків, а побіч і на неве-
ликій віддалі кільканадцять чор-
них отворів, немов пащі якихось
великанських передпотопових
звірюк — оце царство смерти.
Бараки — місце перебування
12 тисяч приречених на смерть
в’язнів, чорні пащі — вихід до
підземних тунелів, скроплених
потом і кров’ю тисячів, місце
каторжної праці.

...
До цього табору привезли

нашу групу, що нараховувала
біля 50 людей, вкінці січня 1945
року. Це була частина україн-
ських політичних в’язнів, ева-
куйованих з Авшвіцу до Мавт-
гавзену 18 січня. Вирвавшися з
пекла концтаборів Авшвіц і
Мавтгавзен, ми дуже швидко
переконалися, що Ебензе пере-
вищує все, що ми пройшли до-
тепер. До того ще й наші сили
були вже не ті, вимотали їх по-
передні роки за ґратами, мурами
й дротами.

..
Ішла весна, танув сніг, а з

ним танула й остання надія...
Видержати, за всяку ціну ви-

держати! Стільки пройшли від
1941 року починаючи, аж до-
тепер, стільки видержали. Не-
вже ж прийдеться отак марно
пропасти? Ось війна кінчиться,
зближається воля, давно втра-
чена, по чужих дорогах розгуб-
лена воля. Весна... Життя...

Лише видержати, не датися.
Як мене принесли напівжи-

вого зі штольні, було 13 берез-
ня.

Під час апелю я лежав на
снігу, щоб було до рахунку, а
потім мене потягли до «лікарні».
Через кілька днів мене викинули
в такому самому майже стані,
як прийняли. Я знав, що за дру-
гим разом вже не буде потреби
тягнути мене до «лікарні».

...
На цементовій долівці «лі-

карні» того дня вечером, серед
гурту скиданих, мов дрова, в’яз-
нів, лежали ми вдвох з другом
Олексою Пилипенком. До «лі-
карні» забрали лише мене, все
ще в непритомному стані, Пи-
липенко не потребував вже «лі-
карні», він не жив...

В ряди-годи доходили до нас
важкі відомості. В штольні за-
гинув друг Карабин, з роботи
при звалищах збомблених домів
привезло вантажне авто трупи,
серед них — друга Галему. Не-
має вже в живих друзів Сіхне-
вича, Тація, М. Семчишина, зги-
нули три брати Ровенчуки, силь-
ні, як дуби, карпатські леґіні.
Закатували друга В. Прийма-
ка. До «лікарні» принесли друга
Ю. Савицького, спікера радіо-
висильні ім. є. Коновальця у
Львові, що 30 червня 1941 року
подав світові відомість про від-
новлення української самостій-
ної держави.

В останніх днях квітня почало
приходити до Ебензе щораз то
більше транспортів. Серед них
прийшли теж наші друзі, що їх
з Мавтгавзену розкинули ще в

січні по різних менших таборах.
Ми були знов усі разом.

Всі? Половина групи, що діс-
талася до Ебензе, вже не існу-
вала, а решта викінчувалася на
очах...

Непомітно квітень змінився
травнем. Ми знали, що Велик-
день цього року припадає на 6
травня.

Хто з нас доживе цього ве-
ликого свята? Ми видирали у
смерті вже не дні, а години...

Прийшло 6 травня.
Вартові стояли озброєні у

своїх вартівничих будинках,
коли перші американські танки
в’їхали до табору. На димарі
крематорію весняний вітер грав-
ся білим прапором... «Тисячо-
літній» Райх підняв руки вго-
ру.

Шалений рев 20-тисячного
натовпу в’язнів сколихнув по-
вітрям. Танки застрягли серед
великої людської гущі, що била
об них як морські хвилі. В одну
мить були розбиті харчові ма-
газини. Серед куряви і в ровах
валялися трупи бльокових і на-
глядачів, що не встигли втекти
від справедливої розправи в’яз-
нів.

А в лікарні в цей час помер
на наших руках друг Цюман.
Він не діждався визволення...

Над табором ясніло травневе
сонце... кругом шумів зелений
ліс...

Біля мене лежали: Д. Чай-
ковський, В. Мартинець, П. Бо-
лехівський.

І до нас прийшла весна...
Воістину Воскрес посеред

нас!

друзям, що загинули в концентраційному таборі 
ебензе навесні 1945 року — присвячую

Петро Мірчук

... Казали, що воля іде. Що
зовсім уже вона близько. Ура-
ґаном розривних бомб змітає
кільчасті дроти контаборів, зби-
ваючи з ніг та топлючи у власній
їхній крові садистів-вартових.
Сталевими персами вогнеметних
танків стискає коло «завойов-
ників», і з глумливою посміш-
кою придивляється, як ті, від-
кинувши зброю, ідуть покірно
табунами в полон. Ще тільки
кілька днів, кілька годин і вона,
воля, буде між нами!..

Може і так. Може вже завтра
відчиниться брама, не стане вар-
тових, і капо, і бльокових і —
дивно якось стане. По чотирьох
роках ти знову людина! Не му-
сітимеш скидати в поспіху шап-
ку перед свинопасом, убраним
у німецький мундир, не ганяти-
муть за тобою з палками і не
зганятимуть охриплими голо-
сами: «Антретен!» Не мусіти-
меш більше дивитися, як озвірілі
капо топчуться ногами по пів-
мертвих закривавлених «мусул-

манах» і додушують їх, кляк-
нувши коліном на горлянку. Ти
будеш знову людина!

Може і так. Тільки чи застане
мене ще в живих ця хвиля? Чи
при повороті з праці не відмов-
лять нагло послуху колодами
отяжілі ноги і не прийдеться на
порозі волі, широко розкривши
очі, залишити ці нужденні реш-
тки свого тіла і перенестися
туди, де, кажуть, немає тюрем
ні кацетів?..

Такі думки вертілися в голові
кожного з нас. Бо кожний був
вже на вершку виснаження. До
праці йшли не люди, а макаб-
ричні з’яви живих скелетів, уб-
рані в пожовклі мішечки своєї
шкіри. Волочили ноги в марші
і рухалися при праці не силою
м’язів, бо їх вже не було, а реш-
тками сили своєї волі, жаждою
жити. Бо жити так хочеться
тоді, коли стоїш на грані буття
і небуття і маєш так багато часу
застановитися над одним і дру-
гим.

...
Вже ранком, 6 травня, виси-

палося все на двір. Хмари про-
валилися кудись, мабуть, за ес-
манами. Заглянуло сонце. Наче
б перше хотіло принести нам

вістку про визволення. Гладило,
пестило худі обличчя, зцілову-
вало кров із них. Обвішувало
дрімучі сосни срібними нитками

і гралося своїми проміннями,
що стрибали радісно по пло-
щах.

Сильніші волочилися вздовж
дротів. Дехто виліз на дах ба-
раків, щоби бачити в’їзд аме-
риканців. Волоклися поволі, по-
вні напруження, години.

Нарешті, в обідню пору, про-
неслися табором радісні крики.
Приїхали американці!!!

Стоячи біля брами, дивлюся
на все. В’їжджає одне панцирне
авто з американським прапором;
на авті — кілька вояків. До них
кидаються з усіх сторін в’язні,
ловлять за руки, цілують доло-
ні. Очі блищать у всіх; знайомі
кидаються собі в обійми. Хтось
плаче з радости. Чую, що і в
мене щось підсувається до горла,
а з очей спливли несподівано
дві сльозини, витиснені звору-
шенням. Якесь дивне почуття
огортає душу. Справді воля?..
Живу?.. Чи, може, це лише пе-
редсмертні примари?..

А все ж — тільки дві сльо-
зини спадає на руку...

В юрбі зустрічаю Влодка.

— Ідемо? Ходім швидше,
поки ворота відчинені.

...
Нас доганяє ровером якась

панянка. Проїжджає поволі повз
нас.

— Спитати б, чи не має чого
з’їсти, — каже товариш.

— Варто б! — відповідаю.
Але спитатися ніхто не рі-

шається. Вона придивляється
до нас, потім зіскакує з ровера,
витягає з торбинки завинене
щось у папір і подає мені. І їде
далі.

— Великодня булка! — скри-
кую, розгорнувши папір. Це ж
у нас Великдень сьогодні! То
ж, мабуть, українка була!

Мовчки дивимося у слід за
постаттю на ровері, що зникає
за закрутом. Мовчки їмо булку,
може, і справді свячену. А думки
наші враз помчали далеко звід-
сіля, за сині гори, понад Дунай
і тихі Карпати до рідних сторін.
Виринають в уяві рідні обличчя
батьків, братів і сестер.

Великдень!..

воля
Уривок зі споминів в’язня

Зліва: о. Лятишевський, д-р богдан рибчук, в. Кірлик, 
сидить о. Клюк.
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Микола климишин

«Хочу жити» — Образки
з німецьких концентраційних
таборів, О. Данський. видання
Української видавничої спіл-
ки в Мюнхені 1946. Обгортка
й ілюстрації мистця Е. коза-
ка.

У пам’ять мого друга Данила
Чайковського хочу написати
пару слів про його книжку, яку
він під прибраним прізвищем
О. Данського написав у першо-
му році по виході з концентра-
ційного табору Авшвіц-Ебензе.
Данило Чайковський помер у
дні 3 липня 1972 року в Ірвін-
ґтоні, США.

В 1941 році він був у пропа-
ґандивному відділі ОУН у Льво-
ві, як головний референт після
повороту з першої еміґрації до
Львова, як тільки зачалася ні-
мецько-совєтська війна і Львів
був звільнений від большевиків.
У вересні того ж року був він
арештований німецькою полі-
цією, яка проводила репресійну
акцію проти ОУН під проводом
Ст. Бандери за Акт 30 червня,
яким було проголошено само-
стійну Українську державу.

Його побут у тюрмах і в кон-
центраційному таборі Авшвіц
він описує у книжці, про яку
хочу говорити.

Свої пережиття подав Чай-
ковський не в формі споминів,
а мов би повісти. Він це назвав
«Образки з німецьких концен-
траційних таборів»...

...Маючи «образки» з життя
в концтаборах, міг автор під-
носитися часто на високі вер-
шини письменницького мистец-
тва, а часом попадати в глибоко
зворушливу лірику.

...
в тому часі, коли написав

Чайковський «хочу жити»,
ще не було нічого на тему
страхіть німецьких концен-

траційних таборів і його книж-
ка була першою не тільки в
українськім письменстві, але,
мабуть, в світовім, і це надає
його творові особливої вар-
тости. а ще до того ця книжка
в нашому часі вже належить
до «білих круків» і варто було
б її перевидати. Перевидати
треба було її ще й з іншої при-
чини.

В тому часі, коли була ця
книжка написана, то є в 1945-
46 роках, всі українці в Німеч-
чині, а з ними й Д. Чайков-
ський, були під сталою загрозою
примусової репатріяції і розгулу
аґентів тодішнього НКВД. Тому
Чайковський не тільки своє ім’я
прикрив придбраним іменем О.
Данського, але й усіх своїх дру-
зів, про котрих згадує, що з
ним пережили тяжкі часи ні-
мецьких тюрем і концентрацій-
них таборів, не називав прав-
дивими прізвищами, але наду-
маними... Що це ще було при-
чиною закриття правдивих пріз-
вищ, може посвідчити те, що
всі, які згинули в тюрмах і кон-
центраційних таборах мучени-
чою смертю, згадані під прав-
дивими прізвищами.

Сьогодні в річницю смерти
автора (1973 р.) я хотів би роз-
шифрувати ті прибрані прізви-
ща, які я знаю, до кого вони
відносяться.

О. Данський — це Данило
Чайковський, але в тексті він
себе заховав під прізвищем Гнат
Тирський. Це можу я (і інші,
які були в Авшвіці) розшиф-
рувати на основі картини, опи-
саної на стор. 26. «Гнат Тир-
ський пхає останками сил тачку
з камінням і вмлівають з утоми
руки. Він остався далеко від по-
передніх. До нього підходить
«Микола клімчевскі», бере
його тачку й підвозить до тих,
від яких далеко відстав Тир-
ський». Така дійсно була одного
разу пригода, яку я мав з Чай-
ковським і він мене назвав «Ми-
кола Клімчевскі». Так між со-
бою називали мене мої друзі,
як говорили при поляках у пер-
ших днях нашого побуту в Ав-
швіці, «бо його хочуть поляки
вбити, як Леміша». Але зви-
чайно в тексті він мене називає
Микола клен.

Легко розшифрувати, що ва-
силь Леміш — це Василь Бан-
дера — молодший брат Степана
Бандери, якого поляки замор-
дували в перших днях по приїзді
до Авшвіцу першої групи бан-
дерівців у дні 20 липня 1942
року. Згадано, що Василь Леміш
має брата «Олексу», доктора
політичних наук римського уні-

верситету, який носить цеглу і
також мусить умерти...». І дійс-
но, його так само, як Василя
Бандеру замордували поляки не
більше як тиждень по смерті
Василя.

Там теж є згадка, що василь
Леміш має старшого брата,
який сидить в Саксенгавзені.
Це степан Бандера, який в
тому часі був у концентрацій-
ному таборі в Саксенгавзені...

Всіх інших про яких згадує
Д. Чайковський, подаю в поаз-
бучному порядку:

антоняк Олекса — це Він-
тоняк Олекса. Вижив.

Беріц — це Борис Вітошин-
ський. Німці не могли вимов-
ляти Борис і перемінили на Бе-
ріц, що для них було легше
сприйняти. Вижив.

Дяків Леонтій-Льоньо —
правдиве ім’я. Загинув.

Галема теодор — правдиве
ім’я. Загинув.

Горина — це Гудима Ми-
хайло. Вижив.

карабин степан — прав-
диве ім’я. Загинув.

костенюк — це Костюк Ро-
ман. Вижив. Як кур’єр ОУН з
Німеччини до Австрії згинув
на границі, поцілений кулею
граничної сторожі.

Ловчан Зенон — це Вин-
ницький Зенон. Вижив.

Луковський — це Степан
Ленкавський. Вижив. По смерті
Степана Бандери очолював Ор-
ганізацію вісім років аж до чет-
вертого Великого Збору ОУН,
коли на пост провідника був
обраний Ярослав Стецько.

Мартюк — це Мартинець
Володимир. Вижив.

Мортик — це Ярослав Рак.
Вижив.

Молодий Омелян — це
Омелян Коваль. Вижив.

Мусейко Левко — це Лев
Ребет. Вижив. Загинув у 1957
році з рук аґента КҐБ Богдана
Сташинського, який також убив
у 1959 році Степана Бандеру.

Палій Петро — це Петро
Балей. Вижив.

влодко з балалайкою — це
Володимир Пасічник. Вижив.
По виході на волю, як кур’єр
ОУН пішов в Україну, був за-
арештований НКВД і ув’язне-
ний у совєтських концтаборах.
Він змайстрував собі в Монте-
люпіх балалайку. Гарно вмів на
ній пригравати до співу.

Олекса Пилипенко — прав-
диве ім’я. Загинув.

Приймак василь — прав-
диве ім’я. Загинув.

рокита іван — це Іван Ми-
кита. Вижив.

савицький юліян — прав-

диве ім’я. Загинув. Був заареш-
тований за те, що в червні і в
перших днях липня 1941 року
проголошував по радіо Львів
Акт проголошення відновлення
самостійної Української дер-
жави.

савчук доктор — це Ми-
хайло Шевчук. Вижив.

семчишин Михайло —
правдиве ім’я. Загинув.

сяйко — це Кость Няйко.
Вижив.

теодорів — це Осип Федо-
рика. Вижив.

Федишин — це Федір Лу-
цишин. Вижив.

Яворів Гриць — правдиве
ім’я. Загинув.

Чайковський Данило був
привезений до Авшвіцу другим
транспортом і дістав номер
57373 і цей номер дуже добре
зобразив Едвард Козак на заго-
ловному листку книжки. Чай-
ковський пережив дуже тяжко
всі етапи в’язничного й ляґе-
рового життя. Він був незви-
чайно ніжної вдачі і та страшна
кошмарна атмосфера в’язниць
і концтаборів була для нього
смертельно задушлива. А з дру-
гої сторони він дуже чутливо
сприймав нашу безприкладну
дружність і посвяту за друзів
своїх.

По евакуації Авшвіцу так,
як усі інші, він пережив най-
тяжчі умови й був уже на краю
життя, але його уперте «хочу
жити», яке він поставив у заго-
ловок своїх споминів, дало йому
силу видержати до кінця. «Кож-
ної ночі смерть приходила до
нього й сідала йому в головах.
Та він не хотів піддатися їй.
Тоді вона вбиралася в білий
серпанок, як молода наречена
й нахилялася до нього, коли він
мав гарячку. Але він пізнавав її
навіть перебраною».

Ледве живий вийшов на волю
по приході американців і добився
до гурту своїх друзів у Мюнхені.
Зараз таки кинувся у вир праці
в Організації, а попри те писав
свою книжку «Хочу жити», а
при її кінці так собі визначив
завдання на еміґрації, щоб іти
під такт з тими, які в Україні
борються з новим наїзником:

«Я провадив тебе», кликав
той голос з далекої батьківщини,
«через бурі і вихри життя, крізь
бої, темні камери в’язниць і
пекло концтаборів... Я зберіг
твоє життя, щоб ти, на чужині,
стояв на сторожі мого імени й
слави й обороняв перед воро-
жою наругою, як ті твої брати,
що зараз борються зі зброєю в
руках на рідній землі...».

Читаючи ще раз «хочу жити»

Данило Чайковський-
О. Данський

Олександер

Бандера

Володимир

Мартинець

Лев Ребет

Ярослав Рак Степан Ленкавський
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АНДРІЄВСЬКИЙ Дмитро («Стобар»).
Учасник установчого Конґресу ОУН (Ві-
день, 1929); референт зовнішніх зв’язків
ОУН (м); 1944.

АНТОНОВИЧ Омелян. Член ОУН(б);
співорганізатор куреня ДУН «Ролянд»;
1941.

†АНТОНЯК Роман («Гліб»). Член
ОУН(б) з Перемищини; учасник Похідних
груп ОУН(б); член окружного проводу
ОУН(б) Криворіжжя; 1943.

БАЖАНСЬКИЙ Михайло («Кудеяр»).
Провідний член ОУН(м); працівник куль-
турно-освітної референтури ПУН; 1943.

БАЛЕЙ Петро («Паладій Косинка»).
Один з провідних діячів ОУН(б) в Грубе-
шівському повіті; кооператор у Сокалі та
Радехові; після звільнення, автор унікаль-
ного твору про Авшвіц «Альбум політв’яз-
ня» (1946); 1941.

БАЛИЦЬКИЙ Кузьма («Петро»). Зв’яз-
ковий референтури Юнацтва ОУН(б) в
Тернополі; 1941.

†БАНДЕРА Василь. Референт СБ облас-
ного проводу ОУН(б) Станиславівщини;
1942.

†БАНДЕРА Олександер («Тарасик»).
Працівник станиці ОУН(б) в Римі; 1942.

БАНДЕРА Степан («Бийлихо»). Крайо-
вий провідник ОУН (1933); провідник ре-
волюційної ОУН; 1941. Загинув 1959 р.
від руки аґента КҐБ.

БАРАБАШ Григорій («Склепар»). Член
ОУН(б); вояк легіону ДУН «Ролянд»; 1941.

†БАРДАХІВСЬКИЙ Роман. Учасник По-
хідних груп ОУН(б); 1942.

БАРДАХІВСЬКИЙ Степан. Окружний
провідник ОУН(м) Перемищини; 1942.

†БАРНА Адам. Член ОУН(б); 1943.

БАРНАЙ Боніфат. («Жарина»). Член
ОУН(б) на Волині; 1942.

БАШУК Петро («Чок»). Член окружного
проводу ОУН Сокальщини; один із коман-
дирів бойової групи ОУН «Вовки»; ко-
мандир Поліського Лозового Козацтва; по-
вітовий провідник ОУН(б) Белзчини; 1943.

БЕЗКОРОВАЙНИЙ Павло. Член
ОУН(б); 1943.

БЕЗХЛІБНИК Василь («Беркут»). Бойо-
вик ОУН; тереновий провідник підпільної
мережі ОУН(б) у Третьому Райху; 1942.

БІГУН Микола («Малий»). Член КЕ
ОУН(м) і фінансовий референт ПУН; 1944.

†БІДА Роман Осип («Ґордон»). Учасник
Похідних груп ОУН(м); 1942.

†БІЛИК Іван («Костя»). Леґендарний
спецпрацівник Південної похідної групи
ОУН(б); керівник відділу розвідки групи
УПА-Південь; 1944.

БІЛИНСЬКИЙ Клавдій («Кмин»). Член
проводу студентського сектора КЕ ОУН;
(1937-   ); член підпільної мережі ОУН(б)
в Берліні;  1943.

БОЙДУНИК Осип («Денис»). Головний
контрольний ОУН (1939); уповноважений
ПУН ОУН(м) в ділянці суспільно-громад-
ської праці; 1944.

БОЙКІВ Олександер («Ігор»). Голова
теренового проводу ОУН(м) у Франції;
1944.

БОЙКО Іван («Дуб»). Провідний член
мережі ОУН(б) в Сокалі; 1943.

БОЛЕХІВСЬКИЙ Петро («Боян»). Му-
зикант і дириґент; член ОУН(б) Чортків-
щини і Стрийщини; 1943.

†БОЛЕЦЬКИЙ Микола. Член підпільної
мережі ОУН(б) на Кіровоградщині; 1943.

†БОРКОВСЬКИЙ Федір. Кол. Старшина
Армії УНР; мер міста Полтави; провідник
Полтавської обласної екзекутиви ОУН(м);
розстріляний німцями разом із 15 іншими
членами ОУН; 1942.

БОРОВЕЦЬ Тарас («Тарас Бульба»).
Діяч екзильного уряду УНР; творець і ке-
рівник «Поліської Січі», яка співдіяла з
ОУН(м); 1943.

БОРОДАЧ Василь. Член ОУН з Люба-
чівщини; голова Українського допомогового
комітету у Чесанові; 1944.

БРИЛЕВСЬКИЙ Василь («Боровий»).
Член ОУН(б); старшина куреня ДУН «Со-
ловей»; 1943.

†БУГЕРА Василь. Член ОУН(б); 1943.

†БУГЕРА Іван. Член ОУН(б); 1943.

†БУРІЙ Михайло («Н. Вірлик»). Учасник
Похідних груп ОУН(м); 1942.

†БУСЕЛ Олександер («Ванька»). Спів-
робітник КУ ОУН(б) на ПЗУЗ; 1943.

†ВАНКЕВИЧ Степан. Учасник Південної
похідної групи ОУН(б) в Джанкой, Крим;
1942.

ВАССИЯН Юліян («Армяшка»). Учасник
установчого Конґресу ОУН (Відень, 1929);
один із основних творців ідеології ОУН;
1944.

†ВЕРЕЖАК Володимир. Член ОУН(б);
за доручення ОУН(б) був перекладачем в
німецькій армії; за діяльність в користь
українського підпілля і допомогу полоненим
червоноармійцям розстріляний ґестапо;
1942.

†ВЕРЕШ Василь. Провідник Осередку
ОУН в Лубнах; 1943.

ВИННИЦЬКИЙ Зенон. Член ОУН(б);
1941.

ВІЛЬК Ярослав. Член ОУН(б) на Золо-
чівщині; співпрацював з підпільною мере-
жою ОУН(б) в Австрії; 1944.

†ВІНТОНІВ Олекса. Учасник Похідних
груп ОУН(б) на Мелітопільщині; 1943.

ВІНТОНЯК Олекса. Студент; член
ОУН(б); учасник державотворення 1941
р. у м. Отинія; 1941.

ВІТИК-ВОЙТОВИЧ Олена. Мисткиня;
член жіночої мережі ОУН(б) у Берліні;
1942.

ВІТОШИНСЬКИЙ Борис («Беріц»).
Один із керівників ОУН(б) у Перемишлі;
1941.

†ВОВЧИК Антон. Провідник Підрубець-
кого надрайону ОУН(б); 1941.

ВОЛОШИН Ростислав («Чепіга»). Крайо-
вий провідник ОУН(б) на ПЗУЗ; 1941.

ГАВРИШКІВ Дмитро («Гар»). Провідник
обласної референтури СБ ОУН(б) Рівнен-
щини; 1941.

†ГАДАДА Василь («Юрко»). Окружний
провідник Криворіжської округи; член об-
ласного проводу Дніпропетровської области
ОУН(б); 1943.

†ГАЛАДЖУН (ҐАЛАДЖУН) Григорій
(«Яворівський»). Зв’язковий між центром
ОУН(б) та КЕ ОУН(б) на ЗУЗ; 1942.

†ГАЛАСА Михайло («Птах»). Окружний
провідник ОУН(б) Тернопільщини та, імо-
вірно, член крайового проводу у Києві на
ПСУЗ; 1942.

†ГАЛЕМА Теодор. Член ОУН(б); 1945.

ГАНКЕВИЧ Анна («Хоркава»). Провід-
ний член ОУН(б) у Львові; 1942.

ГАРАБАЧ Євген («Урич»). Член ОУН(б);
вояк куреня ДУН «Ролянд»; 1943.

ГАСИН Олександер («Тур»). Державний
секретар військових справ Українського
Державного Правління Ярослава Стецька
(1941); командир старшинської школи
ОУН(б) у Великих Мостах; 1942; звільне-
ний з тюрми боївкою СБ ОУН(б).

†ГІЛЬТАЙЧУК Петро. Член ОУН(б) і
кооператор в Делятині; 1944.

ГІРНЯК Іван («Мороз»). Орружний про-
відник ОУН(б) Бережаншини; 1941.

ГНАТКІВСЬКА-ЛЕБЕДЬ Дарія («Ода»).
Дружина діючого провідника ОУН(б) Ми-
коли Лебедя після арешту Степана Бандери;
зв’язкова КЕ ОУН на ЗУЗ; член боєво-
розвідувальної групи ОУН(б); 1944.

†ГОЛЬ Григорій. Член підпільної мережі
ОУН(б) на Кіровоградщині; 1943.

ГОРБОВИЙ Володимир («Кавка»). Го-
ловний суддя ОУН(б); 1941.

†ГОРБОВИЙ Ярослав («Буй»). Керівник
відділу військового вишколу Крайового
повстанського штабу ОУН(б) у Львові
(1940); перейшов до Кракова; 1940.

ГОРОДЕЦЬКИЙ Ілля. Член ОУН(б) у
Львові; 1941.

ГОШОВСЬКИЙ Микола («Спартак»).
Керівник штабу для спеціяльних доручень
при Проводі ОУН(б); 1944.

ГРАБАР Іван. Член ОУН(б) з Бережан-
щини; заарештований німецьким КРІПО
за передачу підпіллю ОУН зброї з сов’єт-
ських магазинів захоплених німцями; 1942.

†ГРИГОРОВИЧ Дмитро. Член ОУН(б)
з Коломиї; 1942.

ГРИЦАЙ Дмитро («Перебийніс»). Вій-
ськовий референт проводу ОУН(б); 1942.

†ГРИЦІВ Теодор. Учасник Похідних груп
ОУН(м) в Маріюполі; 1942.

†ГРИЦІВ Теодор. Учасник Похідних груп

ОУН(б) і організатор підпільної мережі
ОУН(б) на Маріюпільщині; 1943.

†ГУЛЯК Юліян («Шрам»). Організаційний
референт крайового проводу ОУН(б) на
ЗУЗ; 1944.

ГУРИН Франко. Член ОУН(б) з с. Шу-
ровичі, Радехівщина; 1943.

ГУТА Матей. Член ОУН(б) в Станиславові
і Коломиї; учасник Похідних груп ОУН(б);
учасник державотворення 1941 р.; 1941.

ҐАБОРАК Юрій. Член підпільної мережі
ОУН(б) серед «Остарбайтерів» в районі
Гамбурґа, Німеччина; 1943.

†ҐАБРУСЕВИЧ Іван («Іртен»). Член
ПУН (1934-     ); член революційного про-
воду ОУН(б); 1944.

ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ Володимир («Сич»).
Член обласного проводу ОУН(б) Станис-
лавівщини; учасник Похідних груп ОУН(б);
учасник державотворення 1941 р.; 1941.

†ДЕРЖКО Степан. Учасник Похідних
груп ОУН(б); перший окружний провідник
ОУН(б) Маріюпільщини; загинув з цілою
своєю групою підпільників у ґестапівській
тюрмі в Донецьку; 1942.

ДЕЩИЦЯ Сильвестер («Сіроманець»).
Член бойової групи ОУН «Вовки»; 1942.

ДЗЮРМАН Кирило («Олег»). Член
ОУН(б); 1941.

ДИШКАНТ Василь («Савчинський»).
Член ОУН(б); 1944; після звільнення з
концтабору у 1945 р. – провідник мережі
Північної Баварії і кур’єр ЗЧ ОУН в Ук-
раїну.

†ДІВИК Левко. Обласний провідник
ОУН(б) у Вінниці; 1942.

†ДЛУҐОШ Іван. Член ОУН(б) і коопера-
тор зі Сяніччини, Лемківщина; 1943.

†ДЛЯБОГА Павло. Учасник Похідних
груп ОУН(б) у Кременчуці; 1942.

†ДМИТЕРКО Юліян. Керівник бойового
гуртка Юнацтва ОУН (1930); згинув з рук
польської боївки на службі німецької кри-
мінальної поліції (КРІПО); 1944.

†ДМИТРИШИН Іван. Учасник Похідних
груп ОУН(б); охоронець діючого провідника
ОУН(б) Миколи Лебедя; 1943.

†ДОМАЗАР Зеновій («Діброва»). Крайо-
вий провідник ОУН(м) на ЦУЗ у Києві; 1943.

†ДОРОШ ДМИТРО. Провідний учасник
Південної похідної групи ОУН(б); вій-
ськовий референт проводу ОУН(б) Кі-
ровоградської обл.; 1943.

ДУДАР Ярослав («Чугайстр»). Обласний
провідник ОУН(б) Кам’янець-подільської
обл.; 1942.

ДУЖИЙ Петро («Дорош»). Організацій-
ний референт і заступник провідника
ОУН(б) на Півд-СУЗ у Дніпропетровську;
1943.

†ДЯКІВ Леонтій («Льоньо»). Член ОУН(б)
зі Львова; учасник державотворення 1941
р.; 1942.

ЗАБАВСЬКИЙ Володимир («Щасний»).
Член ОУН(м); співробітник Олега Кандиби
(«Ольжича»); 1944.

ЗАБЛОЦЬКИЙ Юліян («Доброволя»).
Провідний учасник Похідних груп ОУН(б);
уповноважений Проводом ОУН(б) і УДП
проголосити відновлення української дер-
жавности в Києві; 1941.

ЗАБРОЦЬКИЙ Петро («Сірий»). Як
капрал польської армії потрапив у німець-
кий полон 1939 р.; член ОУН(б) на Золо-
чівщині; 1941.

†ЗАГАКАЙЛО Василь («Зелений»). Ор-
ганізатор ОУН на Сумщині; організаційний
референт Дрогобицького обласного проводу
ОУН(б); 1944.

ЗАРІЧАНСЬКИЙ Тиміш. Член ОУН(б);
1942.

ЗАТОВКАНЮК Сильвестер («Соло-
вей»). Військовий референт ОУН(б) на
Волині; 1941.

ЗАХАРКІВ Іван («Троян»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б); 1941.

ЗАЦУХНИЙ Микола. Член ОУН(б) з
Підгаєччини; 1942.

†ЗУБ Дмитро. Учасник Похідних груп
ОУН(б) у Харкові; врятував життя засуд-
женому на смерть членові ОУН(м) Андрієві
Стратієнкові; 1942.

†ІВАХІВ Василь(«Сонар»). Командир
підстаршинської школи ОУН(б) у Помо-
рянах, Львівської обл.; 1943.

ЧАСТКОВИЙ СПИСОК ЧЛЕНІВ ОУН – ЖЕРТВ НАЦИЗМУ

Друкуємо список відомих нам членів ОУН(б) і
ОУН(м), які у боротьбі проти гітлерівської Німеч-
чини були репресовані цими ж німецькими наци-
стами. Значна частина цих членів ОУН загинула в
тюрмах і концентраційних таборах. Вони були за-
катовані, розстріляні, повішені – залежно від об-
ставин боротьби і ув’язнення. Загиблих
позна чуємо знаком †. У списку подаємо ім’я, прі-
звище, організаціний псевдонім (якщо відомий),
останній відомий пост в ОУН, рік арешту, або заги-
белі.

Цей список — малий відсоток багатьох тисяч
членів ОУН (приблизно 10000), які загинули в бо-
ротьбі проти німецьких нацистів, не врахову ючи
втрат, які понесли Українська Народня Самообо-
рона (УНС) і Українська Повстанська Армія.

Надіємося, що цей початковий список дасть
почин на створення вичерпного біографічного до-
відника членів ОУН, а то й маштабної енциклопедії
визвольної боротьби УВО-ОУН-УПА проти всіх
окупантів України.

Редакція

«Неповторне у своїй
величі покоління

українців»

Портрет українського політичного в’язня зображений різними
постатями у нашій історії: від основоположника Запорозької
Січі Дмитра Байди Вишневецького, який висів на гаку у ту-
рецького султана, до поета Василя Стуса, який в совєтському
лагері писав: «Як добре те, що смерті не боюсь я». До цих ле-
ґендарних політичних в’язнів можна включити гетьмана Павла
Полуботка, який у тюрмі пророкував цареві Петрові І про не-
бесний суд, де Господь розсудить Павла з Петром. Також слід
згадати і останнього кошового Петра Калнишевського, який
помер на Соловках. До наших політв’язнів зараховуємо і
Тараса Шевченка, який теж був ув’язнений спершу як кріпак,
а опісля — на засланні зі забороною писати і малювати, та
цілу низку т. зв. дисидентів, шістдесятників, сімдесятників і
вісімдесятників. Не сміємо не згадати наших духовних отців,
які мучилися і гинули за свою відданість Богові та українській
нації. Напевно найбільш відомий між ними Митрополит Ва-
силь Липківський, Патріярх Йосиф Сліпий, а також брат Слуги
Божого Митрополита Андрея Шептицького Климентій та
багато інших. Найголовніша притаманність цих особистостей
— це героїчна постава, пряма зневага до ворогів Бога і нації і
до смерти.

Одною з найбільш героїчних епох нашої новітньої історії
була боротьба, яку вели Українська Військова Організація,
Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська
Армія. Ця боротьба видала велике число героїв, багато з яких
були теж політичними в’язнями польських, німецьких, а відтак
совєтських тюрем і концтаборів. У цьому виданні «Гомону
України» увагу скеровуємо на ОУН-івців — політв’язнів ні-
мецьких тюрем і концтаборів, на тих, хто загинув у боротьбі
проти нацистських окупантів України.

До приходу нацистських німецьких військ на етнографічну
територію України ОУН передала німцям Меморандум 23
червня 1941 року у якому недвозначно вказано було відношення
ОУН до плянів німців: «Навіть якщо при вході в Україну
спочатку будуть самозрозуміло зустрічати як визволителів,
таке ставлення може швидко змінитися, якщо Німеччина
увійде на Україну без наміру відновити Українську державу…». 

І вже через кілька днів після приходу німців в Україну, за
дорученням ОУН під проводом Степана Бандери проголошено
у Львові 30 червня 1941 року відновлення незалежної української
держави. Кілька днів пізніше, коли німці вимагали відкликання
проголошення незалежности, Провідник ОУН Степан Бандера,
даючи відмовну відповідь, недвозначно дав німцям до зрозуміння
чим керувався він і ОУН: «Я хотів би знову підтвердити і по-
яснити, чому я давав накази, які я видав. Мої вказівки чи
доручення не були засновані на будь-які команди чи поро-
зумінню з будь-якою німецькою службою чи установою.
Видаючи мої вказівки, я не узалежнював їх від будь-якого
напряму або домовленням з німецькими чиновниками. Я
керувався виключно мандатом волі українського народу». 

За дорученням ОУН
проголошення відновлення ук-
раїнської держави відбулося
по різних містах, містечках і
селах України. Мій батько Єв-
ген Лозинський, псевдонім
ОУН «Юр», разом з братом
Степана Бандери Василем та
іншими провідними членами
ОУН на Станиславівщині про-
голосили відновлення незалеж-
ности у Станиславові (нині
Івано-Франківськ). 21 вересня
1941 року разом з іншими про-
відними членами ОУН на Ста-
ниславівщині, між ними бра-
том провідника ОУН Василем

Бандерою, був арештований ґестапо у Станиславові. Через
тюрми Львова (Лонцького), Кракова (Мантелюпіх) був вивезений
до концтабору в Авшвіці і запроторений на 4 роки. На сам
Йорданський Вечір 1945 р. пішки повели їх до концтабору
Мельке, де 25 січня 1945 року був ув’язнений і 29 січня 1945
року переведений до Мавтгавзену. 6 травня 1945 р., півживими,
хоч більшість вже не була серед живих, були звільнені амери-
канською армією. Батькове порядкове число в’язня було
119033. Василь Бандера, як і другий брат провідника Олександер
Бандера, не дочекалися волі. Їх жорстоко і підступно було
вбито в Авшвіці.

Ця сторінка нашої історії несе для нас надзвичайно промо-
вистий моральний та політичний портрет — історичну ролю
ОУН. Коли ніхто не відважувався протистояти німцям і їхнім
союзникам, це зробила власне ОУН. Вона стала на захист
Карпатської України, викликом верховного коменданта «Кар-
патської Січі», провідного члена ОУН Михайла Колодзінського,
який німецькому дипломатові  Гофманові, на його вимогу ка-
пітулювати перед угорцями, сказав: «В словнику українського
націоналіста немає слова «капітулювати». Сильніший ворог
може нас у бою перемогти, але поставити на коліна — ні-
коли!».

Політв’язні ОУН героїчно трималися і гинули у німецьких
млинах смерти та були прикладом для всіх. Ті, котрим вдалося
пережити цю неволю та повернутися до живих, у нових обста-
винах кинулись до наступної дії — визволення свого народу
цього разу вже з совєтського ярма. Вони не нарікали на свою
долю, не гоїли свої рани, а залишаючись надзвичайно скромними
та дисциплінованими пірнули у новий етап боротьби з воро-
гом. Це дійсно було покоління серед найвеличніших поколінь
української нації.

Переважна більшість з них немов ті журавлі вже відлетіли
від нас сірим шнурком у вирій. Одначе не загинув шлях по цих
журавлях. По цьому шляху прийшли їхні діти і внуки, які
сьогодні працюють для свого народу у лавах організацій-членів
Світової Конференції Українських Державницьких Організацій
(СКУДО) в Україні і діяспорі.                                  

Аскольд Лозинський, 

голова СКУДО

Євген Лозинський

* Список... стор. 42
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іжик семен («кадило»). Священик; член
ОУН(б); 1942.

іЛЕМськиЙ іван. «Остарбайтер» з Калуш-
чини; член ОУН(б); 1943.

іЛюк (іЛЛюк) сергій. Член екзекутиви Ду-
бенсько-Рівненської округи ОУН(б); 1942.

іЛьків Михайло. Член ОУН(б) у Львові; 1941.

іЛьНицькиЙ роман. Провідний член ОУН(б);
державний секретар міністра народнього госпо-
дарства УДП, 1941 р.;        .

†каМіНськиЙ володимир. Член ОУН(б)
зі Станиславова; 1945.

†каНДиБа Олег («Ольжич»). Заступник го-
лови Проводу Українських Націоналістів (ПУН);
голова проводу ОУН(м) на українських землях;
в.о. голови ПУН; 1944.

†каНюк іван. Член ОУН(б) в Микуличчині;
1944.

каПУстЯНськиЙ Микола («Низоля»). Ге-
нерал Армії УНР; представник УВО на уста-
новчому Конґресі ОУН (Відень, 1929); провідний
діяч ОУН(м); член Української Національної
Ради в Києві (1941); 1944.

†караЧЕвськиЙ Осип («свобода»). Пра-
цівник військової референтури Проводу ОУН(б);
1944.

†караЧЕвськиЙ Осип («свобода»). Член
ОУН(б); старшина куреня ДУН «Соловей»;
1944.

карДаШ василь («вьюн»). Повітовий про-
відник юнацтва ОУН(б) на Підгаєччині; відпо-
відальний за друкарню підпільної літератури
для юнацтва ОУН(б); зв’язківець Крайового
Проводу Юнацтва ОУН(б) зі східніми областями;
1943.

карДаШ іван. Старшина УГА; громадський
діяч і кооператор на Підгаєччині; співпрацівник
ОУН(б); 1943.

карДаШ Михайло («скала»). Станичний
Юнацтва ОУН(б) на Підгаєччині; друкар і екс-
педитор підпільної друкарні вишкільної літера-
тури; 1943.

карПиНЕць Мирон іван. Член ОУН(б) з с.
Синевідське-Вижнє; охоронець провідників Ор-
ганізації; 1942.

†каЧиНськиЙ сергій («Щупак»). Крайовий
військовий референт ОУН(б) на ПЗУЗ; 1943.

каЧМар Михайло. Воїн «Карпатської Січі»;
воїн куреня ДУН «Ролянд»; 1941.

каЧОр Богдан («виговський»). Член ОУН(б)
з с. Вишнів, Брідщина; 1943.

каШУБа іван («Пластун»). Провідний пра-
цівник СБ ОУН(б); 1942.

квіткОвськиЙ Денис. Член КЕ ОУН Бу-
ковини; провідний член ОУН(м); 1943.

†кирик іван. Член підпільної мережі ОУН(б)
на Кіровоградщині; 1943.

†кЛиМ іван («Митар»). Член Похідних груп
ОУН(б) і організатор підпілля в Запорізькій
обл. і на Донбасі; член Крайового Проводу осе-
редніх і східніх земель України (ОСУЗ); 1944.

кЛиМиШиН Микола («Отава»). Член Про-
воду ОУН(б); організатор і провідник Північної
похідної групи; 1942.

†кЛиМів іван («Леґенда»). Крайовий про-
відник ОУН(б) всіх українських земель в складі
СССР; міністер політичної координації УДП;
член Проводу ОУН(б); 1942.

кЛиМкО володимир. Член ОУН(б) з Дрого-
биччини; 1942.

кЛюк Олекса. Член ОУН(б) з с. Зашків,
Львівщина; 1941.

†кОБаНіЙ Лев. Член ОУН(б) і кооператор з
с. Радощина, Лемківщина; 1943.

†кОБіЛьНик володимир. Обласний провідник
ОУН Дрогобиччини; 1943.

†кОБриН василь. Член Похідних груп ОУН(м);
працівник референтури культури ОУН(м); 1942
(Бабин Яр).

кОваЛь валентин. Член ОУН(б) родом з
Херсонщини; в Херсоні включився в Похідні
групи ОУН(б); 1941.

†кОваЛь Микола. Учасник Похідних груп
ОУН(б) і журналіст з Дрогобиччини; 1944.

кОваЛь Омелян («Дем’ян»). Студент; член
ОУН(б); учасник державотворення 1941 р. у м.
Долина на Прикарпатті; 1941.

кОваЛьськиЙ Петро («юрко»). Воїн Кар-
патської Січі; співорганізатор і комендант Вій-
ськової старшинської школи ОУН(б) у Мостах
Великих; зв’язківець Проводу ОУН(б) для спец-
доручень; учасник державотворення 1941 р.; 1943.

†кОвЧ Омелян. Священик; польовий духівник
УГА; повітовий провідник ОУН Перемищини;
1942 р. заарештований ґестапо за надання допо-
моги жидам; загинув 1944 р.; проголошений
священномучеником під час апостольської візити
в Україну папи Івана-Павла ІІ у 2001 р.

кОЗюПа Микола («Певний»). Остарбайтер
з с. Озірна на Тернопільщині; член підпільної
мережі ОУН(б) в околиці Нойбурґу в Баварії,
Німеччина; 1943.

†кОЛОДЗіНськиЙ Михайло («Генерал»).
Референт вишколу Крайової Команди УВО;
військовий референт КЕ ОУН на ЗУЗ (1929-

1932); верховний комендант Збройних Сил Кар-
патської України і шеф штабу Карпатської Січі;
1939.

†кОНОНЕНкО Микола. Працівник міської
управи Харкова; провідник ОУН(м) на Харків-
щину; 1942.

†кОНОНЕНкО христиНа («харитя»).
Член ОУН; співосновниця Союзу Українок Ка-
нади; активна в Рівному в Суспільній опіці Ук-
раїнського Червогого Хреста, зокрема у допомозі
полоненим червоноармійцям; 1943.

кОрДУБа Дем’ян («Байда»). Член обласного
проводу ОУН(б) Станиславівської обл.; 1941.

кОрДюк Богдан іван («сніп»). Провідний
член ОУН у 1930-их рр.; зв’язковий ОУН(б);
1941.

кОрНЕцькиЙ степан («вижний»). Член
ОУН(б) з Комарнищини, Львівська обл.; ройовий
УПА; 1944.

кОрЧак Дмитро. Член ОУН(б); член підпільної
мережі ОУН(б) у Бреслав, Німеччина; 1941,
1944.

†кОстюк Леонід. Учасник Похідних груп
ОУН(б) на Криворіжчині; 1943.

†кОстюк роман («костенюк»). Провідник
клітини ОУН(б) в Коломиї; 1941; після звільнення
з нацистських концтаборів, загинув 1952 р. при
переході кордону як зв’язківець між Проводом
ЗЧ ОУН і Крайовим Проводом ОУН в Україні.

†кОхаНьЧУк володимир. Учасник Похідних
груп ОУН зі Сокальщини в Умані; 1943.

†кОШик іван. Студент і член ОУН(м) з По-
пельні, Київщина; намічений ПУН на референта
молоді; 1942 (Бабин Яр).

†кравЕць іван. Член ОУН(б) з Дрогобича;
1941.

†кравс Микола. Член обласного проводу
ОУН(б) на Житомирщині; 1941.

кравців Михайло. Член УВО і ОУН; про-
відний член ОУН(б); член Ради сеньйорів при
УДП; 1941.

кравЧУк іван. Член УВО і ОУН; учасник
похідних груп ОУН(б); 1941.

краМар Зенон. Член ОУН(б); член підпільної
мережі ОУН(б) серед українських «Остарбай-
терів» біля Маґдебурґу, Німеччина; 1942.

†кривОШаПка Михайло. Нащадок давнього
козацького роду з Криворіжчини; кол. по-
літв’язень сталінських концтаборів; окружний
провідник ОУН(б) на Криворіжчину; провідник
ОУН(б) в Донбасі; організатор підпільної мережі
ОУН(б) в Донецьку, Макіївці і Горлівці; разом
з загоном підпільників з Донецька приєднався
до УПА; керівник політичного відділу УПА;
розстріляний німцями разом з дочкою; 1943.

криНицькиЙ Богдан. Член ОУН(б) і орга-
нізатор підпільної мережі ОУН(б) у Гановерщині,
Вестфалії і Райнщині в Німеччині; 1942.

криськО Левко («кріс»). Командир сотні у
курені ДУН »Ролянд»; помічник командира Ви-
шкільного полку ОУН(б) «ім. Холодного Яру»
у Рівному; 1942.

†крУк Лукіян. Учасник Похідних груп ОУН(б);
провідник Юнацтва ОУН(б) в Нікополі; 1943.

†кУЗиШиН Микола. Член ОУН(б) в Бере-
жанах; арештований ґестапо при транспортуванні
зброї і підпільної літератури для УПА; 1943.

†кУЗів Микола. Член ОУН(б) і студент у
Львові; 1944.

†кУЗьМик василь («Петренко»). Член Про-
воду ОУН(м) на СУЗ і учасник апарату пропа-
ґанди у Похідній групі ОУН(м); 1942.

†кУЗьМик іван («Петренко»). Учасник По-
хідних груп ОУН(м); член центрального проводу
ОУН(м) на СУЗ і керівник вишкільних кадрів;
1942 (Бабин Яр).

кУЗьМиН степан. Член ОУН(б) з Жовків-
щини; учасник Похідних груп ОУН(б); 1941.

†кУЗьМиЧ іван. Член ОУН(б) і студент у
Станиславові; 1944.

†кУЛьЧицькиЙ василь. Член ОУН(б); про-
відник націоналістичної молоді в Самборі; 1942.

†кУМиН степан. Член мережі ОУН(б) у Кри-
воріжжі; 1942.

кУрПіта Микола. Член ОУН(б) з с. Ремезівці,
Золочівщина; провідний член підпільної мережі
ОУН(б) серед «Остарбайтерів» в Німеччині;
1943.

†кУрЧаБа Олександер («Недоля»). Член
ОУН(б); співробітник УДП у 1941 р. і керівник
відновленого Українського Червоного Хреста; 1941.

†кУтькО іван. Учасник Похідних груп ОУН(б)
на Криворіжчині; 1943.

ЛаГОЛа іван. Член ОУН(б) на Золочівщині;
заанґажований у звені постачання воєнноприпасів
для УПА; 1943.

ЛаПиЧак тома. Провідник Крайової Екзе-
кутиви ОУН(м); 1942.

ЛаПУНька Омелян («Чабан»). Член окруж-
ного проводу ОУН(б) Бережанщини; 1941.

ЛЕБОхОрськиЙ василь. Член ОУН(б); учас-
ник державотворення 1941 р.; 1941.

ЛЕвицькиЙ всеволод. Зв’язковий ОУН в
Еспанії; 1944.

†ЛЕвицькиЙ Микола («славута»). Член
ОУН(б); чотовий куреня ДУН «Соловей»; 1944.

ЛЕвицькиЙ святослав («свєнтек»). Член

ОУН(б); підстаршина куреня ДУН «Соловей»;
1943.

ЛЕвицькиЙ семен («Щур»). Обласний про-
відник ОУН(б) Бережанської, а відтак Пере-
мишлянської округ; 1943.

ЛЕМЕха-ЛУцька Оксана. Член жіночої ме-
режі ОУН(б) у Станиславові; учасниця держа-
вотворення 1941 р. у Станиславові; 1941.

†ЛЕМик Микола («сенишин»). На знак про-
тесту проти Голодомору 1932-33 рр. за наказом
ОУН виконав атентат у консульстві СССР у
Львові; провідник Середньої похідної групи
ОУН(б); 1941.

ЛЕНик володимир («Ярослав»). Член ОУН(б)
з с. Підлісне; учасник державотворення 1941 р.;
провідний член підпільної мережі ОУН(б) у Бер-
ліні; 1942.

ЛЕНкавськиЙ степан («коваль»). Учасник
установчого Конґресу ОУН (Відень, 1929); автор
Декалогу ОУН; член Проводу ОУН(б); 1941.

ЛиНДа Остап роман («Ярема»). Член ОУН(б);
командир чоти куреня ДУН «Соловей»; 1943.

Листюк андрій. Член ОУН(б) з Покуття;
1941.

†ЛіцОвськиЙ Богдан. Член Юнацтва ОУН(б)
з Коломиї; 1942.

ЛОБаЙ володимир-іван («вугляр»). Член КЕ
ОУН(б) на ПЗУЗ; учасник Похідних груп
ОУН(б); 1942.

†ЛОГіН іван. Член ОУН(б); 1943.

ЛОЗиНськиЙ Євген («юр»). Член УВО і
ОУН; член проводу ОУН(б) Станиславівщини;
учасник державотворення 1941 р.; 1941.

ЛОПатиНськиЙ юрій («Шейк»). Член УВО
і ОУН; старшина куреня ДУН «Соловей»; ви-
конавець спецдоручень Проводу ОУН(б); 1943.

†ЛьОНкЕвиЧ Богдан. Студент Львівського
університету; учасник Похідної групи ОУН(б)
у Вінниці; 1943.

†ЛюБак Михайло. Учасник Південної похідної
групи ОУН(б) в Джанкой, Крим; 1942.

†МаГДіЙ іван. Член ОУН(б) з Богородчан-
ського повіту; член підпільної мережі ОУН(б)
серед українських «Остарбайтерів» в Гамбурґу,
Німеччина; 1942.

†МаЗУрОк Пилип («Чорний»). Зв’язковий
КЕ ОУН(б) на Волині; 1942.

†МаЗЯр Богдан. Учасник Похідних груп
ОУН(б) у Кременчуці; 1942.

МаЙБа андрій. Член ОУН(б); 1941.

†МаксиМЕць анна («Ганка»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б); 1942.

МаЛаЩУк роман («Немирич»). Співоргані-
затор Похідних груп ОУН(б); обласний провідник
ОУН(б) Станиславівщини; 1941.

†МаЛик Лонгин. Член ОУН(б) з Рогатинщини;
член підпільної мережі ОУН(б) серед українських
«Остарбайтерів» у Гамбурґу, Німеччина; разом
з ним заарештовані ґестапо члени ОУН(б) сте-
панський роман і Чемний Петро, які також
загинули; 1944.

†МаЛюжНицькиЙ Микола. Священик про-
тоієрей УАПЦ родом з м. Любарі, Волинь; член
Духовної Консисторії в Холмі; член Адмініс-
тратури УАПЦ в Луцьку; член ОУН, співпра-
цював з ПУН; 1943.

†МаЛЯрЧУк віктор. Студент Чернівецького
університету; член ОУН(м); 1941.

МариГЛаД тома. Канадський громадянин;
член ОУН(б); вояк куреня ДУН «Ролянд»; член
підпільної мережі ОУН(б) серед «Остарбайтерів»
у м. Ґрац, Австрія; 1942.

МаркО володимир. Співпрацівник ОУН(б)-
УПА в районі Динів-Бірча; 1944.

†МартиН Маріян («Остап»). Вишкільник
юнацтва ОУН; учасник Середньої похідної групи
ОУН(б) під проводом Миколи Лемика; провідник
підпільної мережі ОУН(б) на Кіровоградщині;
1943.

МартиНЕць володимир («туратті»). Про-
відник ОУН(м) на ЗУЗ; 1944.

†МартиНюк тамара. Провідна членкиня
Юнацтва ОУН і зв’язкова з підпіллям ОУН в
Рівному; розстріляна ґестапом разом з матірю
Галиною; 1943.

†МартиНюк Михайло. Член ОУН у Франції;
член французького резистансу «Макі»; розстрі-
ляний німцями разом з 25 друзями у Форт Монт-
Валеріян біля Парижу; 1944.

МарУНЧак Михайло. Провідний член ОУН(б)
на Городенщині; 1941.

†МарЧак роман («Моргун»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б) і обласний провідник Жи-
томирщини; 1942.

†МарЧЕНкО андрій («Бурий»). Провідний
член ОУН(б) на Волині; 1942.

МарУЩак-ОрЕНЧУк Марія. Член мережі
ОУН(б) у Львові; 1943.

МасЛЯНик Олександер. Співробітник ре-
ферентури розвідки ОУН(б); 1942.

МатіЙців Прокіп. Член «Летючої бриґади»
УВО; член ОУН(б); 1942.

МатЛа Зеновій («Дніпровий»). Представник
Проводу ОУН(б) при Південній похідній групі;
Крайовий провідник ОУН на Півд-СУЗ у Дніп-
ропетровську; член Бюро Проводу ОУН(б); 1943.

МацЯх Євген. Провідний член ОУН(м); 1944.

МЕЛьНик андрій («Євген»). Начальник штабу
полку УСС; начальник штабу Армії УНР; крайо-
вий командант УВО; голова Сенату ОУН; голова
ПУН; ОУН(м); 1944.

МЕЛьНик іван. Вояк Карпатської Січі; член
ОУН(б) з Вигоди, Підкарпаття; підрайонний ін-
структор УНС-УПА; 1943.

МЕЛьНик кость. Референт зв’язків ПУН між
Берліном, Римом і Закарпаттям (1934 -  ); про-
відний член ОУН(м); 1944.

МЕЛьНиЧиН Микола. Член УВО і ОУН;
Член районного проводу ОУН(б) Миколаївщини;
1942.

†МЕЛьНиЧУк василь («Чумак»). Обласний
провідник ОУН(б) у Станиславові; окружний
провідник ОУН(б) Коломийщини; 1942.

†МЕНДа степан. Повітовий провідник ОУН(б)
Яворівщини; 1940 або 1941.

†Микита ДМитрО («казьо»). Організацій-
ний референт ОУН Перемиського повіту і Пе-
ремиської округи; 1940.

Микита іваН. Член ОУН(б); 1941.

Микитюк ЯрОсЛав. Провідний член
ОУН(б) в Станиславові; 1941.

†МирОН Дмитро («Орлик»). Крайовий про-
відник ОУН(б) на ЗУЗ; член Проводу ОУН(б);
крайовий провідник ОУН(б) на ПСУЗ; 1942.

†МихаЙЛюк роман. Учасник Похідних груп
ОУН зі Сокальщини в Умані; 1943.

МіЗЕрНиЙ Мартин («рен»). Член УВО і
ОУН; провідний член ОУН(б) в Сяноці; 1944.

МірЧУк Петро («Залізняк»). Член КЕ ОУН
на ЗУЗ (1939); провідний член ОУН(б); 1941.

МОстОвиЧ Леонід. Член Похідних груп
ОУН(б); 1941.

МОстОвиЧ Микола. Провідний член ОУН(б);
заступник міністра освіти в УДП (1941); 1941.

МУДрак василь. Член ОУН (б); учасник дер-
жавотворення 1941 р.; 1942.

МУДрик степан («Мечник»). Зв’язківець
Проводу ОУН(б); учасник Похідних груп ОУН(б);
провідний працівник СБ; член Крайового Проводу
ОУН(б) на ЗУЗ; 1943.

МУШиНськиЙ Михайло. Приватний сек-
ретар Євгена Коновальця; провідний член
ОУН(м); представник ПУН в Еспанії; 1943.

НаврОцькиЙ Мирослав. Член ОУН(б); сту-
дент і член підпільної мережі ОУН(б) в Німеччині;
1942.

†НаЙДиЧ теодор. Член Похідних груп ОУН(м)
в Криворіжжі; 1942. 

НЕБУжак теодор. Член ОУН(б); 1943.

†НЕДУжиЙ тодось. Доцент Харківського
Університету; знищений ґестапо разом з дру-
жиною Марією і дочкою Оксаною, як члени
ОУН на донос росіянки-перекладачки; 1942.

НЯНЯк Григорій. Член референтури Юнацтва
ОУН(б) на Тернопільщині; 1943.

†ОЛіЙНик Петро. Учасник Похідних груп
ОУН(м); співредактор «Українського Слова» в
Києві; 1942 (Бабин Яр).

ОЛіЙНик Ярослав. Провідний член ОУН(б)
з Галича; 1943.

ОНацькиЙ Євген («тарас»). Член делеґації
УНР на Паризькій мирній конференції (1919);
професор Римського університету; уповнова-
жений Проводом Українських Націоналістів
ОУН на Італію (1929-   ); 1943.

ОНиШкЕвиЧ тарас («Галайда»). Учасник
Похідних груп ОУН(б); один із організаторів
проголошення Акту 30 червня; організатор під-
пілля ОУН(б) на Дніпропетровщині, Запоріжжі,
Донбасі, Сумщині, Житомирщині, Київщині;
член Лявівського обласного проводу ОУН(б);
1941, 1943.

ОрЕНЧУк володимир. Член повітового про-
воду ОУН(б) в Кам’яниці Струмиловій; 1943.

†ОсаДЧУк іван. Учасник Південної похідної
групи ОУН(б); провідник Кримської підгрупи;
зайшов до Євпаторії; 1942.

ОртиНськиЙ Омелян («ковжун»). Член
Похідних груп ОУН(б) в Донбасі; 1942.

ПавЛиШиН Методій («Денис»). Військовий
референт Південної похідної групи ОУН(б); мо-
лодіжний референт окружного проводу ОУН(б)
в Кривому Розі; 1942.

†ПаЛивОДа Левко.Член ОУН(б) з Коломиї; 1942.

ПаЛюШиНськиЙ Павло («старий»). Учас-
ник Похідних груп ОУН(б); районний провідник
ОУН(б) Ярунського р-ну Житомирської обл.;
1941.

†ПаНасюк Йосиф. Провідник ОУН Дубен-
ського повіту; на донос місцевих поляків роз-
стріляний німцями біля містечка Верба з братом
Михайлом і матірю; 1943.

ПаНЧиШиН Осип. Член ОУН(б) з Брідщини;
1944.

†Парасюк Михайло. Член ОУН(б) з Коломиї;
1942.

†ПасіЧНик андрій. Провідний член ОУН(б)
зі Стрийщини; 1942.

ПасіЧНЯк василь. Член ОУН(б) з Товмаць-
кого повіту; учасник Похідних груп ОУН(б);
учасник державотворення 1941 р.; 1941.
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ПЕЛЕх теодор. Член ОУН(б); воїн УНС-УПА;
1943.

†ПЕрЕГіНЯк іван («коробка»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б); заступник окружного ор-
ганізаційного референта ОУН(б) Сарненщини;
командир першої сотні УПА; 1943;

ПЕтЕЛицькиЙ степан («Максим»). Зв’яз-
ковий КЕ ОУН(б) зі Золочівщини; 1943.

†ПЕтЕрЗіЛь Євгенія. Учасник Похідних груп
ОУН(б); член обласного проводу ОУН(б) Він-
ничини; провідниця жіночої мережі у м. Вінниця;
1942.

ПЕтрЕНкО василь. Член ОУН(б) в Дніпро-
петровську і Донбасі; 1942.

†ПЕтрЕЧкО юліян. Повітовий провідник
ОУН(б) Самбірщини і організатор українського
робітництва на ЗУЗ; 1941.

†ПиЛиПЧУк віктор («вітя»). Шеф контр-
розвідки КЕ ОУН у Кракові; учасник Похідних
груп ОУН(м); дійшов аж до Курська; 1942.

ПицкО іван. Член ОУН(б) зі Стрийщини;
1943.

Пітик володимир («Яр»). Член ОУН(б); ста-
ничний юнацтва ОУН на Золочівщині; зв’язківець
на «лінії 44» по якій йшли люди і зброя для
УПА на Волинь; 1943.

ПОГЛіД Микола. Член ОУН(б) з Сяніччини,
Лемківщина; 1942.

ПОЛіЩУк Петро. Член ОУН(б); після прого-
лошення Акту 30 червня 1941 р. перебрав провід
Союзу Української Молоді; 1941.

†ПОЛОтНюк Євген («Ойген»). Член ОУН(б);
1943.

†ПОПОв іван. Член підпільної мережі ОУН(б)
в м. Новоукраїнці, Кіровоградщина; редактор
газети «Українець»; 1943.

†ПОтаПЕНкО іван. Член мережі ОУН(б) на
Криворіжжі; 1942.

ПриШЛЯк Євген («Чорнота»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б); провідний працівник СБ
ОУН(б); 1941.

ПриШЛЯк Ярослав («Лук»). Заступник по-
вітового провідника ОУН(б) Бережанщини; учас-
ник державотворення 1941 р.; 1942.

†ПрОНЧЕНкО Михайло. Поет з Криворіжжя
і кол. політичний в’язень сталінських концтаборів;
член ОУН(б) у Кривому Розі; редактор часопису
«Дзвін»; 1942.

ПрОцик Нестор. Член УВО; провідник ОУН
в Кракові (1939); член ОУН(б); провідний член
підпільної мережі ОУН(б) в Берліні; 1941.

†ПУШка Петро («жук»). Крайовий провідник
Юнацтва ОУН(б); 1944.

†П’ЯсЕцькиЙ андрій. Керівник ресорту
лісів в Українському Державному Правлінні
(1941); 1942.

†равЛик іван. Член Проводу ОУН(б); за-
ступник референта СБ ОУН(б); провідний учас-
ник державотворення 1941 р.; разом з ним ґестапо
також розстріляло 6 членів його родини, а серед
них дружину, сестру і тещу; 1942.

рак Ярослав («Мортек»). Член Проводу
ОУН(б); 1941.

ратУШНиЙ іван («степан Глід»). Провідний
член ОУН(б) з Івангорода; 1943.

рЕБЕт Дарія («Орлян»). Член Крайового Про-
воду ОУН(б) на ЗОУЗ у Кракові; 1941.

рЕБЕт Лев («кліщ»). Член УВО, крайовий
провідник ОУН на ЗУЗ; провідний член ОУН(б);
перший заступник голови УДП (1941); 1941.

рЕГЕЙ василь («кіт»). Референт зв’язку Пів-
денної похідної групи ОУН(б); обласний провідник
ОУН(б) Дніпропетровщини; 1941.

риБак Григорій («Якір»). Провідник Сар-
нецької округи ОУН(б); 1942.

риБЧУк Богдан («Оса»). Тереновий провідник
ОУН(б) в Чехословаччині (1941); заступник об-
ласного провідника ОУН(б) Станиславівщини;
1941.

†рОГаЧ іван. Секретар Президента Карпатської
України о. д-р Авґустина Волошина; співробітник
культурно-освітньої референтури Проводу Ук-
раїнських Націоналістів ОУН(м); учасник По-
хідної групи ОУН(м) т. зв. «культурників» Олега
Кандиби («Ольжича») в Києві; редактор газети
«Українське слово»; розстріляний зі сестрою
Анною; 1942 (Бабин Яр).

†рОГОвськиЙ василь («Ганжа»). Член ок-
ружного проводу ОУН(б) Стрийщини; командир
рейдуючого відділу УПА на СУЗ; 1944.

рОМаН василь. Районний провідник ОУН(б)
в Жовківщині; 1943.

рОсОха степан. Голова пропаґандистського
сектора екзекутиви ОУН на Закарпатті; член
Президії і заступник голови сейму Карпатської
України; 1941.

†рОШкО іван («ірлявський»). Член Похідних
груп ОУН(м); секретар Спілки українських пись-
менників у Києві; 1942 (Бабин Яр).

†савицькиЙ юліян. Член студентської ме-
режі ОУН(б); диктор Львівської радіостанції
ім. Є. Коновальця при проголошенні Акту 30
червня 1941; 1945.

†саМОтОвка Ярослав. Провідний учасник
Похідних груп ОУН(м); провідник підпільної
мережі ОУН(м) в Дніпропетрівському; 1942.

саМЧУк (ПЛісак) юлія («Уляна»). Пра-
цівник та інструктор для Проводу ОУН(б); член
проводу та жіночий референт Середньої похідної
групи ОУН(б); 1941, 1943.

†сатУрськиЙ степан р. Член ОУН(б) з
Коломиї; 1942.

сЕЛЕПиНа артемій («Монах»). Священик;
член ОУН(б); капелян ВО УПА «Заграва» на
Поліссі; 1943.

сЕЛЕШкО Михайло. Заступник керівника
відділу окремих справ військового штабу ОУН;
секретар Провідника ОУН полк. Євгена Коно-
вальця і Провідника ОУН(м) полк. Андрія Мель-
ника; член ПУН; 1944.

†сЕЛьськиЙ роман («Безгрішний»). Член
ОУН(б) з Коломиї; 1942.

сЕМЕНюк степан. Зв’язківець Проводу
ОУН(б) у Львові; 1942.

†сЕМЧиШиН Михайло («холод»). Окружний
провідник ОУН(б) Бережанщини; 1941.

сЕМЧиШиН тиміш («Шелест»). Провідник
Південної похідної групи ОУН(б); заступник
крайового провідника ОУН(б) на Півд-СУЗ в
Дніпропетрівському; 1942.

†сиДОрУк в. Член ОУН(б) у Засянні; учасник
Південної похідної групи ОУН(б); 1942.

сиДОрЯк Олександер. Член ОУН(б) на Сам-
бірщині; воював за незалежність Карпатської
України; 1942.

сіЛЕцькиЙ Франко. Член ОУН(б) з Горо-
денщини; 1942.

†скУрськиЙ Микола. Член підпільної мережі
ОУН(б) на Кіровоградщині; 1943.

†сЛОБОДЯН Євген. Воїн Карпатської Січі;
провідний член ОУН(б); 1942.

сОкіЛ Олександер («Птах»). Член УВО; осо-
бистий секретар Провідника ОУН полк. Євгена
Коновальця; провідний член ОУН(б); 1942.

сОЛОНиНка василь («степаняк»). Учасник
Похідних груп ОУН(б); заступник крайового
провідника ОУН(б) на ЗУЗ; заступник начальника
канцелярії УДП і начальник канцелярії зв’язку
з ОУН; 1941.

сОрОка володимир. Член ОУН(б) у Львові;
1944.

сОрОка Микола. Один із керівників ОУН на
Жовківщині; учасник Похідних груп ОУН(б);
1942.

старУх Ярослав («стяг»). Один із творців
Акту відновлення української державности 30
червня 1941 р., член УДП; член Проводу ОУН(б);
1942.

†стасів володимир («Чайка»). Член ОУН(м)
з Перемищини; керівник осередку Інспекторату
Поділля ОУН(м) у Вінниці; розстріляний німцями
з цілою його групою; 1943.

стасів іван. Член ОУН(б); 1943.

†стасів теодор. Член Похідних груп ОУН(б);
1941.

стахів володимир («корнило»). Провідник
підпільної мережі ОУН(б) у Великонімеччині;
міністер закордонних справ УДП (1941); 1941.

†стахів Марія. Член ОУН(б); учасниця від-
новлення української державности у Львові;
1941; після звільнення з німецьких концтаборів
1945 р. пішла до УПА, де і загинула.

†стахУрськиЙ Микола. Учасник Південної
похідної групи ОУН(б); член підпільної мережі
ОУН(б) на Кіровоградщині; 1943.

стЕБЕЛьськиЙ Богдан («ант»). Культу-
ролог; провідний член ОУН(б) і провідник під-
групи Похідних груп ОУН(б); 1941.

стЕБЕЛьськиЙ степан («хрін»). Підрай-
онний провідник ОУН(б) у Бірчі; 1943; опісля
один із найкращих командирів УПА.

стЕПаНюк софія. Член жіночої мережі
ОУН(б) на Крем’янеччині, Волинь; 1943.

стЕФаНик юрій («юрій Гаморак»). Керів-
ник відділу завдань на СУЗ при КЕ ОУН(б);
співробітник Головного осередку пропаганди
при Проводі ОУН(б); учасник Похідних груп;
1941.

стЕцькО Ярослав («карбович»). Ідеологічний
референт КЕ ОУН на ЗУЗ; член ПУН; перший
заступник Голови Проводу ОУН(б); учасник
Похідних груп ОУН(б); за дорученням Проводу
ОУН(б) проголосив у Львові Акт відновлення
української державності 30.06.1941; голова уряду
Українського Державного Правління (УДП);
1941.

†стОЛЯр Галина. Героїчна зв’язкова між про-
водом підпільної мережі ОУН(б) в Німеччині і
Проводом в Україні; 1942.

†сУхОвЕрськиЙ Євген. Член ОУН(м) з
Чернігівщини; член «Буковинського куреня»;
1942 (Бабин Яр).

†сУхОвЕрські тоська і Євгенія. Члени По-
хідних груп ОУН(м) з Буковини; члени рефе-
рентури молоді ОУН(м); 1942 (Бабин Яр).

сюЛюПиНа артемій («Монах»). Священик;
член ОУН(б); капелян ВО УПА «Заграва» на
Поліссі; 1943.

татарНюк Михайло («Бій»). Окружний про-
відник ОУН(б) Чортківщини; 1941.

†тЕЛіГа (ШОвГЕНЕва) Олена. Поетка-ре-
волюціонерка; учасник похідних груп ОУН(м);
організатор Спілки українських письменників в
Києві; разом з Оленою розстріляний і її чоловік
Михайло теліга; 1942 (Бабин Яр).

†тЕсЛЯ степан. Учасник Південної похідної
групи ОУН(б); провідник Кримської підгрупи;
1943.

†тиМОЩУк Протас. Член ОУН з Дубнів-
ського району, Волинь; член редакції видання
«Волинь» в Рівному; 1944.

тиМЧУк іван («володимир Шарко»). На-
драйонний провідник ОУН(б) в Радехівському
повіті; 1942.

†тихОвиЧ володимир. Член Юнацтва ОУН(б)
з Коломиї; 1942.

ткаЧ Павло. Член ОУН(б); член підпільної
мережі ОУН(б) серед «Остарбайтерів», Лінц,
Австрія; 1943.

†тУПицЯ Михайло («кангур»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б); обласний провідник ОУН(б)
Київської обл.; 1942.

тУрЧиНЯк-ЛУЧків володимира («Марта»).
Член жіночої мережі ОУН(б); зв’язківець КЕ
ОУН(б); відповідальна за зв’язкові пункти і
квартири ОУН(б) у Львові; 1942.

тюШка ОсиП («Обух»). Тереновий провідник
підпільної мережі ОУН(б) на Великонімеччину;
1941.

†ФЕДак володимир («Граб»). Крайовий про-
відник підпільної мережі ОУН(б) у Великоні-
меччині; 1943.

†ФЕДОрак кость («Мороз»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б) на Криворижчині; 1943.

ФЕДОрів Петро («П’єр»). Учасник Похідних
груп ОУН(б); співробітник референтури СБ при
Проводі ОУН(б); 1941.

ФЕДОркО Дмитро. Член ОУН(б) і член під-
пільної мережі ОУН(б) серед «Остарбайтерів»
в Гамбурґу; 1942.

ФрОЛЯк-ЕЛіЯШЕвська Ольга. Член
ОУН(б); член підпільної мережі ОУН(б) у Відні,
Австрія; 1943.

харкЕвиЧ Мирослав («степан»). Окружний
військовий референт ОУН(б) Коломийщини;
1942.

харЧЕНкО юхим. Підприємець і провідний
член ОУН(б) у Дніпропетровську; учасник По-
хідних груп ОУН(б); 1942.

хиМиНЕць юліян. Зв’язковий між ПУН і
Головною Командою Карпатської Січі; 1941.

†хОМа василь («василь Щербак»). Керівник
підгрупи Північної похідної групи ОУН(б); член
обласного проводу ОУН(б) Житомирщини; за-
проторений у табір воєннополонених червоно-
армійців, де й загинув;1942.

†хОМів Ярослав («Лімницький»). Учасник
Похідних груп ОУН(б); в.о крайового провідника
ОУН(б) на Півн-СУЗ у Києві; 1942.

†хрОМЕНкО володимир. Член ОУН і гро-
мадський діяч в Яремчі; 1944.

цЕБріЙ Григорій. Студент зі Львова; член
ОУН(б) на Тернопільщині; учасник державо-
товрення 1941 р.; 1942.

†цица Петро («конрад»). Член ОУН(б) з с.
Ремезівці, Золочівщина; член охорони Степана
Бандери; учасник Похідних груп ОУН(б); учасник
підпілля ОУН(б) в Дніпропетровську; 1941.

†цМОць костянтин («Модест»). Співробітник
референтури СБ Крайового Проводу ОУН(б)
на ЗУЗ; згадується у цьому пропам’ятному
списку тому, що відзначився при визволенні бо-
ївкою СБ з ґестапівських тюрем провідників
ОУН(б) Олексу Гасина, Дмитра Грицая і Ярос-
лава Старуха; загинув 1944 р. у бою з НКВД.

†цюМаН василь. Член ОУН(б); громадський
діяч і талановитий маляр; 1945.

†цьОНа Микола. Учасник Похідних груп
ОУН зі Сокальщини на СУЗ; 1941.

†ЧаБаН Дмитро. Член Підпільної мережі ОУН
на Кіровоградщині; 1943.

ЧаЙківськиЙ ігор. Член Похідних груп
ОУН(б) в Дніпропетровську; 1942.

ЧаЙкОвськиЙ Данило («О. Данський»).
Журналіст, публіцист, письменник; голова Го-
ловного осередку пропаганди (ГОСП) ОУН(б);
1941.

†ЧЕМЕриНськиЙ Орест («Ярослав Ор-
шан»). Заступник референта культурно-освітньої
праці ПУН; працівник референтури пропаганди
ОУН(м); учасник Похідних груп ОУН(м); спів-
редактор «Українського слова»; разом з ним
розстріляна його дружина Одарка Гузар; 1942
(Бабин Яр).

ЧЕПак Микола. Член УВО; член ОУН(б) на
Золочівщині; член підпільної мережі ОУН(б) в
Дельменгорсті, Німеччина; 1945.

ЧЕрНЕГа іван. Член ОУН(б); 1943.

ЧОрНиЙ Яків («куля»). Провідний член
ОУН(б) на Перемищині; 1943.

ШЕвЧУк іван. Кур’єр Проводу ОУН(б); 1942.

ШЕвЧУк Михайло. Член УВО; провідний
член ОУН(б), учасник державотворення 1941
р.; 1941.

ШЕвЧУк Павло («коваль»). Зв’язківець Про-
воду ОУН(б) на лінії Київ-Львів-Варшава; 1942.

†ШЕрстюк сергій. Член ОУН(б) з Харків-
щини; окружний провідник ОУН(б) на Криво-
ріжчину; 1942.

ШиШ теодор («стек»). Окружний провідник
ОУН Сокальщини; учасник Похідних груп
ОУН(б); 1941.

ШПиЛькиН теодор. Учасник Похідних груп
ОУН(б) з Дубна; батько розстріляний німцями
за участь у підпіллю; мати загинула у совєтському
концтаборі; 1942.

ШтУЛь Олег («жданович»). Член ПУН-
ОУН(м); представник ОУН(м) у штабі «Поліської
Січі» отамана Тараса Бульби («Боровця»); 1943.

ШУМка степан. Член ОУН(б) з м. Рожище,
Волинь; 1943.

ШУШЕрЕБа Микола. Член підпільної мережі
ОУН(б) серед «Остарбайтерів» в Німеччині; 1943.

ЩУДЛО Петро. Учасник Похідних груп ОУН(б);
курсант старшинської школи ОУН(б) у Великих
Мостах; 1941.

†юрЧик Петро. Член ОУН(б) з Кривого Рогу;
1943.

†ЯвОрів василь («Зелений»). Учасник По-
хідних груп ОУН(б); обласний провідник ОУН(б)
Сумської обл.; 1942.

†ЯвОрів Григорій («Яворенко»). Учасник
Похідних груп ОУН(б); обласний провідник Він-
ничини, відтак Полтавщини; 1942.

†ЯвОрськиЙ Богдан («Мирон»). Учасник
Похідних груп ОУН(б); обласний провідник
ОУН(б) Одещини; референт СБ обласного про-
воду ОУН(б).

ЯвОрськиЙ віктор. Старшина куреня ДУН
«Соловей»; 1942.

†ЯкОвЕНкО і. Член ОУН(м) з Києва; спів-
редактор «Українського слова»; 1942 (Бабин Яр).

ЯНів володимир («Янкель»). Член УВО; по-
літичний референт КЕ ОУН на ЗУЗ; провідний
член ОУН(б); член Українського Національного
Комітету у Кракові; 1941.

ЯрЕМкО Михайло. Провідний член ОУН(б) в
Самборі і Львові; 1941.

ЯриЙ ріхард («ріко»). Член Головної Команди
УВО; учасник установчого Конґресу ОУН (Ві-
день, 1929); очолював резидентуру ОУН(б) у
Відні (1940-41); посол УДП в Японії; 1941.

ЯсЕНьОвськиЙ Евстахій. Вояк УГА; член
УВО; член ОУН(б) на Тернопільщині; 1943.

†ЯхНО володимир. Член Крайового Проводу
ОУН(м) на СУЗ у Рівному; 1942.

†Яців Дмитро. Провідний член ОУН(б); мі-
ністер народнього господарства УДП (1941);
1941.
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Верига Василь, втрати ОУН в
часі Другої світової війни,
1991.

Вітик-Войтович Олена, Raven -
sbruck: Найбільший жіночий
концентраційний табір в Ні-
меччині, 1946.

Данський О., хочу жити!, 1946.

Дзюбан Орест (упор.) Укра-
їнське Державотворення. акт
30 червня 1941. Документи і
матеріали, 2001.

Іжик Семен, сміх крізь сльози,
1961.

Казанівський Богдан, Шляхом
Леґенди, 1975.

Климишин Микола, в поході
до волі. спомини, 2 т., 1975,
1996.

Косик Володимир, Україна в
Другій світовій війні у доку-
ментах, 4 т., 1997-2000.

Лебедь Микола, УПа, 1946.

Макар Володимир, Бойові дру-
зі. спомини, 2 т., 1980, 1993.

Малащук Роман, З книги мого
життя, т.1, 1987.

Матла Зиновій, Південна по-
хідна група, 1952.

Марунчак Михайло, в боротьбі
за українську державу, 1990;
Українські політичні в’язні в
нацистських концентраційних
таборах, 1966.

Мельник Кость (упор.), На зов
києва, 1983.

Мірчук Петро, Нарис історії
ОУН (1920-1939) роки, 2007.

Мірчук Петро, У німецьких
млинах смерти, 1957.

Осинка Паладій, альбум по-
літв’язня, 1946.

Романишин Олег (упор.) Про-
голошення акту відновлення
української держави 30 червня
1941 року. Збірник документів,
2006.

Стецько Ярослав, 30 червня
1941, 1967.

Шанковський Лев, Похідні гру-
пи ОУН, 1958.

родини вітик-войто-
вич (сШа)

Газети «Гомін Украї-
ни» (канада)

Музею української ви-
звольної боротьби ім.
с. Бандери (англія)

центру дослідження
визвольного руху (Ук-
раїна)

«Літопису УПа» (ка-
нада-Україна)

Українсько-канад-
ського Дослідно-Доку-
ментаційного центру
(канада)

Дослідного інституту
«Україніка» (канада)

Ліґи Українців кана-
ди

Ліґи Українок канади

ЗП УГвр (сШа)

союзу Українців Брі-
танії

київської організації
«Меморіял»

використані джерела архіви
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Документи свідчать...
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Бажанський Михайло Башук Петро Біда Роман Бойко іван Боровець Тарас Бусел Олександер

Вассиян Юліян Волошин Ростислав Галаса Михайло Горбовий Володимир Горбовий Ярослав Грицай Дмитро

Ґабрусевич іван Длуґош іван Загакайло Василь івахів Василь кандиба Олег капустянський Микола

качинський Сергій клим іван кобільник Володимир крисько Левко курчаба Олександер Лапунька Омелян

Лемик Микола Максимець Анна Марчак Роман Мельник Андрій Менда Семен Перегіняк іван

Петречко Юліян Полотнюк Євген Равлик іван Рогач іван о. Селепина Артемій Солонинка Василь

Теліга Олена Тупиця Михайло Федак Володимир Харкевич Мирослав Хомів Ярослав Цица Петро

Чемеринський Орест Яворів Григорій Яворський Богдан Янів Володимир Ярий Ріхард Яців Дмитро

«Це люди — на сталь перекуті в огні»
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біркенав, барак для жінОк

вішальниця.

піч, де спалювали трупів.

людське вОлОсся.

у такий ківш збирали пОпіл зі спалених трупів.

милиці і прОтези в’язнів.
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Жертводавцям за пожертви на спеціяльне видання «Гомону України» 
австраЛіЯ

$500: С. Романів (Melbourne)

каНаДа

ALBERTA, CALGARY
$80: О. Гладишевська
по $50: Л. Кріль, M. Пандяк
по $40: Ю. Святило
по $30: М. Данильчук, А. Са-

дівник
по $25: А. Коломійчук

EDMONTON

$1,000: Ліґа Українців Канади
$250: Ліґа Українок Канади
по: $100: В. і С. Духній, І. Брода
$50: В. Думанський
$60: Б. Небожук
$25: С. Романюк

LETHBRIDGE
$150: О. і М. Трон

STURGEON COUNTRY
$50: Б. і В. Вальків

BRITISH COLUMBIA
KELOWNA
$100: Ф. Федорів
$50: М. Стець

PITT MEADOW
$50: Я. і А. Сверида 

RICHMOND
$100: С. Петелицький

SIDNEY
$100: М. Норяк

VERNON
$200: М. Петриків
по $50: o. А. Василинко, А.

Мулик

VICTORIA
$100: О. Захари

MANITOBA, WINNIPEG:
по $100: О. Титаренко, О.

Яворський
по $50: A. Венґер, Т. Гуменюк,

В. і Е. Кухарський, В. Леськів,
О. Мендела, М. Підгірна, О.
Яворський

$20: д-р В. Павенський  

NOVA SCOTIA, SYDNEY
$50: І. Савка

ONTARIO

ALVISTON
$20: М. Мазурок 

BRANTFORD
$50: І. Мухин 
$25: д-р І. Скрипух 

CHATHAM
$60: Р. Гончар 

GUELPH
$25: С. Стецюк 

HAMILTON
$200: Український Культур-

ний Центр
по $100: Ліґа Українок Кана-

ди, Ліґа Українців Канади
по $50: В. і Т. Дудка, Б. Куль-

чицький, В. Мандрик, М. Ос-
тап'юк

$25: О. Гевко 

KITCHENER
$50: Г. Василюшко

LONDON
по $50: Р. Водвуд, Ліґа Укра-

їнців Канади
по $20: М. Конопацька
по $10: М. Киращук, Й. Ме-

динська, А. Романюк, П. Семе-
нюк, М. Федів

MISSISSAGUA
$2,000: «Nadia Kostruba Estates

Inc.»
$500: «Kostruba and Sons Inc.»
$300: І. Мокан
$200: Об’єднання кол. вояків

УПА в Канаді
$150: М. і А. Шепетик
по $100: Т. Буйняк, Б. Го-

линський, Є. Іваник, Р. Медик,
Л. Падучак, А. Процьків, Я. Са-
дова, М. Стриняк, А. Ференсів,
Е. і О. Цилюпа

$80: Б. Петигирич 
по $50: Т. Боднарчук, К. Ґар-

бовська, о. П. Івахів, К. Шев-
чук

$30: Й. Боднарук 

OAKVILLE
$3,000: «Caravan Logistics

Inc.»
$150: «Trident Associates Print-

ing»
$100: І. і О. Андрусишин

OSHAWA
$500: Ліґа Українок Канади
$150: С. Міхалецький
$100: І. Козак
по $50: І. Демків, М. і М.

Каплан

OTTAWA
$50: О. Костюк

PORT SEVERN
$100: Є. Вітковська

RICHMOND HILL
$100: В. Чвиль

ST. CATHARINES
$500: Суспільна Служба Ук-

раїнців Канади
$300: Ліґа Українців Канади
по $250: Ліґа Українок Кана-

ди, Осередок Спілки Україн-
ської Молоді

по $100: І. Кардаш, Я. Ста-
шинський

по $50: O. Гнатиків, П. Коваль,
С. Корнецький, А. Хитра

SAULT STE MARIE
по $50: Д. Вітів 

STONEY CREEK
$200: Т. Нарожняк
$100: С. і С. Блашків

STOUFFVILLE
$100: П. Білик 

SUDBURY
по $500: Ліґа Українок Кана-

ди, Ліґа Українців Канади
по $50: М. Буба, А. Гайдучок,

В. і О. Давидяк

THUNDER BAY
$60: С. Пісоцький
$50: A. Гук

TORONTO
$5,500: Дмитро Гулей (у честь

і в пам’ять найдорожчої Дру-
жини бл. п. Марії Гулей)

$5,000: Кредитова Спілка «Бу-
дучність» і Фундація «Будуч-
ність» 

по $1,000: Фундація «Десна»
(в пам’ять члена Ради Дирек-
торів Фундації «Десна» св. п.
Миколи Карпія), Ліґа Українок
Канади – Крайова Управа, Ліґа
Українців Канади – Крайова
Управа, Фундація «Прометей» 

по $500: Т. і Х. Бідяк, Родина
Вжесневських, Ліґа Українок
Канади (Етобіко); Ліґа Українок
Канади (Торонто), Ліґа Укра-
їнців Канади (Торонто), О. і А.
Романишин, А. Шматуха

$250: д-р М. Фишер-Слиш
по $200: Б. Брездень, «Golden

Lion» («Золотий Лев»), Ліґа
Українців Канади (Етобіко), П.
Саварин, А. Тарапацький, То-
вариство кол. вояків УПА в
Канаді, Український Дім ім. Т.
Шевченка (Етобіко)

по $150: С. Гурко, д-р А. В.
Лебедь, О. і А. Перун

по $100: І. Бардин, І. Богун,
Е. і М. Бочан, Братство кол.
вояків 1-ої УД УНА, Книгарня
«Буква», М. Грона, М. і С. Ґе-

ґар, Р. В. Ґіць, Т. Давидович,
В. Драбик, Р. та І. Завадський,
Ю. Кінаш, О. Лисович, О. Люб-
ка, М. Медик, Г. Свергун, М. і
М. Служала, М. Смеречинський,
О. і Я. Соколик, К. Ценюх, Б. і
О. Чиж, С. Чупак, Ю. і С. Шим-
ко, А. і О. Шіляк, Л. і М. Шух  

по $50: М. Бистрицький, М. і
А. Бурий, А. Бурій, М. Ватраль,
Й. Волощак, «Domar Travel &
Tours Ltd.», Н. Дубчак, І. Іван-
чишин, Родина Керик, O. Ко-
шильовський, M. Лялька, С.
Мачужак, М. Миро, В. Мойсяк,
І. і В. Пирожак, Р. і Д. Романів,
М. Трусь, І. Угляр-Ґурбін, О. і
З. Хабурські, П. і М. Цехош,
С. Якубів 

$75: З. Потічний 
$35: М. Брехун
по $25: А. Штельма, Л. Шум-

ська, Н. Якубовська
$20: Е. Переймибіда
$10: М. Брус

WELLAND
$100: Український Культур-

ний Центр

WINDSOR
По $100: Р. і Л. Ґавадзин, Ліґа

Українок Канади
по $50: Ліґа Українців Канади,

П. Мицак

QUEBEC, MONTREAL
$1,000: Українська Народна

Каса у Монтреалі
по $150: І. Чверенко, Я. і М.

Чолій
по $100: А. Гладилович, Г.

Головка, М. Сайко, Я. і М. Чо-
лій

по $50: І. Коштубайда, П. Ку-
зишин, Л. Левицька, Й. Мацук,
В. Меренюк, Т. Носко-Оборо-
нів, Г. Ощипко, М. і М. Стеранка 

$30: Я. Волошин-Хохлач
по $25: М. Драґан, І. та О.

Усик

SASKATCHEWAN
SASKATOON
по $100: «Werezak’s Pharmacy

Ltd.», Клюб Сеньйорів «Дніп-
ро», Ліґа Українців Канади, Я.
Сиваник

по $50: С. Дух, Г. Мартинюк,
В. Мащак

сШа
по $1,000: Організація Обо-

рони Чотирьох Свобід України
(New York, NY), Українсько-
Американська Фундація «Воля»
(New York, NY), Фундація
«Спадщина» Банку «Певність»
(Chicago, IL)

$800: САМОПОМІЧ Україн-
сько-Американська Федеральна
Кредитова Спілка (Chicago, IL)

$500: A. Лозинський (New
York, NY)

$250: SUMA (Yonkers) Federal
Credit Union (Yonkers, NY)

$227.34: В. Микитин (Sun City,
AZ)

по $100: Б. Гаргай (Howell,
NJ), Б. Гринчишин (Friendswood,
TX), М.  Козюпа (Cedar Knolls,
NJ), А. О. Морозевич (Lake-
wood, CO), М. і О. Рошецький
(Cleveland, OH)

$75: М. Бучинська (Glendale,
CA), Е. Іванків (Chicago, IL)

по $50: І. Тельвак (Niles, IL),
О. Фрит (Lithia, FL)

$20: О. Сахаревич (Hollywood,
FL).

Пожертви в пам’ять
МикОЛи карПіЯ

* 08.13.1921 - † 04.27.2010

$150: Богдан Копій
по $100: Христина і Тарас Бі-

дяк, Орест та Ірина Коструба,
Крайова Управа Ліґи Українок
Канади, Крайова Управа Ліґи
Українців Канади, Ліґа Украї-
нок Канади відділ у Торонті,
Ліґа Українців Канади відділ у
Торонті, Олег і Анна Романи-
шин, Петро Саварин, Дослідний
Інститут «Студіюм», Іван Те-
рефенко, Стефан і Леона Фе-
дунків, Оксана і Богдан Чиж,
Ірина Шуст

$75: Люба Пендзей
по $50: Теодосій Буйняк, Га-

лина Винник, Маруся Вовк,
Петро Воробець, Микола Ко-
шик, Володимира Лучків, Петро
Мицак, Гарі Несмашний та Іри-
на Мицак, Роман Приславський,
Вероніка Сергiйчук, Орест Сте-
ців, Андрій Тарапацький, Тарас
і Надя Татарин, Катерина Це-
нюх, Юрій і Мальвіна Шуст

по $30: Володимир Пітик, Ми-
хайло Шепетик

по $25: Іван Мокан, Степан
Чорний

по $20: Михайло Білик, Анна
Білоус, Ярослав Вільк, Хрис-
тина Ганич, Марія Гнатейко,
Михайло Гуцман, Марія Дома-
ґальська, Оксана Дуда, Сергій
Касянчук, Федір Коник, Микола
Литвин, Дарія Луців, Стефанія
Микуляк, Борис Михайлець,
Ярослав Низовий, Володимир
Окіпнюк, Марія Сало, Софія
Сосняк, Ярослав Фенин, Антін
Штельма, Стефан Шуст, Осип
Щурик

$10: Василь Гайда.

За сприяння додатковою інформацією 
редакція висловлює подяку:

канада: Володимир Окіпнюк, Володимира Лучків, 
Іроїда Винницька, Петро Потічний, Ігор Матла.

сШа: Богдан Казанівський, Олена Вітик-Войтович, Мирон
Войтович, Аскольд Лозинський, Михайло Козюпа, 

Наталя Качурак, Тарас Гунчак

англія: Василь Олеськів.  Німеччина: Андрій Куцан.

Україна: Роман Круцик, Володимир В’ятрович.

арґентіна: Ігор Василик.

До видання 
спеціяльного числа причинилися 

софія сосняк, Михайло Гуцман, 
Олег романишин (редакція), 

Дарія Луців, Оксана Дуда (адміністрація).

координати «Гомону України»
тел.: 416-516-2443 Факс: 416-516-4033

e-пошта: homin@on.aibn.com
www.homin.ca


