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Встане Україна,
Світ правди засвітить.
І помоляться на волі
Невольничі діти

Здійснилися пророчі слова Тараса Шевченка. Україна стала неза
лежною суверенною державою. Але якою ціною далась нам воля! Вся
наша багатостраждальна земля - мов суцільна рана. Тільки в X X столітті
вона всіяна могилами тисяч і тисяч борців за волю України. Ця свята
земля дотепер зберігає багато таємниць. І чекає, коли ж національних
героїв буде віднесено до числа великих та праведних мучеників.
На жаль, сьогодні ми ще не можемо назвати поіменно всіх земляків,
які відстоювали незалежність рідного краю. Бо над багатьма іменами
тяжіють вироки судів неправедних, морок насильницького забуття, роки
каторжних поневірянь по Сибірах і Колимах, зникнення в потаємних
енкаведистських могилах. Проте правда проростає через товщу років,
як трава крізь асфальт. Документи і спогади очевидців не просто свідчать,
а кричать до нашої свідомості.
В своїй новій книжці я хочу добрим словом згадати покоління тих
борців, які в 2 0 -30-х роках минулого століття не шкодували себе для
святої справи і прилучилися до священної боротьби за Україну. Хочу
розповісти про тих, хто своєю самозреченістю не дав вигаснути в серцях
українців іскрам волелюбності, прагнення до волі, до державності, пере
дав новим поколінням естафету гордих наших предків. їх називали про
сто хлопцями. І були вони герої. Бо власною кров'ю та ціною життя
вписали рядочок у трагічну історію національно-визвольних змагань. І
називали їх - Організація Українських Націоналістів. Правда про них
надовго була захована в спецархівах КДБ, а пам’ять сплюндрована більшо
вицькими ідеологами.
Ця книга - краплина світла на життя тих, хто прожив його з вели
кою любов'ю до рідної землі, шана їх пам’яті.
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Зродились ми великої години
З пожеж війни і з полум'я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і гнів на ворогів

увО - ОуН нд Волині

З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ
Вся історія України - це боротьба нашого народу за волю.
Особливо складним було X X століття.
Після громадянської війни Січові стрільці та вояки Армії
УНР, переважно, були інтерновані в таборах для полонених на
території Польщі та Чехословаччини. Але дух патріотизму не
залишив їх. Вони твердо вірили в те, що Україна буде само
стійною, сильною державою. Це нескорене покоління патріо
тів, проаналізувавши пройдений шлях, з великою енергією і
пристрасністю береться за організацію українського визволь
ного руху. їх хвилює питання: чому 40-мільйонний україн
ський народ не зумів вибороти собі свободи? Зрозумівши, що
причини поразки української революції полягали в слабкому
проводі та відсутності чіткої, сильної і войовничої ідеології,
яка б відповідно виробляла і гартувала характер Нації; що
соціалісти і демократи, які очолили під час революції наш
рух, виявилися повністю не здатними організувати і повести
народ на боротьбу, приходять до висновку, що потрібен новий
провід і нова ідеологія.
У липні 1920 року в середовищі Січових стрільців під керів
ництвом полковника Євгена Коновальця виникає ідея перехо
ду на нові організаційні форми боротьби і створення нового
проводу для керівництва подальшим розвитком українського
визвольного руху. Для цього була створена перша націоналі
стична організація - УВО (Українська Військова Організація).
У Львові створюється керівний орган організації - "Начальна
команда УВО". До його складу ввійшли: начальний комендант
УВО Є. Коновалець, начальник штабу - сотник Богдан Гнаткевич, бойовий референт - Михайло Саєвич, політичний рефе
рент - Дмитро Паліїв, референт розвідки - Осип Думин, члени
- Ярослав Індишевський, Юрій Полянський, полковник Ро
ман Сушко та інші. Пізніше до них приєдналися: Юліан Головінський, полковник Андрій Мельник, Володимир Целевич,
Ярослав Селезінка.
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УВО відразу спрямувала свої дії та організаційні зусилля
на Схід, призначивши крайовими комендантами на східноук
раїнські землі сотників Івана Андруха і Миколу Опоку, які
невдовзі таємно виїхали в Київ. Умови не дозволяли розгорну
ти повноцінну діяльність на Східній Україні, в цьому пеклі
терору ЧК, то головним плацдармом руху мали стати західно
українські землі, де ситуація напівдемократичної Польщі доз
воляла хоч якось налагодити підпільну роботу. Для чіткішої
організації праці ці землі було поділено на чотири округи. Коли
в 1922 році керівництво УВО перейшло на еміграцію, було
створено спеціальну крайову команду УВО, яка керувала орга
нізацією на західноукраїнських землях.
На Східній Україні відбувається тотальне нищення всього
українського, комуністичний режим розстрілює сотні тисяч
українців за найменшу причетність до національного руху і
прояв національної свідомості, встановлюється не бачена до
того диктатура московських більшовиків під виглядом маріо
неткової УРСР та КП(б)У. Така ж політика і на Західній Ук
раїні, де польський шовіністичний режим руйнує нормальне
українське і культурне життя, де панує жахливий терор, в
якому гинуть десятки тисяч людей, де робиться все, щоб дове
сти, що Галичина та Волинь - це чисто польські землі і ніяких
українців та їхніх домагань не існує.
За таких умов УВО обирає тактику абсолютно непримирен
ного опору ворогові-окупанту, стає на позиції націоналізму,
готує себе і народ до довгих і тяжких випробувань у протисто
янні, поширює ідею боротьби серед найактивніших частин
українського народу під гаслом соборництва, стає неприми
ренною до будь-яких проявів антиукраїнства та відповідає на
них відплатним ударом. УВО намічає два головних напрямки
своїх дій: організація пасивного і активного опору. Пасивний
опір - це різні форми бойкоту польської влади, до якого залу
чались якомога ширші народні маси, хцоб показати незаконність
влади окупанта. Активні форми опору, в яких брали участь
тільки члени організації, не втягуючи в ризиковану справу
мирне населення, мали, як правило, бойовий характер. Це були
терористичні акти проти представників окупаційної влади атентати, саботажі - нищення ворожого майна і дезорганіза
ція комунікацій - і так звані "екси" - експропріаційні акти,
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тобто напади на державні установи та заволодіння коштами,
які в умовах окупації вважалися українським багатством, а
тому мали бути повернуті народові.
УВО організовувала такі найважливіші бойкоти:
• бойкот присягання на вірність польській державі;
• бойкот загального перепису населення Західної України
в листопаді 1921 року;
• бойкот виборів до польського сейму в листопаді 1922 року;
• бойкот набору до польської армії в грудні 1922 року.
Українська Військова Організація спрямовувала свої удари
проти найвищих представників польської влади, прагнучи за
явити цим перед світом, що український народ не визнає того
поневолення, яке сталося, і веде з ним боротьбу. Першим най
визначнішим терористичним актом був атентат на керівника
польської держави маршала Йозефа Пілсудського під час його
приїзду до Львова і львівського воєводу Грабовського. Вико
нав атентат Степан Федак, псевдо "Смок". Політичний процес
над ним мав широкий міжнародний розголос. Одночасно УВО
карає зрадників і колаборантів, які своєю діяльністю сприя
ли окупаційній владі або пропагували лояльність до неї. Та
ких людей називали "хрунями".
Навесні 1922 року УВО розпочинає широку саботажну ак
цію, якою безпосередньо керував Є. Коновалець. Її мета - про
демонструвати ворогові та світові, що немає ніякого спокою на
окупованій землі. Крім того, було проведено масштабну акцію
проти польських поміщиків і колоністів. За літо і осінь 1922
року УВО провела біля 2300 підпалів поміщицьких господарств
та фільварків. У жовтні 1922 року було організовано спеціаль
ний партизанський рейд.
Поступово УВО розширює і зміцнює свою мережу на тере
нах західноукраїнських земель. Її клітини виникають у сусідніх
країнах: Чехословаччині, Німеччині, Литві, серед численних
українських емігрантів Америки. В цих країнах Українська
Військова Організація отримувала матеріальну, фінансову і
технічну допомогу. Для фінансування організації було створе
но спеціальний "Український бойовий комітет" під керівниц
твом Михайла Матчака.
Великим стимулом і надійним гарантом для піднесення
діяльності УВО була ідея українського націоналізму, суть якої
полягала в наступному:
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• українці повинні виробити в собі чітку політичну свідо
мість нації, а не свідомість етнографічної маси;
• ідеєю політичної незалежності українці не мають права
жертвувати ні задля чого;
• повинна бути перевага зовнішньої політики нації над
внутрішньою;
• все, на чому буде ґрунтуватися внутрішня політика і куль
тура української нації, повинно мати глибоке коріння в історії
і духовності нашого народу.
Для втілення ідеї українського націоналізму потрібна була
політико-ідеологічна, пропагандистська й виховна робота. Та
й наприкінці 20-х років політичне становище у світі та в Ук
раїні настільки змінилося, що самої військово-бойової діяль
ності вже було мало. Тому в кінці січня - на початку лютого
1929 року створюється Організація Українських Націоналістів,
в яку УВО влилася як її бойова референтура.
Днем створення ОУН вважається 2 лютого 1929 року. Було
об’єднано розрізнені націоналістичні організації і створено єди
ний керівний штаб - Провід Українських Націоналістів (ПУН).
Його головою одноголосно обрали полковника Євгена Коновальця.
На Першому Конгресі (Зборі) Українських Націоналістів
була визначена така нова організаційна структура ОУН:
1. Найвищим законодавчим органом ОУН є Збір Українсь
ких Націоналістів. Членами Збору є всі члени Проводу, члени
Суду, Головний Контрольний, всі Провідники Країв (всього
10), Секретарі округ, з яких (по 5) складаються Краї, і всі
члени ОУН, які виконують ті чи інші самостійні завдання.
2. Виконавчим органом ОУН є Провід Українських Націо
налістів (ПУН), що складається з Голови, котрого вибирає
Збір, і восьми членів, яких на пропозицію Голови затверджує
Збір. Кожний член Проводу, який очолює якусь Референтуру,
називається Референтом Проводу.
3. Фінансово-технічний контроль здійснює Головний Конт
рольний, якого також обирає Збір. Голова Проводу, Провідни
ки Країв, Секретарі мають право накладати покарання на членів
ОУН. Суд ОУН складається з Головного Судді, обраного Збо
ром і двох членів, яких призначає Провід.
4. ОУН на території України структурно ділиться на Краї
(10) і Округи. На еміграції - на Терени і Держави, відповідно
до кордонів країн.
7

5. Структурами ОУН в Краю, в який входили Галичина і
Волинь (у 30-ті роки волинські землі виділилися в окремий
Північно-Західний Край), керувала Крайова Екзекутива (від
лат. слова - "виконувати") ОУН на західноукраїнських зем
лях (КЕ ОУН на ЗУЗ). Вона складалася з Провідника, його
заступника і референтів, які очолювали певні ділянки роботи.
6. Вся територія Краю - західноукраїнських земель (ЗУЗ)
поділялася на 10 Округ: 1. Львівська. 2. Стрийська. 3. Станіславівська. 4. Коломийська. 5. Бережанська. 6. Тернопільська.
7. Перемиська. 8. Сокальська. 9. Луцька. 10. Рівненська.
7. Округи ділилися на повіти, що збігалися з адміністра
тивним поділом, повіти - на райони і підрайони, що включали
3 -5 сіл. Найнижчою клітиною були "п'ятірки" і "трійки", тобто
3 -5 членів ОУН, завжди добре законспірованих так, що, коли
в якомусь селі було дві "п'ятірки", то вони зовсім не знали
одна одну. Якщо в якійсь місцевості не було належної кількості
активістів руху, то там призначався станичний. В Організації
панувала військова дисципліна. Кожен член ОУН мусив мати
псевдо, ніхто не вживав справжніх імен і прізвищ. Всі села і
міста в системі інформації та зв’язку ОУН були закодовані.
Коди й псевда часто мінялись.
Спочатку при розбудові структур керувалися демократич
ним принципом - всіх керівників вибирали. Однак досвід ро
боти в підпіллі показав, що більш ефективним є призначати
керівника, але перед призначенням той провідник вищого рівня,
що призначав, повинен був порадитися з членами даної кліти
ни і визначити дієву та авторитетну людину.
8. Членство ОУН мало три вікові рівні: Доріст (8-15 років),
Юнацтво (15-21 рік) і повні члени (після 21 року). Прихиль
ники ОУН називалися "симпатиками", вони допомагали Орга
нізації поширювати літературу, грішми, виконували різні до
ручення в суспільно-громадській роботі. З часом, при сумлінній
і чесній діяльності, симпатики ставали повними членами ОУН.
Перевіряли ділом.
Перебування в рядах ОУН вимагало від людини великої
стійкості, мужності та посвяти. Польська поліція, вся владна
система добре розуміли, що Організація є для неї єдиною не
безпекою на фоні угодовської політики демократичних і соці
алістичних партій. Тому з учасниками націоналістичного руху
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поводилися особливо жорстоко, кидали проти них величезні
сили. Молоду людину в 19-25 років, а саме такий вік серед
членів ОУН почав переважати в 30-х рр., чекали тортури і
знущання, тюрми і концтабори. Але рух не затихав, а набирав
все більшої бойовитості та масовості. Щоб виховати, підготу
вати це "покоління титанів", "непокориме покоління", як на
зивав його поет Олег Ольжич, потрібні були, крім самих умов,
ще й якісь морально-ідейні принципи-стимули. Велику роль у
цьому плані відігравало Приречення, після виголошення яко
го кандидат ставав повноправним членом ОУН і його призна
чали до організаційної клітини, та Декалог (десять заповідей
українського націоналіста).
ПРИРЕЧЕННЯ
Прирікаю і зобов’язуюсь перед Богом, перед українським
народом - перед власним сумлінням як член революційної ОУН все і всюди працювати й боротися за Українську Самостійну
Соборну Державу, за здійснення ідей і Програм ОУН, для доб
ра й величі України, українського народу, людини, а через це для добра всього людства.
Прирікаю в тій праці й боротьбі віддати свої сили для всьо
го, що вона вимагає в кожну хвилину, і, як треба, своє життя.
Зобов'язуюсь точно і совісно сповняти всі обов’язки члена
ОУН та виконувати всі її накази й доручення. Так мені, Боже,
допоможи.
ДЕКАЛОГ
(Десять заповідей українського націоналіста)
Я дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи
й поставив на грані двох світів творити нове життя.
1. Здобудеш Українську Державу або згинеш у боротьбі за Неї.
2. Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі Твоєї
Нації.
3. Пам’ ятай про великі дні наших визвольних Змагань.
4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за
славу Володимирового Тризуба.
5. Пімсти смерть Великих Лицарів.
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6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким
треба.
7. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо
цього вимагатиме добро справи.
8. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш во
рогів Твоєї Нації.
9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не прине
волять Тебе виявити тайни.
10. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й
простору Української Держави.
(Автор "Декалогу" - Степан Ленкавський).

Його вивчали всі члени Організації й виголошували, кла
дучи руку на револьвер.
Велике значення у моральному вихованні членів ОУН та
зміцненні національної свідомості мали і наступні два доку
менти, що поширювались серед них.
12 ПРИКМЕТ ХАРАКТЕРУ УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛІСТА
1. Всеготовий, це значить, що він є вояком Української
Революційної Армії. Він бореться на великому всеобіймаючому фронті Української Національної Революції, віддаючи всі
свої сили, готовий кожної хвилини віддати і своє життя. Ук
раїнський націоналіст є завжди в повній бойовій готовності.
2. Безкорисливий, це значить, що Ідею Українського На
ціоналізму й службу для неї ставить він вище всіх скарбів
світу цього. Для неї він проміняє з радістю можливість спокій
ного та вигідного життя на тверду долю жовніра-борця, теплу
хату на окопи чи тюрму. Щастя шукає і знаходить він у ра
дості з боротьби й перемоги на службі Великій Святій Справі.
Лише в щасті Української Нації щастя українського націона
ліста. Її воля, слава й могутність - його найбільше бажання.
3. Чесний, це значить, що він ім’я націоналіста носить гідно
й ніколи не сплямить ніяким нечесним вчинком. Він завжди
придержується високих вимог націоналістичної моралі. Мо
раль опортуністичного світу родить і плекає безділля, страх,
фарисейство й угоди. Мораль націоналістична - це мораль но
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вого світу, світу чину й боротьби. Її засади взнеслі й тверді.
Вона є основою чинного й чистого, мов кристал, характеру
українського націоналіста, Лицаря-Революціонера.
4. Карний, це значить, що він безоглядно підпорядкований
і вірний аж до смерті Ідеї Українського Націоналізму, Органі
зації Українських Націоналістів і своїм провідникам. Кожний
наказ для нього святий. Він знає, що карність - це основа
організації й сили, а анархія - це руїна. Тому він завжди піддер
жує авторитет Проводу Української Нації в Організації.
5. Активний й підприємливий, це значить, що він бореть
ся всіма силами, використовуючи всі можливості, кожну хви
лину для добра Великої Справи - Української Національної
Революції. Він не знає безділля. В нього за думкою і словом
іде чин, мов за блискавкою грім. Бо життя - це рух, боротьба,
а спокій - це застій і холодна смерть. Кожну ідею, організацію
чи людину він оцінює по ділах, а не по словах. Пасивність - це
прикмета раба. Пасивності раба протиставляє він творчу і н і ц і а
т и в у і напружену активність борця-провідника.
6. Відважний, це значить, що він завжди відважно і невстрашно протиставиться всім перешкодам і небезпекам. Він
не знає, що то є страх. Заяча вдача боягуза йому чужа і гидка.
7. Витривалий, це значить, що він завжди бореться завзя
то й витривало. Він знає, що без витривалости, доведеної аж
до впертости, немає перемоги.
8. Рішучий, це значить, що він кожний наказ і кожну свою
постанову виконує рішуче, без вагань. Постановив - зробив.
9. Врівноважений, це значить, що він в усіх випадках жит
тя задержує повну рівновагу духу. Життя українського націо
наліста повне трудів, перешкод і небезпек. Щоб їх перебороти,
щоб опанувати положення і зібрати всі сили до удару в відпо
відне місце, треба насамперед опанувати себе. Тому українсь
кий націоналіст у підпіллі й у твердому бою, в окопах і тюрмі,
в тріумфі чи на ступнях шибениці, завжди врівноважений,
завжди однаково спокійний, гордий і усміхнений. Вміє по-лицарськи перемагати і по-геройськи вмирати.
10. Точний, це значить, що він завжди придержується точ
ности в житті, аж до дрібниць.
11. Здоровий, це значить, що він хоче бути здоровим. Він
хоче, щоб ціле молоде українське покоління було здорове.
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Україна потребує сильних і здорових духом і тілом синів. Тому
він в міру можливості вправляє і поширює руханку та спорт,
не нищить свого здоров'я вживанням отрут - не п'є і не ку
рить - ні гулящим життям. В українського націоналіста Вели
ка Ідея в серці, вогонь революційного духа в грудях, міцні і
гнучкі м’язи, сталеві нерви, бистрий соколиний зір і слух та
твердий п’ ястук.
12.
Обережний, це значить, що він завжди суворо придер
жується усіх засад конспірації.
(Автор - Осип МАЩ АК).

44 ПРАВИЛА ЖИТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТА
Невмируща владарна воля Української Нації, що казала
твоїм предкам завойовувати світ, водила їх під мури Царгороду, поза Каспій та Віслу, здвигнула могутню Українську Дер
жаву, мечем і плугом зазначувала границі своєї владарності, в
боротьбі проти орд сповняла історичну місію України, що про
являлася в державних чинах і творчих замірах Великих Геть
манів і Геніїв, що піднялися з руїни до нового революційного
чину і державного будівництва, що посягає тепер владно по
нове життя і творить могутню епоху Українського Націоналі
зму й наказує Тобі: Встань і борись! Слухай і вір, здобувай і
перемагай, щоб Україна була знову могутня, як колись, і тво
рила нове життя по власній уподобі і по своїй волі.
1. Приймай життя як героїчний подвиг і здобувчий чин
незламної волі та творчої ідеї.
2. Найвищим твоїм законом і твоїм бажанням є воля й ідея
Нації.
3.Будь гідним виконавцем заповітів великих синів Твоєї
Нації і борись та працюй для великого майбутнього.
4.
Твоїм найбільшим добром і твоєю честю є сила і велич
Твоєї Нації.
5. Залізна дисципліна супроти Ідеї та Проводу й обов’язок
праці є Твоєю чеснотою.
6. Пам’ ятай, що Україна покликана до творення нового
життя і тому працюй для її могутності й розвитку.
7. Плекай духа волі й творчості, неси всюди ідею Правди
України і закріплюй в життя її історичну місію.
12

8. Твоею найбільшою любов’ ю є Українська Нація, а Тво
їми братами всі члени української національної спільноти.
9. Будь вірний Ідеї Нації на життя і смерть і не здавайся,
хоч би проти тебе був увесь світ.
10. Красу і радість життя вбачай у невпинному стремлінні
на вершини духа, ідей і чину.
11. Могутній Бог княгині Ольги і Володимира Великого
жадає від тебе не сліз, ані милосердя чи пасивного роздуму
вання, але мужності й активного життя.
12. Знай, що найкраще віддаси Богові почесть через На
цію та в ім’ я Нації чинною любов’ ю до України, суворою мо
раллю борця та творця вільного державного життя.
13. Здобувай знання, що допоможе тобі опанувати світ і
життя, піднести Україну й перемогти ворогів.
14. Будь свідомий того, що Ти є співвідповідальним за долю
цілої Нації.
15. Пам'ятай, що найбільшим злочином є шкодити своїй
Нації.
16. Твоїми ворогами є тільки вороги Твоєї Нації.
17. З ворогами чини так, як цього вимагає добро і велич
Твоєї Нації.
18. Знай, що найкращою ознакою українця є мужній ха
рактер і вояцька честь, а охороною - меч.
19. Постійно пізнавай, удосконалюй себе, і здобудеш світ і
життя.
20. Знай, що світ і життя - це боротьба, а в боротьбі пере
магає той, хто має силу.
21. Тоді Ти повна людина, коли перемагаєш себе і світі
постійно стремиш на вершини.
22. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не заломлю
ється невдачами, але має відвагу піднятися з упадку й завзято
змагає до цілі.
23. Для перемоги треба витривалости й постійного зусил
ля в діянні і боротьбі.
24. Кожночасно будь готов на найбільший чин, але при
тому не занедбуй щоденної праці.
25. Будь першим у боротьбі й перемогах життя, щоб здо
бути для Нації вінець перемоги.
26. Живи риском, небезпеками і постійним змагом, а погорджуй всякою вигодою та спокійним життям філістера.
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27. Радо й без нарікань виконуй покладені на тебе обов’я
зки, щоб власною працею і наявними вартостями здобути собі
право на провідництво.
28. Пам'ятай, що провідництво вимагає постійних трудів і
великих зусиль.
29. Будь сильний і незламний навіть в обличчі смерті та
всяких терпінь.
30. Став гордо чоло небезпекам, а на удари життя відпо
відай збільшеним зусиллям праці й боротьби.
31. Пам’ятай, що милостиню приймає тільки немічний про
шак, що не може власною працею і власними вартостями здо
бути право на життя.
32. Не покладайся на нікого. Будь сам творцем свого
життя.
33. Будь скромний і шляхетний, але знай, що значить сла
бість і покора.
34. Співчуття з велетнями духа Тебе підносить, а співчуття
з підлими і безхарактерними людьми ослаблює. Подай братню
руку тим, що хочуть, як і Ти, іти на верхів'я.
35. Не завидуй нікому. Приймай те, що здобудеш власною
працею і вартістю.
36. Будь товариський. Зав'язуй побратимство духа, ідеї і
зброї в житті, праці і боротьбі.
37. Зв’язуй тісно своє життя з життям Нації. Віддай Укра
їні свою працю, майно, кров.
38. Гидуй всякою лицемірною облудою і хитрим фальшем,
але перед ворогом укривай таємні справи, і не дайся заманути
в наставлені сіті, для здобуття ж тайни від ворога вживай навіть
підступу.
39. Шануй жінок, що мають стати тобі товаришками духа,
ідеї й чину, але гидуй розгнузданими.
40. Цінуй високо материнство, як джерело продовження
життя. З твоєї родини зроби кивот чистоти Твоєї раси і Нації.
41. Люби й опікуйся дітворою, як молодістю майбутньої
Нації.
42. Плекай фізичні сили, щоб тим видатніше працювати
для своєї Нації.
43. Будь точний. Вважай за втрачену частину життя кож
ну хвилину, що пройшла без діла.
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44.
Що робиш, роби совісно і так, якби воно мало остатися
вічно й мало стати останнім і найкращим свідоцтвом про Тебе.
"12 прикмет характеру українського націоналіста” та ”44
правила життя українського націоналіста" постали кілька років
пізніше, ніж "Декалог” . Вони є продовженням намагання на
відтинку ідеології та світогляду членів ОУН створити систему
зобов'язуючих моральних законів, які допомагали б вирощу
вати кадри високоідейних, працьовитих, жертовних і активістично наставлених до життя борців за інтереси Української
Нації...
Автором "44 правил життя українського націоналіста" був
Зенон Коссак, він написав їх у львівській тюрмі".
(Петро МІРЧУК. "Нарис історії О УН ").

Журнал "Розбудова нації" в березні - травні 1929 року на
друкував програму дій і завдань ОУН, її основні засади, прий
няті на Першому Конгресі Українських Націоналістів.
Далі ці матеріали подані у скороченому резюме:
І.
Загальні засади. Український націоналізм - це духов
ний і політичний рух, який зродився з самої природи Україн
ської Нації, з її устремлінь і боротьби за вільне і творче жит
тя. Нація розуміється як найвищий вияв людської суспільної
самоорганізації і як мета для морального самоутвердження кож
ного націоналіста. Внутрішньою формою Нації є Національна
Ідея, яка визріває історично і весь час набирає, збагачується
новими набутками, формулює національні ідеали. Історичний
розвиток Нації - це закономірний процес у її боротьбі за збере
ження в світовій дійсності.
Найвищим виявом духовної сили і розростання Нації є її
культура. Суспільною формою існування Нації, яка найбіль
ше гарантує її вільний і стабільний розвиток - є держава, тільки
з її допомогою Нація може стати повноцінним членом світової
історії. Тому треба змагати, щоб майбутня держава покрила
всі етнічні території українців, забезпечила їм нормальний
розвиток. Звідси - метою боротьби українських націоналістів
проголошується Українська Соборна Самостійна Держава. Ця
держава повинна бути національною за своєю суттю, тобто слу
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жити виявам творчих можливостей всіх соціальних груп На
ції, сприяти їх розвитку, інтегруючи всі національні сили в
єдину цілість для гідного утвердження цієї національної дер
жави в світі.
Націоналістичний рух, який ставить собі практичні зав
дання для втілення своїх програмних цілей, при цьому ґрун
тується на принципі чинного, дієвого ідеалізму, моральної чис
тоти і відданості, індивідуальної творчої свободи. Головним
втілювачем ідеї і завдань націоналізму є Організація Українсь
ких Націоналістів, визначальними основами якої є: всеукраїнство, надпартійність, монократизм.
Тобто, ОУН розумілася як Орден, що покликаний постійно
боронити Націю, плекати її Ідею і має надзвичайне, не тільки
політичне, для неї значення. Метою його є довічне служіння
Нації, тому все в ньому (монократизм) підпорядковане одній
Ідеї, одному центрові керівництва, де плекаються всі найго
ловніші чинники національного самозахисту і утвердження.
Не партійна тяганина і анархія, а внутрішня консолідація і
самодисципліна у повній відданості цій вищій Ідеї.
II. Державний устрій. Форма майбутньої Української Дер
жави буде змінюватися за етапами її створення: періоду на
ціонального визволення, державного закріплення і розвитку.
З огляду на тягар і масштаби окупації, на час визвольної бо
ротьби ефективною буде форма національної диктатури, яка
зможе забезпечити внутрішню силу української Нації і згур
тувати її для боротьби з зовнішнім ворогом. Після відновлення
Української Держави, в перехідний період, голова держави
повинен підготувати утворення законодавчих органів на засаді
представництва від усіх організованих суспільних верств, з
урахуванням відмінностей окремих земель, що ввійдуть до
складу Української Держави. Обраний цим представницьким
органом, голова держави призначає виконавчу владу, відпові
дальну перед ним і законодавцями. Адміністративний устрій
Української Держави буде ґрунтуватися на місцевому само
врядуванні, кожен край буде мати свій представницький орган
і свою виконавчу владу.
III. Соціально-економічна програма. Господарське життя
країни буде будуватися на основі співпраці держави, коопе
рації і приватного капіталу. У аграрному питанні держава за
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тверджує за селянами всі ті поміщицькі землі на Сході Украї
ни, які внаслідок революційних змін були наділені їм без ви
купу. Вона дбатиме перш за все про розвиток середніх селянсь
ких господарств, обмежуватиме і регулюватиме продаж і куп
івлю землі, з метою запобігти надмірному збільшенню чи змен
шенню земельних наділів. Держава "всяко сприятиме розвит
кові агрокультури, піднесенню загального агроосвітнього рівня
селянства. Лісові площі без викупу будуть передані державі з
огляду на їх важливе екологічне значення. Міські землі та
нерухоме майно перейдуть у руки приватних власників. Орга
ни самоврядування регулюватимуть міське будівництво, запо
бігаючи кризі і й не допускаючи земельної спекуляції.
Промисловість. Всі підприємства оборонної промисловості
і ті, що особливо важливі для існування держави, будуть на
ціоналізовані. Всі інші залишаються приватному капіталові,
на основі вільної конкуренції і приватної ініціативи. Держава
дбатиме про належне підвищення фахового і технічного рівня
виробництва згідно вимог сучасних темпів індустріалізації.
Були намічені торгівельна і фінансова майбутні політики,
у соціальній політиці забезпечувалися всі демократичні права
і свободи за громадянами, як це встановлено в країнах Заходу.
IV. Зовнішня політика. Україна повинна завжди діяти як
вирішальний політичний чинник в масштабі Східної Європи.
Повне звільнення України від окупації та відкриття можливо
стей для повноцінного утвердження її у світі можливі лише за
наявності сильних власних військових спроможностей і розум
ної союзницької політики. ОУН відкидає в принципі орієнта
цію на котрогось з історичних ворогів Української Нації
(Польща, Росія). Зовнішня політика повинна будуватися на
союзі з тими державами, які вороже ставляться до окупантів
України, а також на використанні міжнародних взаємостосунків
для досягнення своїх цілей. При цьому визначальним буде
опертя на власні сили, розбудова своєї міцної держави. Україн
ська Держава повинна прагнути визволити всі етнографічні
українські землі, а також до забезпечення територіальної гос
подарської самодостатності держави.
V. Військове питання. Лише військова сила, що спираєть
ся на озброєний народ, готова уперто та завзято боротися за
свої права, зможе звільнити Україну від найманців. Організа
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ція військової сили буде змінюватися за такими етапами ста
новлення України: ворожа окупація, національна революція,
державне закріплення. Потім оборону держави буде здійсню
вати єдина, регулярна надкласова національна армія і флот,
що разом з козачими частинами будуть збудовані на підставі
загальної військової повинності.
VI. Культура і мистецтво. Українська Держава повинна
так підтримувати культурні процеси, щоб дати можливість
вільно розвиватися всім історичним традиціям, духовній при
роді українського народу. Враховуючи вимоги сучасності і вод
ночас викорінюючи ті шкідливі впливи в сфері духовності, які
з'явилися внаслідок чужого поневолення і відбилися на куль
турі і психології народу (особливо московський матеріалізм,
примітивізм і марксизм), тільки розвиток мистецьких тради
цій, які пов'язані з величним героїко-християнським духом
нашої давнини, з культом лицарства, вольовито-творчим став
ленням до життя, зможе збудити здорове піднесення Нації.
VII. Освіта. Держава забезпечує єдину систему шкільної
освіти - обов'язкову і безплатну, яка загарантує всебічний і
гармонійний розвиток людини. Приватні освітні установи та
іншомовне навчання допускатимуться тільки за дозволом дер
жави і контролюватимуться нею.
VIII. Релігійне питання. Українська Держава визнаватиме
повну свободу релігійного сумління. Влада, приймаючи засад ниче відділення церкви від держави, буде співпрацювати з
церковними організаціями у справах морального виховання
Нації. У школі допускатиметься навчання релігії тих культів,
які не будуть проявляти денаціоналізаторських тенденцій.
Українська Держава буде сприяти розвиткові української на
ціональної церкви, незалежної від іноземних патріархатів, та
українізації релігійних культів.
IX. Підсумковий розділ. ОУН, беручи у підставу своєї діяль
ності ідею Української Соборної Самостійної Держави та не
визначаючи всіх міжнародних актів, які закріпили теперішнє
поневолення України, тим самим ставить себе в категоричну
протилежність до всіх тих сил, своїх і чужих, які проти цих
двох принципів виступають. ОУН протидіятиме всім, хто зава
жатиме їй втілювати ці свої принципи в життя. ОУН буде ве
сти політику соборництва, єдності всіх українських земель,
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всеукраїнського державництва, не надаючи їй партійного, кла
сового чи якогось іншого суспільно-групового характеру, по
борюватиме ті течії, які саме за таке партійницьке чи класове
шматування української справи стоять. ОУН ставить собі за
мету оздоровити стосунки в середині Нації, викликати в ук
раїнському нар9ді державно-творчі зусилля, розгорнути україн
ську національну силу на всю її широту і так забезпечити ве
ликій Українській Нації відповідне місце серед інших держав
них народів світу.
Головна мета ОУН - організація й підготовка українського
народу до здобуття незалежної Української Держави. Основні
напрями роботи:
• політична просвіта народних мас;
• нарощування все нових і нових бойових дій проти оку
пантів;
• розгалуження і зміцнення організаційної і керівної по
літичної мережі ОУН;
• постійне загальне підсилення революційного "кипіння”
в масах, аж до проривного моменту.
Цю програму дій ОУН успішно реалізовує на практиці. Її
акції і впливи здійснюються майже в кожному селі і місті
Галичини та Волині. По всьому краю польська влада вдається
до арештів та судових процесів. Так, за 1929-1930 роки, за
неповними даними, відбулося майже 100 арештів і судів, в які
були втягнуті сотні українців, переважно молодь.
Важливим аспектом політики ОУН стає протистояння
польській колонізації західноукраїнських земель. Ще в 1920
році був виданий спеціальний Закон про колонізацію "східних
теренів Польщі", так підступно офіційно називав загарбник
українські і білоруські землі. Внаслідок цього була розгорнута
масштабна соціальна політика на переселення поляків, пере
важно колишніх військових, на Волинь і Полісся та в ті райо
ни Галичини, де мало проживало поляків. Всього лише за 20-ті
роки на Волинь переселилося близько 20 тисяч і 10 тисяч на
Галичину таких колоністів, а ще їх називали "осадниками".
Разом з тим проводилася паралельна політика соціального
визиску українського села, яка призводила до масової еміграції
українців за кордон у пошуках заробітку. Так, лише за 1929
рік в Америку виїхало 38 тисяч чоловік і 14 тисяч - в Європу.
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На їх місце прибували поляки. Ці колоністи були активними
носіями польського шовінізму. Вони об'єднувалися нібито у
спортивні товариства "Стшелєц" ("Стрілець") і нападали на
українські села, де помічали якесь національне вирування. Все
це входило в загальнодержавну політику Польщі "на знищен
ня Русі", як відверто проголошувала польська преса.
У відповідь на колонізацію влітку - восени 1930 року ОУН
організовує велику саботажну акцію, якою керував бойовий
референт Крайової екзекутиви Роман Шухевич (псевдо "Дзвін").
Мета акції: принизити престиж польської держави в очах світо
вої громадськості та показати нестерпні умови життя українців
під польською окупацією, відстрашити польських колоністів
від поселення на українських землях, показати українським
селянам, хто відбирає в них землю, закликати їх до боротьби
проти окупантів.
Горіли маєтки колоністів, нищились лінії зв'язку, поліційні
станиці, йшли бої зі "стшельцями". Світ отримує ще один гуч
ний сигнал про те, що український народ не змирився з окупа
цією. Провід ОУН на еміграції виступив з приводу саботажної
акції із заявами, в яких роз'яснював, чому український народ
повинен шляхом збройної революції виборювати собі свободу.
В них збройний силовий шлях визначався як єдиний в тих
умовах, в яких опинилася Україна, коли її окупанти, чи то
поляки, чи московські більшовики, не визнаючи ніяких людсь
ких норм і законів, ведуть послідовну політику вигублення
українців як нації.
Польська влада в паніці, щоб залякати український націо
нальний опір, застосувала масовий терор. У 1930 році було
заарештовано 1777 українців, про це доповідав міністр
внутрішніх справ Польщі Складковський. Протистояння в
суспільстві зростало. Нова польська політика на західноукраїн
ських землях офіційно лицемірно була названа "пацифікацією",
тобто "замиренням". Так окупант хотів приховати свою руїн
ницьку і злочинну політику перед світом. Восени 1930 року
польські каральні загони оточували село, пильнували, щоб з
нього ніхто не вийшов, а потім влаштовували загальну "реві
зію" , тобто нищення культурних і матеріальних надбань укра
їнських селян. Плюндрували читальні "Просвіти", кооперативні
крамниці з метою до основ зруйнувати соціально-культурну
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інфраструктуру села, залякати населення. Влаштовували масові
екзекуції - прилюдне покарання селян нагаями. Били до не
стями, коли людина падала, відливали водою і били далі. Все
це проходило в садистських формах і під знущальні вигуки
"Hex жиє Польска!” ( ”Хай живе Польща!"). Часто траплялися
смертельні випадки. Особливо терпіли сільські інтелігенти і на
ціонально свідомі селяни. Все це супроводжувалось масовим
грабежем. Великі "контрибуції", накладені на село, підривали
його економічно. Фактично українські села були віддані на роз
крадання під наглядом поліції різним злочинним елементам.
Ці страшні події полякам не вдалося приховати. Провід ОУН
доклав усіх зусиль, щоб про це дізнався світ. Прес-бюро в
Женеві, Берліні, Лондоні, Брюсселі видавали повідомлення про
"пацифікацію" різними мовами. Невдовзі про це заговорила
європейська і американська преса, яка гнівно засудила політику
Польщі. Також провід ОУН організував акції протесту по тих
містах і країнах, де проживала українська еміграція. ОУН
організувала цілий ряд відплатних актів. У 1931 році пройшла
серія експропріаційних нападів ("ексів") на станиці польської
пошти, бойові групи постійно тероризували польську владу й
створювали атмосферу її ненадійності на українських землях,
показували, що визвольна боротьба проти окупантів продов
жується.
В серпні 1931 року був організований атентат на видатного
польського діяча, посла до Сейму Польщі Тадеуша Голувку,
який був автором підступного проекту знищення українсько
го національного руху під замаскованим польсько-українсь
ким "замиренням" ("пацифікацією"). Його ідея була пере
творити українців у "русинів за походженням, поляків за
національністю", тобто ліквідувати українців на західноук
раїнських землях як націю.
В березні 1932 року було вбито у Львові комісара поліції
Чеховського, який катував політичних в'язнів під час допитів
та по-звірячому знущався над арештантами.
У червні 1934 року ОУН організувала атентат на польського
міністра внутрішніх справ генерала Броніслава Пєрацького,
який керував варварською "паціфикацією". Він загинув серед
білого дня в центрі Варшави від руки бойовика ОУН Григорія
Мацейка.
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На знак протесту проти голодомору 1932-1933 років на
Східній Україні, влаштованого радянським режимом, 22 жовт
ня 1933 року був виконаний атентат на большевицького дип
ломата у радянському консульстві у Львові. Було вбито високо
поставленого сталінського дипломатичного урядовця Маїлова.
Здійснив замах 19-річний студент Львівської гімназії Микола
Лемик. Завданням ОУН в цій акції було задекларувати перед
світом протест українських націоналістів проти звірств сталін
ського режиму, непризнання колоніальної залежності Украї
ни від Москви.
Було здійснено атентат на польського шкільного куратора
у Львові Станіслава Собінського, який проводив жорстку шо
віністичну, антиукраїнську політику в галузі шкільництва, зо
крема колонізацію українських шкіл та української молоді.
Замах вчинив Роман Шухевич.
Всі ці події активізували народ на найрізноманітніші форми
боротьби і спротиву ворогові. Практично не припиняються ареш
ти і судові процеси. Протягом 1931-1932 рр. відбулося більше
100 арештів і судів, а за 1933-1934 рр. - понад 200 судових
процесів, внаслідок чого були увязнені сотні учасників націона
лістичного руху. Польська влада запроваджує так звані "наглі
суди", тобто "термінові суди", які прискорюють розправи ре
жиму з учасниками руху. Майже кожний провідний і активний
діяч по кілька разів сидів в тюрмі або в Березі Картузькій. Але
в лави активних учасників ОУН вливаються все нові й нові
сили: Степан Бандера, Іван Малюца, Володимир Янів, Ярос
лав Стецько, Дмитро Грицай, Ярослав Чемеринський, Микола
Лебедь. Протистояння в суспільстві сягнуло апогею. Кожне
село вважало себе клітиною загальнонародного руху опору.
Сила, активність і масовість націоналістичного руху зростає.
Новий виток бойової активності пов'язаний з іменем Сте
пана Бандери, який у 24 роки став Крайовим Провідником.
Це був завзятий, енергійний, непохитний український політич
ний діяч, блискучий організатор, стратег і тактик, ідеолог на
ціоналізму, національний герой, псевдо "Лис". Очоливши Край
ову Екзекутиву ОУН на західноукраїнських землях, він відра
зу взявся за зміцнення мережі ОУН, посилення її бойової діяль
ності, піднесення рівня пропаганди і загального духу бороть
би, ефективно організував пересилання і розповсюдження
22

підпільної літератури. З ініціативи Бендери поширилась ак
ція культу символічних могил, була проведена акція в оборо
ну українського шкільництва, антимонопольна акція з приво
ду продажу горілки і тютюну, антибольшевицька акція.
Польська поліція зуміла налагодити роботу з метою прове
дення в ряди ОУН своїх агентів, вербування донощиків і про
вокаторів. Через це сталося ряд провалів і втрат в діяльності
ОУН. Особливо дошкульною була робота Романа Барановського - члена проводу ОУН, якого завербувала поліція ще в кінці
20-х років (не витримав тортур під час слідства) та його брата
Ярослава.
Але найбільшого удару націоналістичному руху завдав так
званий "Архів Сеника” , тобто архів документів Проводу ОУН
за кордоном, який якимось чином (до кінця не вияснено і сьо
годні) потрапив спочатку до рук чеської, а потім польської
поліції. На основі його даних було проведено не тільки масові
арешти націоналістів, а влада зуміла підступно сфальшувати
ряд нібито "зізнань" заарештованих і на основі їх "розколоти"
інших, підірвавши в них віру в товаришів.
Історія з "Архівом Сеника" - один із найтрагічніших мо
ментів в історії ОУН. На лаві підсудних опинилося 12 про
відних членів ОУН Краю: Степан Бандера, Микола Лебедь,
Дарія Гнатківська, Ярослав Карпинець, Микола Климишин,
Богдан Підгайний, Іван Малюца, Яків Чорній, Євген Качмарський, Роман Мигаль, Катерина Зарицька, Ярослав Рак. Це були
молоді люди у віці від 21 до 31 року, переважно студенти різних
вузів. "Процес С. Бандери і його товаришів" проходив у Вар
шаві з 18 листопада 1935 по 19 січня 1936 року. А коли
польська поліція зібрала більше даних про підпільний рево
люційний рух і заарештувала ще цілий ряд членів ОУН, серед
яких були Роман Шухевич і Ярослав Стецько, 25 травня 1936
року процес було поновлено. Всього перед судом постало
23 організатори і активісти руху на чолі з Степаном Бандерою. їх захищало 11 українських адвокатів.
Попереднє слідство велося дуже жорстоко, було багато фаль
сифікованих "свідчень” . Але процес був драматичним і напру
женим, отримав світовий розголос. Підсудні відмовилися го
ворити польською мовою і домоглися права говорити україн
ською. Всі вони і ті, хто приходив на суд як свідки, демонстра
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тивно віталися вигуком "Слава Україні!" Мужні революціоне
ри використали цей процес для того, щоб заявити голосно пе
ред світом про підпільний український визвольний рух і ви
ступити з пропагандою своїх ідей.
У своїй промові Степан Бандера відкрито виступив із зви
нуваченням польського окупаційного режиму і пояснив перед
широкою громадськістю завдання боротьби ОУН, пояснив, чому
організація вдається до таких жорстоких методів, як атентати
і за що були вбиті всі ті, хто зраджував, видавав на тортури
український народ і його бойову ланку - членів ОУН. Ця про
мова розкрила всім, що ОУН не є групкою терористів, як її
намагалися представити, а охоплює своєю діяльністю всі ділян
ки українського життя, фактично формує і скеровує народну
думку, постає як єдиний захисник найсуттєвіших націо
нальних інтересів в умовах гноблення і окупації.
Під тиском обставин та світової суспільної думки польський
суд змушений був "бути м'яким", прагнув дещо "задобрити"
націоналістичний рух. Тільки С. Бандеру та Р. Мигаля засу
дили на довічне ув'язнення, решта отримали від 15 до 7 років,
а деякі навіть були звільнені. Влада не наважилася застосува
ти кару смерті.
Цей процес приніс велику славу ОУН, заманіфестував пе
ред світом її політичну і моральну позицію безкомпромісної
боротьби за відновлення Української Держави. Водночас про
ведені масові арешти по всій Західній Україні нанесли відчут
ну втрату і деяке послаблення в діяльності Організації.
Ще одна трагічна сторінка в історії ОУН - смерть полков
ника Євгена Коновальця.
23 травня 1938 року в голландському місті Роттердамі Коновалець зустрівся із зв'язковим із східноукраїнських земель.
Той передав йому пакунок, в якому була бомба. О 12 год.
15 хв. вона вибухнула в руках полковника і розшматувала
його тіло. Пізніше поліція виявила, що вбивця сховався на
радянському торговому кораблі "Менжинський” , який в той
час стояв у порту Роттердама. Всі подальші розслідування кри
міналістів та істориків підтвердили версію про організацію вбив
ства саме Москвою, яка в середині 30-х неодноразово робила
спроби вбити Є. Коновальця, що вів активну роботу над орган
ізацією підпільного руху в УРСР.
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Похорон відбувся 28 травня 1938 року. У "Відозві" ПУН з
приводу вбивства полковника Євгена Коновальця писалося: "Не
залякає нас терор Кремля! Як довго житиме останній україн
ський націоналіст, останній українець, так довго йтиме останній
бій на землі за суверенну Соборну Українську Державу! Пере
мога або смерть - буде завжди законом нашого серця! Вождь
із-за гробу стоїть на сторожі непорочности і святости Ідеї! Із
могили його голос несеться: "Хай бій ваш буде перемогою, а
перемога помстою!"
Смерть Є. Коновальця стала великою втратою для Органі
зації. За всіма своїми особистісними даними покійний відпо
відав рівневі Провідника Нації. Ситуація ускладнювалась тим,
що у Проводі ОУН не було такої постаті, яка б користувалася
належним авторитетом і здібностями, щоб замінити Коноваль
ця. Через кілька тижнів після похорону О. Сеник несподівано
повідомив, що нібито полковник Коновалець залишив усний
заповіт Ярославу Барановському про те, що в разі своєї смерті
призначає своїм наступником колишнього Крайового Комен
данта УВО, політв'язня полковника Андрія Мельника.
Така раптова "згадка" Сеника і Барановського викликала
здивування в членів ОУН. Коли в серпні 1938 року кандидату
ра А. Мельника стала відома Крайовій Екзекутиві ОУН на за
хідноукраїнських землях, то вона її відкинула. Причиною цього
була не сама особа Мельника, до якої молоді націоналісти ста
вилися з пошаною, а те, що полковник Андрій Мельник ос
танні 12 років не брав активної участі в революційному русі і,
закономірно, не міг відчувати всієї напруги і складності
підпільної боротьби. А серед революційної молоді Західної
України в той час надзвичайно зріс авторитет незламного Сте
пана Бандери, який в ув’язненні слідкував за розгортанням
боротьби і передавав на волю свої рекомендації. Тому в кризо
вий період після смерті Коновальця виник серед оунівців план
визволення С. Бандери. Втеча була призначена на 4 серпня
1938 року. Знову про це чомусь дізналась поліція і заарешту
вала організаторів втечі.
27 серпня 1938 року відбувся II Великий Збір Українських
Націоналістів у Римі, в будинку колишньої української амбасади. Головою Проводу на основі "усного заповіту" полковни
ка Коновальця було затверджено Андрія Мельника. Протести
представників Краю були безапеляційно відкинуті.
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В ОУН намітився розкол, бо зміни відбулися не лише в
організаційних питаннях, а й в зовнішній політиці. Досі ОУН
завжди непохитно стояла на позиціях повної незалежності та
опиралася тільки на власні сили, не йшла у "фарватері" жод
ної європейської держави у міжнародній політиці.
А в час головування А. Мельника намітилася і потім щораз
більше посилювалася лінія орієнтації на Німеччину. Безумов
но, що політична орієнтація на країну, де проголошувались
різні теорії опанування Східною Європою і, зрозуміло, Украї
ною, була небезпечною, що й виявилося згодом. Це був відступ
від принципів націоналізму.
Остаточне роз'єднання прийшло тоді, коли Мельник видав
наказ здати Карпатську Україну мадярам і орієнтуватися на
Німеччину, яка подарує свободу українцям. Степан Бандера ж
вважав, що треба здатися на Бога і тільки власними силами
боронити рідну землю, робити все, аби Україна з честю ви
йшла з цієї жахливої війни.
За Андрієм Мельником пішло 50 членів, а за Бандерою 20 тисяч молодих українських націоналістів. Такий розкол
наробив багато шкоди у справі визволення України, частково
послабив позиції ОУН.
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ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ
(Партійний гімн ОУН)
Зродились ми великої години
В пожарах війн і полум'ях огнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і бунт на ворогів.
І ось ми йдем у бою життєвому
Міцні, тверді, незламні, як граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати,
Заплатою - нам розкіш боротьби,
Солодше нам за волю умирати,
Як жити в путах, мов німі раби.
Велику правду, для всіх нас єдину,
Наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину,
Нам Україна вища понад все!"
Нас кличе в бій борців упавших слава,
Для нас закон найвищий - це приказ,
Соборна Українська держава
Одна міцна від Сяну по Кавказ!
Гімн був затверджений у 1932 році. Його слова написав О. Бабій.
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Намагаються ворони
Із надгробних плит
Виклювати літери
Імен і прізвищ...

В. Вербич

ВОЛИНЬ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ
Волинь у 20-30-ті роки минулого століття поділялась на
такі повіти: Дубнівський, Кременецький, Ровенський, Здолбунівський, Костопольський, Сарнівський, Луцький, Ковельсь
кий, Володимирський, Горохівський, і була під владою Польщі.
З моменту початку діяльності Української Військової Орган
ізації і до 1927 року польською поліцією на Волині було зафі
ксовано 28 центрів і 430 членів національно-визвольного руху.
Після утворення ОУН в 1933-1934 роках таких центрів полі
ція зафіксувала 99 і 762 члени, а в 1935 році - 138 центрів і
790 членів. Організаційна сітка ОУН зросла на 492 відсотки,
а кількість членів і співчуваючих їм, відомих польським орга
нам безпеки і взятих на облік, більш як на 177 відсотків. А
скільком борцям-патріотам вдалося діяти конспіративно і не
попасти на такий "облік"?!
Ніякі репресії польської влади не могли загальмувати на
ціонально-визвольного руху на Волині. Його організаторами
були випускники гімназій міста Луцька, Кременця, Рівного.
Навчаючись потім в університетах у Львові, Чехословаччини,
Австрії, Бельгії, Польщі, вони отримали добру ідеологічну підго
товку. Брали активну участь в антипольській кампанії свяще
ники, пастори українських євангельських і реформістських
церков, діячі Фронту Національного Єднання, вчителі, юрис
ти, лікарі, заможні селяни. Це були освічені люди, які хотіли
жити і господарювати у своїй незалежній державі. Велику роль
у поширенні ідеології націоналізму відіграла організація
"Пласт", а пізніше "Юнак". Керував роботою ОУН на Волині
Волошин (Березюк) Ростислав, родом із села Озеряни Дубнівського району, студент права Львівського університету. На те
риторії кожного повіту був повітовий виконком ОУН. Основні
напрями діяльності:
•
Інтенсивна пропагандистська, організаційна і навчальна
робота.
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• Поширення легальних націоналістичних видань.
• Бойкоти та саботажні акції.
Волиняни брали активну участь в акції поширення культу
символічних могил борців за волю України. Спочатку були
упорядковані могили Січових стрільців, вояків армії УНР та
козаків, що загинули 300 років тому. Крім існуючих могил, в
кожному селі насипалися символічні могили, де на річниці
визначних дат: 1 листопада, на Зелені свята відправлялися
панахиди, виголошувалися промови, загалом проводилася агі
таційно-пропагандистська робота.
Такі могили були насипані в с. Милуші та с. Буяни Луць
кого повіту. Навколо могил була зроблена загорода із дубових
кілків, зв’язаних телефонним проводом, поставлений хрест,
прибраний в українському стилі, з написом: "Борцям за волю
України. Хто знищить, того чекає смерть". На могилі Січових
стрільців в с. Боголюби Луцького повіту було встановлено ук
раїнський прапор і тризуб, зроблено напис: "Тут впав боєць за
Вільну Україну. Пам'ятайте, що ні одна крапля його крові не
пропаде даремно". В с. Здовбиця Здолбунівського повіту мо
гила вояків УНР була прикрашена вінками з ялини, пере
плетеними жовтими і голубими стрічками з написом "Слава
борцям". Хрест був прикрашений вишитим рушником, вста
новлений тризуб із написом "Тут лежать борці за волю Украї
ни, які загинули в 1918 році". Така ж акція пройшла в с. Бать
ків Дубнівського повіту, с. Новоставці Ровенського повіту.
Освячення могил мало характер націоналістичної маніфестації.
За селом Шайно Ковельського повіту біля дороги були по
ставлені бронзові хрести, козацькі списи, український прапор
і герб тризуб на могилах козаків, що загинули в 1654 році.
Між селами Гульча і Гупанін Здолбунівського повіту була
насипана могила і встановлений залізний хрест з написом:
"В пам'ять 33-м запорізьким козакам, що загинули за волю
України в 1654 році". Біля с. Усичі Луцького повіту була на
сипана могила та встановлено хрест з намальованим тризубом
і написом, який славив подвиги козаків, що загинули тут більше
300 років тому в боротьбі з ляхами.
Велика увага приділялась вшануванню пам’яті козаків,
полеглих під Берестечком. Цікавим щодо цього є архівний
документ від 1 червня 1933 року - повідомлення коменданта
польської поліції в Дубно начальнику слідчого відділу в Луцьку.
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В ньому йдеться про те, що на "Козацьких могилах", котрі
знаходяться біля с. Пляшева, кожного року відбувається хра
мове свято, на яке прибуває більше п'яти тисяч осіб з Волині
та Східної Малопольщі (так називалися тоді західноукраїнські
землі). І що при цьому українські націоналісти намагаються
храмовим урочистостям надати націоналістичного забарвлен
ня. У цьому документі відзначається, що впродовж минулих
років мали місце антипольські виступи українських послів. А
в 1932 році виступ членів ОУН виявився у поширенні неле
гальної літератури. На свято, як зазначається в документі,
прибували чисельні групи націоналістиної молоді з Ровенського, Кременецького, Дубнівського, Луцького, Володимирського і Горохівського повітів. Зі Львова і Тернополя приїжджа
ли українські студенти, а також учні старших класів гімназій.
Ці урочистості, як свідчить документ, відбувалися 15 і 16 чер
вня. В склепу на могилах козаків клались вінки з чорними та
жовто-блакитними стрічками і написами "Братам, які впали за
свободу України", "Борцям за волю України", "Слава героям".
За даними польської поліції, в 1933 році в такому святкуванні
брало участь сім тисяч чоловік.
Польська поліція відразу кинулась перешкоджати поши
ренню акції "Культу символічних могил". По всьому краю за
в’язалося широке протистояння режиму і народу. Все це вихо
вувало український народ, гартувало до боротьби.
На території Волині проводились саботажні акції: пошко
дження телефонного зв’ язку між залізничними станціями,
влаштування перешкод на залізничному полотні, зафарбову
вання польських гербів, заляпування їх смолою і розміщення
на їх місці тризуба. Було замазано смолою меморіальну дошку
на честь польського війська на Кременецькому ліцеї. У 1930
році проходило масове зривання плакатів і виборчих списків
на вибори до польського сейму. В с. Жидичин Луцького повіту
появилися написи назв вулиць імені Богдана Хмельницького і
Івана Мазепи. Проводився бойкот святкування іменин Пілсудського та 15-річчя незалежності Польщі. В м. Корець Ровенського повіту велась підготовка до знищення за допомогою ручних
гранат пам'ятника Пілсудському.
На теренах Волині постійно проходили військові тренуван
ня, проводилась бойова підготовка до збройних виступів, до
масових і індивідуальних актів, терору і саботажу.
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Тисячами розкидались і передавались листівки і відозви антипольського змісту, які чітко роз'яснювали суспільно-політичну
ситуацію в країні, повідомляли про події, які відбувалися, або
просто закликали до боротьби: "Геть з колонізацією українсь
ких шкіл, геть з польським терором. Хай живе українська на
ція. ОУН". Велике значення мало масове розповсюдження лис
тівок до 3 травня 1932 року, щоб перешкодити проведенню
польського національного свята і показати, що український народ
не згідний зі своїм приєднанням до Польської держави.
На державних установах, церквах, школах або просто на
видних місцях у селах і містах вивішувались національні жовто-блакитні прапори з написами: "Ще не вмерла Україна", "Ще
Н.У.", "Хай живе Україна", "Хай живе ОУН", а також лозун
ги і транспаранти: "Геть, ляхи, за Сян, бо Україна наша",
"Пілсудський - кровавий собака", "Палити польських панів і
підпанків. Хай живе Україна", "Ви, ляхи прокляті, позор вам!",
"Хай живе українська мова", "Уже час звільнитися від
польського ярма".
До 22 січня 1931 року були розвішані плакати такого змісту:
"1918 22 січня. 1919-1931. Хай живе незалежна об'єднана Ук
раїна. Геть окупантів, смерть або перемога", а на горі Бонна в
Кременці 22 січня 1931 року був вивішений український на
ціональний прапор із чорним лоскутом у формі тризуба. В 1934
році до цього дня по селах і містах було вивішено транспарант
"ОУН - 1918-1934 - 16 років Україна гине в ляхському ярмі.
Брати українці, пора нам проснутись!"
У 1934 році поширювались такі відозви:
ВІДОЗВА
від 18 лютого 1934 року

Брати українці, припиніть міжусобну боротьбу, встаньте
на захист великої України, залиште різні партії і створіть одну
велику партію, яка могла би встати на боротьбу з ляхами і
різними експлуататорами нашого народу, щоб над нами не
сміялись інші народи. Встаньте, брати, і промовте "Геть звідси,
ляхи, бо тут Україна” - хай знають, що ми ще живі.
ОУН
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ВІДОЗВА
від 7 квітня 1934 року

Подивись на фронт боротьби за волю українського народу,
проснись, зірви кайдани, скинь ярмо.
В день Воскресіння Христа хай воскресне наша кохана
Україна, хай для нас настане веселий час, а веселий час може
зробити сильна фантазія. Всі, як один, об'єднаймося і створи
мо нелегальні бойові одиниці ОУН. Прийде час, коли ці бойові
одиниці об’єднаються у велику і сильну організацію. Жовтосиній прапор буде вільно розвіватися над нами. Юнаки і коза
ки, негайно до бою.
Євген Коновалець
Великим поштовхом до боротьби стала страта молодих членів
ОУН Дмитра Данилишина і Василя Біласа 23 грудня 1932 року.
Цей день став днем загальноукраїнського трауру, взиваючи
кожну українську душу вшанувати пам’ять героїв і боротися
аж до перемоги за найвищу ідею. В українських церквах про
йшли панахиди. Розповсюджувались поштові листівки з порт
ретами Біласа і Данилишина. В 1933 році, в річницю страти,
було вивішено транспаранти з намальованим тризубом на чор
ному фоні та написом "Вшануйте смерть борці за Україну".
На Волині був підтриманий і клич Степана Бандери: "Геть
з українських сіл і міст горілку і тютюн, бо кожний сотик,
виданий на це, збагачує фонди окупантів, які вживають їх для
знищення України!" Справа в тому, що продаж тютюну і алко
голю були в Польщі монополією держави. Щоб підірвати притік
коштів таким чином у скарбницю держави-окупанта, за ди
рективою Крайової Екзекутиви ОУН, під час акції кожен
українець повинен був відмовитися від вживання горілки і
тютюну. Цей заклик зачепив кожну українську сім'ю, дав їй
відчути, наскільки оплутані українці ворожою системою, яка
висмоктує з них собі багатства. Ця акція зробила велику шко
ду слугам диявола і піднесла добробут українського села. Се
ляни і робітники вже при самому погляді на чарку чи цигарку
пригадували собі проблему національного поневолення Украї
ни. У багатьох селах і містах були створені протиалкогольні
товариства "Відродження".
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Була проведена масштабна шкільна акція. Вона спрямо
вувала проти калічення душ українських дітей польською
шовіністичною пропагандою. Українська школа знаходилась
у великому занепаді. Заборонялося все українське. Страшни
ми темпами ішла колонізація. Існували численні заборони, які
не дозволяли формувати належний рівень освіти і патріотич
ної свідомості серед українців. Тому лише радикальні дії мог
ли щось зрушити у цій справі.
На початку шкільного навчання в 1933 році в один день по
всіх школах Західної України було розкидано членами ОУН і
її прихильниками листівки, в яких закликалося дітей відмо
витися говорити польською мовою, вимагати вчити їх історії
України і української мови, радилося знищувати державну
польську символіку, книжки про польське панування на Ук
раїні, вимагати повернення в школи українських вчителів яко
свідомих патріотів і носителів національного духу, яких
звільняли або переводили на службу у власне польські землі.
Під час акції було розповсюджено 92 тисячі листівок і
6 тисяч брошур на цю тему, віддрукованих у підпільній
львівській друкарні "Час". Така масштабна акція сколихнула
українське суспільство. Кожен учень відчув себе членом вели
кої спільноти - Нації, що домагається своїх прав. Переживши
таке в дитинстві, кожна дитина вже на все життя закарбувала
в собі дух боротьби.
"Не дайтеся, щоб із вас вороги зробили яничарів! Не дайте,
щоб ляхи, обернули вас у своїх покірних рабів! Ви маєте бути
лицарями і борцями за волю України! Перед вами велика свя
та боротьба!", - писалося в одній із листівок.
В листівці "Молоді друзі! Українські школярі" говорилося:
"Не вчать Вас про велику й на весь світ славну Українську
Княжу Державу, про гетьманів і козаків. Не вчать вас про
Великий Зрив 1917-1918 років, Українську Державу тих часів,
Українських січових стрільців, а вчать вас про своїх крулів
Казімєжів і Ягеллів... Жадайте науки про українських князів
і гетьманів. Домагайтеся, щоби вчили вас українські вчителі
про Київ, Батурин, Львів. А не про Краків і Варшаву. Говоріть
тільки по-українськи й про Україну!.. Всюди говоріть голосно:
ми хочемо української школи! Тут наша українська земля! Всі
до боротьби за українську школу! Хай живе Україна!"
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В один день по всій Західній Україні діти відмовились відпо
відати в школі польською мовою, викидали герби окупантів і
закликали польських вчителів забиратися з українських зе
мель, співали українських пісень, заклеювали польські герби
і на їх місці малювали тризуби, знімали портрети Пілсудського, на їх місце ставили Шевченка і Франка, вивішували на
школах антишкільні прокламації, написані українською мо
вою, і транспаранти "Хай живе вільна і незалежна Україна".
В школах на знак протесту були вибиті вікна. Батьки і матері
активно підтримували своїх дітей і ця акція засіяла добре зер
но в душах майбутніх борців за волю України. У Відозві, ви
даній Крайовим виконкомом ОУН у жовтні 1933 року, читає
мо: "У селі Жидичин Луцького повіту діти активно виступили
проти польської школи. Вимагали української мови, українсь
кої історії і українських пісень. Відмовлялись розмовляти
польською мовою, рвали польські книги, герби і портрети.
У школу прийшла поліція, проводила розслідування, по
грожувала тюрмою. Незважаючи на залякування, діти не бо
яться. В результаті їх рішучих дій навчання проводиться вик
лючно українською мовою” .
Національно-визвольний рух підтримувала і українська цер
ква. Богослужіння велось українською мовою. У квітні 1933
року в с. Дорогостаї Дубнівського повіту, як зафіксовано в до
кументах польської поліції, під час Великодніх свят гріб Хрис
та був прикрашений національними прапорцями і тризубами.
Велика увага приділялась антибольшевицькій агітації.
Антиукраїнська політика Москви була добре відома і зрозумі
ла ОУН, а тому та ніколи не мала ілюзій стосовно неї. Одне з
головних своїх завдань націоналісти бачили в тому, щоб інфор
мувати, роз’яснювати світу і, в першу чергу, своєму народові,
що діється в тому комуністичному пеклі: як проводиться по
слідовна політика на повне винищення українського народу,
як розстрілювалася національна інтелігенція у 20-30-х роках
на Східній Україні, як морили голодом українське село, руй
нували матеріальні й культурні цінності, перетворюючи Ук
раїну в духовну пустелю. Сотні листівок такого змісту поши
рювались на Волині, масово розповсюджувалась брошура "Бій
під Крутами".
Взагалі, ОУН у пропагандистській і навчальній роботі ве
лику роль відводила розповсюдженню легальної та нелегаль
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ної літератури. Постійно видавався і поширювався Бюлетень
Крайового виконкому ОУН, журнали "Сурма", "Юнацтво",
"Наш клич", "Пробоєм", "Студентський шлях", "Українська
молодь", "Пластовий шлях", "Вогні", "Молоде життя", "Літо
пис Червоної Калини", "Розбудова нації", "Студентський
вісник"; газети "Український голос", "Вісник” , "Вісті". Вели
кими тиражами видавались і розповсюджувались брошури:
"ОУН і селянство", "Український націоналізм", "Великий
день", "Українці", "Українські батьки і матері", "Війна май
бутнього", "Як боротись за виховання молоді", "Реальна чи
незалежна політика?", "До боротьби за душу української ди
тини” , "Месники", "Українське юнацтво", книги "Основи ук
раїнської революційної програми" та "Рицарі нерівного бою".
В архівних матеріалах є цікавий факт: розповсюджувались і
такі, на перший погляд, легальні видання, як "Лайка і її вплив
на здоров'я", "Домашній лікар", "Електрифікація і тракто
ри", але вони містили вказівки про конспірацію, про поведін
ку арештованого під час арешту, допиту у поліції і судового
слідчого, про методи допиту звинувачених. Крім того, поши
рювалась інструкція "Конспірація” .
Під егідою ОУН працювали і легальні організації: "Про
світа", "Союз українок", "Сільський господар", "Хлібороб",
"Сокіл", "Основа", українські кооперативи - "Народна торгів
ля", "Добробут", "Господар", "Згода" та інші. Вони брали ак
тивну участь у розповсюдженні літератури, організовували
читання лекцій з метою виховання молоді в дусі української
незалежності, вивчення української культури та історії, готу
вали свята. Найбільш поширеними були вшанування пам'яті
Тараса Шевченка, свята незалежності України під назвою "Ба
зар". Активісти з Волині брали участь у святкуванні роковин
Маркіяна Шашкевича та свята Мазепи (1929 р.), яке проходи
ло в м. Сокалі. В ньому взяло участь 150000 чоловік.
ОУН продовжує налагоджувати і систематизувати військо
ве навчання серед своїх членів. За кордоном, де були кращі
умови, організовувалися такі вишколи для інструкторів з цьо
го питання. Вони поверталися на західноукраїнські землі і тут
створювали групи по 8-10 чоловік і таємно готували їх до вій
ськової справи. Проводились грошові збори на потреби ОУН та
для підтримки політичних в'язнів. Велась агітація серед мо
лоді про виїзд до Німеччини і вступ там в Українську армію.
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Справа в тому, що в головному командуванні німецької армії
була антигітлерівська коаліція, з якою бандерівці зав'язали
контакти і вишколили там два легіони українських воїнів, які,
за задумом Степана Бандери, мали в майбутньому скласти ос
нову Української Армії. Цей факт радянські ідеологи викори
стовували для звинувачення С. Бандери у співпраці з фашис
тами. То ж з ким співпрацював Бандера, коли 20 червня 1941
року за 2 дні перед початком війни його заарештували? До
осені 1944 р. Степан карався в німецькому концтаборі "Заксенгавзен” , щодня очікуючи смерті, а досить було дати згоду
на співпрацю з фашистами і все було б інакше. Але Бандера
думав не про свою вигоду, а за долю України.
Хто ж вони, наші національно свідомі земляки-волиняни, що
мріяли про вільну Україну і віддали в боротьбі за неї свої молоді
літа, а за свою ідейну одержимість карались у польських тюр
мах, а потім поневірялись на Колимі, пройшли сталінські конц
табори, далекий магаданський ГУЛАГ? Сьогодні їх немає в жи
вих. Але про їх працю на благо України ми маємо пам’ятати.
Подані нижче списки зроблені на основі матеріалів, скла
дених польськими слідчими з 1927 по 1935 рік при відстеженні національно-визвольного руху з метою боротьби з ним.
Члени УВО — ОУН — учасники національно-визвольних
змагань 1927—1935 років:
Дубнівський повіт
м. Дубно - Кузик Федір Михайлович 1891 р.н., Симчишин
Микола Микитович 1908 р.н., Мартинюк Микола.
Дубнівська волость
с. Погорільці - Смець Оксентій Трохимович, Кіт Петро.
с. Тараканів - Довгаль Купріян Петрович 1901 р.н., Сумник Юхим.
с. Мирогоща - Шумовський Арсен, Шумовський Петро,
Шумовський Павло.
с. Іваннє - Ничук Ростислав, Бондарук Дмитро, Клещук
Григорій, Степанюк Марко, Мулик Григорій, Янчук Никон,
Грицюк Харамат (священик)
Варковичівська волость
с. Ульбарів - Баранчук Северин 1911 р.н., Козачук Яків
Лаврентійович 1900 р.н., Нестерук Григорій Іванович 1864 р.н.,
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Петровський Федір Васильович 1894 р.н., Яковлев Михайло
Олександрович 1906 р.н., Занощук Іван Юхимович 1910 р.н.,
Занощук Фаїна Юхимівна 1914 р.н., Занощук Ганна Йосипів
на 1906 р.н., Петровський Федір Васильович 1891 р.н., Пет
ровка Лідія Євдокимівна 1911 р.н., Петруков Іван Йосипович
1904 р.н., Нестерук Олександр Григорович 1903 р.н., Ковальчук
Василь Тихонович 1905 р.н., Ящук Леон Павлович 1908 р.н.,
Яковлева Ольга Іванівна 1911 р.н., Баранчук Михайло Єфремович 1908 р.н.
с. Конюшки - Стребчук Филимон Юхимович 1908 р.н., Стребчук Василь 1908 р.н., Матвіїшин Василь Якович 1902 р.н.,
Марков Василь Семенович 1902 р.н., Гусак Охрім Никодимо
вич 1905 р.н., Яцюк Кирило Климович 1907 р.н., Духий Василь
Семенович 1912 р.н., Духий Михайло Миронович, 1910 р.н.
с. Озерни - Волошин (Березюк) Ростислав Павлович.
с. Варковичі - Мельничук Олександр Мефодійович 1908 р.н.
с. Мокре - Пшеничний Борис.
с. Княгинине - Мельничук Всеволод.
с. Панталія - Назарук Федір.
Радзивилівська волость
м. Радзивилів - Тишковський Костянтин Павлович 1907
р.н., Марковський Василь Андрійович 1897 р.н., Лучкань Во
лодимир Григорович 1908 р.н., Гончарук Іван Микитович 1890
р.н., Довгалюк Антон 1887 р.н., Демчук Трифон Михайлович
1891 р.н., Чуй Володимир Дмитрович 1907 р.н., Чуй Микола
Дмитрович 1899 р.н., Бортнік Федір, Зигмунд Володимир,
Морозюк Олексій, Морозюк Михайло, Гричишин Іван, Гричишин Володимир.
с. Підзамче - Залізняк Василь Андрійович 1914 р.н., Ту
рок Григорій Федорович 1913 р.н., Пархута Федір Спиридоно
вич 1908 р.н., Квас Федір Романович 1910 р.н., Квас Кирило
Романович 1914 р.н., Квас Роман Васильович 1871 р.н., Квас
Афанасій Романович 1907 р.н., Додь Федір Леонович 1914 р.н.,
Борис Харитон Микитович 1900 р.н., Борис Арсен Микитович
1900 р.н.
с. Бугаївка - Музика Іван Петрович 1904 р.н., Морозюк
Роман Степанович 1906 р.н., Морозюк Михайло Митрофано
вич 1905 р.н., Ковальчук Бенедикт Іванович 1907 р.н., Суха
нов Дмитро, Суханов Іван, Черняк Петро.
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с. Батьків - Гаврилюк Панас, Тимощук Михайло, Котюк
Михайло, Война Микола Іванович, Кідюк Григорій Степанович.
Теслугівська волость
с. Теслугів - Крисюк Полікарп, Крисюк Григорій, Качан
Остап, Гаврилюк Полікарп, Ващук Дмитро, Іванюк Семен,
Столярчук (син псаломщика).
с. Жабокрики Великі - Бондарук Філімон, Міщук Терентій,
Се-менчук Йосип.
с. Жабокрики Малі - Павлюк Йосип Устинович.
с. Ридкове - Полутренко Володимир.
с. Рогожно - Викун Стах, Котнатовський Стах, Бондарець
Петро.
с. Слонім - Киричук Лук'ян Прохорович 1913 р.н.
Волость Верба
с. Верба - Лиходько Іван Олександрович 1898 р.н., Доро
шенко Олександра Ісааківна 1908 р.н.
с. Турія - Шеремета Сергій Петрович 1901 р.н.
с. Пирятин - Войтов Олександр Леонович 1902 р.н., Оксенчук Федір Андрійович 1908 р.н., Хаміда Кость Олександро
вич 1900 р.н., Михальчук Степан Фамідович.
с. Підлужжя - Котульський Сидір Костянтинович 1900 р.н.
Волость Судобичі
с. Судобичі - Трофімчук (Максимов) Федір.
с. Детиничі - Ільчук Роман Милетійович, 1896 р.н., Ко
вальчук Яків.
с. Стара Носовиця - Пецелюк Михайло, Харчун Артем,
Бранський Лук'ян, Пецелюк Іван.
с. Переросля - Тимощук (Тимофеев) Василь Васильович,
1910 р.н.
с. Мирогоща - Лещук Іван Фомич 1902 р.н., Поважук Тиміш
Михайлович 1902 р.н., Поважук Хома, Козакевич Микола,
Мандюк Федір, Андрощук Степан.
с. Микитичі - Миколайчук Клим Мартинович, 1905 р.н.
с. Шепетин - Савицький Андрій Якович 1884 р.н., Мико
лайчук Володимир.
с. Буща - Андросюк Олександр.
с. Птиче - Максимов Іван, Столярчук Трифон.
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Волость Крцпецъ
с. Ситно - Оборський Григорій Йосипович 1908 р.н., Мирончук Петро Іванович 1906 р.н., Ярощук Василь Павлович
1910 р.н., Дуницький Василь Павлович 1908 р.н., Бабич Ва
силь Данилович 1911 р.н., Андрощук Іван Якович 1910 р.н.,
Табачук Микола Іларіонович 1915 р.н., Табачук Григорій Ми
хайлович 1911 р.н., Швора Петро Васильович 1905 р.н., Петролюк Микола Кирилович 1912 р.н., Петролюк Іван 1909 р.н.,
Томащук Григорій, Рабчук Микола.
с. Савчуки - Кондрась Дмитро.
Волость Боремель
с. Лопавши - Петровський Віталій Петрович 1909 р.н.
с. Хрінники - Омельчук Юстин Михайлович 1906 р.н.
Волость Княгинин
с. Демидівка - Комар'янський Йосип Григорович 1903 р.н.
с. Перекале - Кисіль Антон.
Волость Млинів
м. Млинів - Приступа Олександр Теофілович 1908 р.н.
с. Турецька Гора - Котюк Федір Федорович 1905 р.н., Ко
вальчук Степан Григорович 1901 р.н., Кульчицький Арсен Іва
нович, Зеленко Василь, Зеленко Онисим, Котюк Арсен Симо
нович.
с. Красна Гора - Савицький Степан Кирилович 1899 р.н.,
Саліюк Петро Іванович 1907 р.н., Саліюк Олександр Іванович
1908 р.н., Саліюк Платон Іванович 1906 р.н., Романюк Ми
хайло Іванович 1905 р.н., Романюк Гнат Юліанович 1897 р.н.,
Кульчицький Арсен Іванович 1908 р.н., Кособуцький Йосип
Болеславович 1899 р.н., Дейнека Михайло 1904 р.н., Борейко
Олексій.
с. Боярка - Мялковський Григорій Гнатович 1894 р.н., Касьянчук Антон Никифорович 1899 р.н.
с. Дорогостаі - Вишневський Ігор Степанович 1911 р.н.,
Бурбало Сергій Хомич 1898 р.н., Кремінський Сергій, Новосад
Дмитро, Ткачук Василь, Гусак Мефодій, Тучик Василь Васи
льович 1909 р.н.
с. Ставище - Кавецький Василь Корнійович 1915 р.н.
с. Хрупань - Шимко Григорій Антонович 1904 р.н., Шимко Андрій Антонович 1907 р.н.
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с. Добратин - Левицький Ігор Всеволодович 1909 р.н.
с. Косареве - Свідерський Володимир, Садлинський Юстин,
Фендлер Павло, Бончик Степан, Лук’янчук Мар'ян, Бегас
Василь.
Волость Ярославичі
с. Ярославичі - Ціхоцький Олексій
Миколайович 1915 р.н., Симонов Гнат
Романович, Симонов Олександр Рома
нович, Чижевський Степан, Матвійчук
Григорій, Мельничук Олексій, Луковський Олексій, Кушнірук Макар, Жердицький Прохор, Безп'ятко Григорій,
Петриков Максим, Поліщук Йосип, Грабовський Стах, Стельмащук Іван.
с. Мала Городниця - Прибиш Сергій,
Прибиш Олександр.
с. Велика Городниця - Мусієвич
Євген Федорович 1905 р.н.
с. Яловичі - Волянюк Федір.
Ціхоцький Олексій
с. Чекно - Кваша Петро, Кваша
с. Ярославичі
Семен.
с. Свищів - Марченко Андрій Дмитрович.
с. Княгинин - Волочай Сергій.
с. Залав'є - Куденець Арсен.
м. Острожець - Хоміцький Данило 1910 р.н., Волочай Во
лодимир, Шалайко Василь, Вітюк Степан, Вітюк Василь.
Кременецький повіт
м. Кременець - Шубський Ігор Антонович 1914 р.н., Пше
ничний Степан Андрійович 1913 р.н., Недвецький Микола
Дмитрович 1912 р.н., Львович Петро Миколайович 1912 р.н.,
Кавецький Василь Корнійович 1915 р.н., Закидальський Да
нило Григорович 1914 р.н., Яцкевич Лев Миколайович 1912
р.н., Філінчук Віталій Павлович 1913 р.н., Козачук Андрій
Олексійович 1912 р.н., Зурковський Олександр Олександро
вич 1914 р.н., Трачук Аркадій Арсенович 1910 р.н., Козубський Георгій Борисович 1913 р.н., Жиглевич Олексій Степано
вич 1914 р.н., Левкович Іван Михайлович 1913 р.н., Чучмаєва
Марія Максимівна 1914 р.н., Жуковський Олександр, Скопюк
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Ігор, Скопюк Юрій, Гоцький Володимир, Береський Роман,
Гаврилюк Василь, Зурковський Олексій, Недвецький Михай
ло, Вавренюк Василь Абрамович 1913 р.н., Козубська Олена
Борисівна, Ратинська Онися Наумівна, Баглаєва Ольга Іллівна
1913 р.н., Зелінська Раїса Антонівна 1914 р.н., Ключинська
Віра 1914 р.н., Шеремета Варвара 1915 р.н., Сагайдаковська
Тетяна Ананіївна, Прачукова Євгенія, Фурсюк Григорій Федо
рович 1911 р.н., Маєвський Анатолій, Мельничук Ананій,
Димник Микола Якович, Чорний Мефодій Олександрович 1914
р.н., Мінчук Володимир Йосипович 1912 р.н., Табінська Оле
на, Гаранчук Костянтин Іванович 1917 р.н., Янчар Володимир
Іванович, Трачук Євгенія, Козубська Галина, Семенович Оль
га, Нагорний Никанор, Черкавська Марія, Недвецька Фроси
на, Недвецька Клавдія, Комаревич Тамара, Козубський Борис,
Шубська Ольга, Веселовський Борис Степанович, Козлюк Пет
ро Іванович 1891 р.н., Гоцький Володимир Броніславович 1909
р.н., Кавун Марія, Маринюк Микола Федорович 1902 р.н.,
Бжевський Роман Степанович 1895 р.н., Гаврилюк Федір Тимофійович, Гаврилюк Віра Тимофіївна, Кулик-Науменко Надія,
Сачковський Сергій, Кобринь Дмитро Михайлович 1907 р.н.
с. Вишнівець - Пашкевич Василь, Вознічук Микола, Ко
вальчук Петро, Шевчук Андріан, Сиротюк Никифор, Присяжнюк Микола, Наумчук Максим, Зубарида Панфіл, Найчук
Федір, Волошин Ілля.
м. Почаїв - Крутюк Володимир Кіндратович 1910 р.н., Крутюк Михайло Кіндратович 1914 р.н., Крутюк Матвій, Романюк Іван.
с. Будки, вол. Почаїв - Волошин Олексій.
с. Бортівка - Слободанюк Григорій Лаврентійович 1911 р.н.,
Стасюк Артем.
с. Матвіївці - Котюк Афанасій, Балуцький Тимофій, Кон
дратюк Андрій.
с. Кокорів - Генюк Олександр, Опацький Григорій, Микульський Григорій.
с. Поровці - Лавриченко Яків.
с. Жуківці - Потапюк Федір, Казмірук Михайло.
с. Мала Мілка - Вознюк Василь Ларіонович.
с. Мизюринці - Лавренюк Амбросій Савич 1901 р.н., Козак
Кузьма Данилович 1912 р.н.
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с. Нападівка - Музичук Іван, Комаринець Федір, Вигонний Сергій.
с. Ст. Олексинець - Борищук Полікарп, Шторчик Петро.
с. Якимівці, вол. Дедеркали - Кравчук Григорій Костянти
нович 1905 р.н., Гнатюк Микола Тихонович 1907 р.н., Гачкевич Василь, Білоус Марко, Котюк Кирило Андрійович 1912
р.н., Котюк Омелян, Одлижук Павло, Котюк Тарас Григоро
вич 1912 р.н., Скрипюк Михайло Юліанович 1910 р.н., Мищена Іван, Кравчук Степан Каленикович 1910 р.н.
с. Татаринці, вол. Борсуки - Найчук Порфир Макарович
1908 р.н., Найчук Іван Касьянович 1907 р.н., Пояснюк Антон
Омелянович, 1908 р.н., Пелих Гнат Якович 1898 р.н., Білоус
Марко Данилович, 1906 р.н., Просвітовський Петро.
с. Передмірка, вол. Борсуки - Горошко Георгій.
с. Краснолуки, вол. Ланівці - Демчук Євген.
фільварок Кошалівка - Голик Антон, Генюк Яків.
Волость Шумськ
с. Васьківці - Андросюк Милетій.
с. Кураж - Козицький Данило Володимирович.
с. Кординів - Паламарчук Петро Федорович, Рубецький Ми
хайло Андроникович.
Волость Вишгородок
с. Вишгородок - Скоропляс Дмитро, Яблонський Іван, Яблонський Ананій Йосипович 1907 р.н., Теслюк Андрій, Теслюк Михайло, Фаренюк Сергій, Фаренюк Іван, Фаренюк Мак
сим, Теренюк Іван.
с. Соколівка - Скоропляс Гнат, Скоропляс Семен Петрович
1906 р.н.
с. Мережанка - Жижко Іван.
с. Лопушно - Бабовал Арсен, Юренко Василь, Зурибід Сте
пан Фролович 1907 р.н., Шишко Макар Карпович 1915 р.н.,
Романішин Фадей Петрович 1910 р.н.
с. Мартишківці - Корчевський Олексій.
с. Юлинці - Бригадир Трохим Павлович 1904 р.н.
с. Людвиці, вол. Катербург - Данилюк Григорій,
с. Гнидава, вол. Колодно - Школяр Тимофій.
с. Тилявка, вол. Угорськ - Самчук Григорій.
с. Млинівці - Попелевич Сергій, Лобар Андрій Григорович
1915 р.н., Терновий Ілля.
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с. Бережці - Семенюк Михайло.
с. Шпиколоси, вол. Бережці - Неборг Сава.
с. Андруга, вол. Білокриниця - Станіславів Феодосій.
с. Янківці, вол. Білозірка - Біласюк Павло Михайлович
1909 р.н.
Ровенський повіт
м. Ровно - Саблій Василь Мануїлович, Крижанівський Ми
кола, Язвинська Ганна Володимирівна, Стефанська Надія
Сергіївна, Бабич Діонісій Григорович, Бичковський Яків, Тка
чук Луція, Полякович Мар'ян, Бродюк Леонтій, Семенюк Сте
пан Федорович 1904 р.н., Ілюк Сергій Герасимович 1909 р.н.,
Гонтар Павло Софонович 1907 р.н., Либак Пантелеймон Гнатович, Ярмолюк Василь Савич, Либак Кость, Хомюк Петро, Бороведь Тарас, Калдубський Володимир, Юдко Артем, Федорчук
Валер'ян, Зданевич Володимир, Зданевич Петро, Бахов Ми
хайло, Романчук Прокіп, Бляхарчук Михайло, Негребецький
Микола, Либак Андрій, Янкевич Геннадій, Андрущенко Гри
горій, Кулачок Кіндрат, Тимонюк Федір, Довгалевський Ана
толій, Бусол Олександр, Тижук Лідія, Кікідова Марія, Ковбасюк Ганна, Капітан Матвій, Крищук Яків, Карпенко Олексій,
Дивак Леон, Дивак Микола, Олярчук Олександр, Гордіюк
Юхим, Котюк Сава.
Волость Ровно
с. Шпанів - Колесник Василь Леонтійович 1902 р.н., Цибульський Корній Петрович 1896 р.н., Яцків Левко Олександ
рович 1901 р.н., Юра Василь Юхимович, Тетеря Никифор
Максимович 1901 р.н., Захарчук Федір Архипович 1893 р.н.,
Яцків Іван Юхимович 1915 р.н., Яцкова Стефанія Терентіївна
1908 р.н., Тетеря Олександр Кирилович 1912 р.н., Семенюк
Микола Потапович 1906 р.н., Гавлита Денис Тихонович 1903
р.н., Яцків Степан, Тетеря Микита, Цибульський Іван, Семенко Кирило.
с. Городок - Лодига Дмитро, Кульчицький Володимир, Тка
чук Іван, Мороз Сергій, Селецький Василь, Паламарчук Ліза,
Майструк Єрофей Сергійович, Данилюк Іван Андрійович, Ткач
Іван Степанович, Ткач Федось Степанович, Ткач Петро Степа
нович, Ткач Терентій Потапович, Ткач Микола Потапович, Ткач
Лукаш Потапович.
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с. Тюткевичі - Лукашевич Олександр, Ведринський Олек
сандр, Деделя Петро, Кузьмінець Нестор, Кузьмінець Віра.
с. Корнилівка - Завадський Володимир.
с. Квасилів - Козловська Віра.
с. Золотово - Дубинка Микола.
с. Колоденка - Макарчук Н., Бешко Н.
с. Олексин - Марковський Орест, Косинчук Арсен.
с. Басів Кут - Казимірський Яків Микитович 1908 р.н.,
Ковальчук Олександр, Бахур Михайло, Нікітський Назар,
Милютчик Феодосій Сергійович 1907 р.н., Казимірський
Олексій.
Волость Олександрія
м. Олександрія - Гаврилюк Павло, Семенюк Павло Якимович 1905 р.н., Семенюк Феодосій, Семенюк Іларіон, Чирва
Потап, Довгалюк Федір, Довгалюк Пилип, Синько Василь
Павлович, Боровський Володимир, Боровський Олександр,
Крисюк Лукаш, Боровець Олександр Лукашович 1912 р.н.
. с. Козлин - Павлита Василь Леонтійович 1897 р.н., Павлюк Павло, Янчарук Володимир Євтихійович 1896 р.н., Дячук Гнат Андрійович 1907 р.н., Павлюк Сергій, Дячук Андрій,
Дячук Антон Дмитрович, Дячук Степан Андрійович 1895 р.н.,
Дячук Іван Андрійович 1910 р.н., Давидюк Пилип Федорович
1895 р.н., Кирилюк Охрім Семенович 1897 р.н., Музичук
Андрій Гнатович 1895 р.н., Степанюк Петро Васильович, Яковець Павло, Мовчан Павло, Мовчан Тимофій, Касьянчук Гри
горій, Бортник Іван, Ярмолюк Василь, Гавлита Павло, Гавлита Родіон, Гавлита Федір, Ковальчук Василь, Антончук Пет
ро, Антончук Василь.
с. Свяття - Гаврилюк Іван, Киселюк Василь, Шевчук Ва
силь, Омельчук Дем’ян, Киселюк Іван, Мельничук Петро,
Мельничук Михайло, Михасюк Афанасій, Михасюк Василь,
Михасюк Юхим, Прокопчук Никанор, Козлюк Василь.
с. Ходосів - Огороднік Петро, Миколайчук Іван, Миколайчук Олексій, Миколайчук Олександр, Малевич Василь, Кри
сюк Йосип, Чертов Петро, Кравчук Овсій.
с. Кустин - Федорась Іван, Гаврилюк Микола, Федура Сте
пан, Черва Потап, Заборовець Антон, Скрипник Микола, Маєвська Софія.
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с. Бегань - Серветник Євген Романович 1910 р.н., Семенюк
Филимон, Журавльова Тетяна Степанівна 1903 р.н., Овсіюк
Яким, Данилюк Павло.
Волость Майків
с. Майків - Чернюк Андрій Степанович (псевдо "Циган"),
Чернюк Василь, Каленюк Гнат, Каленюк Василь, Вітрук Ти
хон, Коробчук Никон Якович, Тимощук Федір Григорович
(псевдо "Шумський"), Шафранський Микола Михайлович (псев
до "Єсюк"), Медведюк Максим Гнатович 1909 р.н., Медведюк
Микола Гнатович, Шлихтюк Степан Павлович, Шевчук Ва
силь Никифорович, Простопчук Федір Васильович 1909 р.н.,
Шафранський Трохим Федорович, Усачук Оксана, Усачук
Дмитро.
с. Пошуки - Ільчук Олексій, Паламарчук Яків, Харитоненко Павло, Лудвичук Михайло, Ільченко Петро, Пашко Павло,
Кулик Данило.
с. Чорниця - Темнюк Федір Полікарпович 1910 р.н., Драбчук Василь Федорович 1908 р.н.
с. Жабрів - Войтюк Гаврило Іванович, Антонюк Павло
Михайлович, Ковальчук Корній Матвійович (псевдо "Коновалець"), Швелюк Микола Климович, Старик Федір Максимо
вич, Ковальчук Яків Прохорович.
Волость Клевань
м. Клевань - Оболонська Катерина, Приварський Микола,
Семенюк Павло, Бусол Яків Григорович 1912 р.н., Максимчук
Петро, Салинига Юрій, Манелюк Олексій, Марковський Сергій
1909 р.н., Янкевич Геннадій Іванович 1912 р.н., Лутик Матвій,
Зіневич Йосип, Жмудовський Борис, Робітницький Іван, Робіт
ницька Юстина Григорівна, Куцевич Матвій Пилипович, Куцевич Ольга Матвіївна, Куцевич Ніна Матвіївна.
с. Жуковці - Гросюк Олександр.
с. Новостав - Робітницький Йосип.
с. Грабів - Броницький Сергій, Робітницький Павло.
Колонія Адамів - Робітницький Олександр, Робітницький
Кузьма Микитович 1910 р.н., Робітницька Ольга 1913 р.н.
м. Оржів - Данилюк Павло, Ємець Андрій Михайлович 1909
р.н., Костюк Данило, Данилюк Костянтин, Данилюк Ганна.
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Волость Корець
м. Корець - Марченко Андрій, Мінчук Теофіл, Седлецький
Федір, Бондар Василь, Тижук Яків (псевдо "Чорний вовк”),
Тижук Олександр, Тижук Григорій, Пелих Василь, Бондарчук
Василь, Тижук Пилип (псевдо "Герасимов").
с. Богданівна - Сухий Степан, Сухий Прокіп.
с.Дуліби - Данилнж Трохим Федорович, Данилюк Андрій,
Ди-кало Василь, Добижа Іларіон Логвинович.
Волость Дядьковичі
с. Арестов - Паленчук Микола, Паленчук Павло.
с. Велика Омеляна - Євтушенко Олексій Петрович 1908 р.н.
Волость Межирічі
с. Городище - Лукащук Яків, Тимощук Григорій, Поліщук
Василь (псевдо "Дробот”).
с. Самостріли - Подстригач Іван Захарович 1900 р.н.
с. Даничев - Новак Семен Іванович 1898 р.н., Бондарчук
Артем, Миколайчук Олексій, Бондарчук Микола, Горович Н.
с. Бивень - Синюк Володимир (псевдо "Мазуков").
с. Застав'я - Бойчук Свмен (псевдо "Бойчуков").
Волость Тучин
м. Тучин - Власюк Олександр Антонович 1910 р.н., Кирильчук Олександр.
с. Шубків - Романчук Іван, Пасічник Пилип, Бурський
Каленик, Маленький Микола Іванович.
с. Річиці - Бичковський Серафим Нарцисович 1906 р.н.
Колонія Діброва - Горбачевський Леон, Горбачевський Іван,
Данель Левко, Данель Григорій, Горбачевський Данило, Гор
бачевський Григорій, Горбачевський Максим Олександрович
1910 р.н.
Волость Гоща
м. Гоща - Недашківський Євген Антонович, 1907 р.н., Галецький Григорій.
с. Русивля - Зарічник Самійло, Зарічник Микола Самійлович.
с. Туторів - Рожицький Ананій Павлович 1908 р.н.
с. Горбачов - Повар Федір, Петрашко Н.
с. Чужинець - Шолудько Андрій Васильович 1912 р.н.,
Гнатусь Яків, Фурман Граф Матвійович, Шолудько Трохим,
Прищепа Олексій Кирикович 1910 р.н.
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с. Вілія, вол. Людвикіль - Сагайдаковський Мефодій.
с. Бугрин - Сирочук Зіновій Никонович, Галецький Юрій.
с. Глинські - Цибульський Сава, Галатюк Олексій, Редька
Єфрем, Гуменюк Федір, Тарновський Георгій, Потапчук Никанор, Малиш Прокіп, Ковальчук Клим, Доманський Клим,
Гуменюк Марко, Перепелиця Артем.
Здолбунівський повіт
м. Здолбунів - Пушкелян Митрофан Васильовчи 1896 р.н.,
Мартинюк Андрій Степанович 1899 р.н., Байдак Іван Терентійович 1893 р.н., Філоненко Остап Пилипович 1894 р.н., Скульський Серафим Герасимович 1905 р.н., Попчук Дмитро Андріанович 1905 р.н., Кротюк Мефодій Теофілович 1906 р.н., Кротюк
Павло Теофілович 1905 р.н., Циркалюк Василь Ісаакович 1905
р.н., Семенюк Іван Герасимович 1905 р.н., Шевчук Петро Тимофійович 1893 р.н., Радзивіл Євген Миколайович 1901 р.н.,
Щесюк Георгій Петрович 1913 р.н., Боярчук Йосип Сильвестрович 1899 р.н., Кнітко Микола Миколайович 1904 р.н., Семе
нюк Григорій Олександрович 1906 р.н., Семенюк Леонтій Олек
сандрович 1892 р.н., Процюк Олександр Федорович 1915 р.н.,
Кулик Василь Онисимович 1916 р.н., Качановський Михайло
Федорович 1897 р.н., Стружук Євгенія Макарівна 1904 р.н.,
Нівінська Галина, Нівінський Антон, Кротюк Павло, Розенбліт
Борис, Крищук Степан, Скульський Микола, Кухта Леонід,
Дуліба Роман, Каджала Іван, Садовець Володимир.
м. Остріг - Шикерявий Георгій Маркович 1912 р.н., Шикерява Олександра Марківна, Богуцький Григорій Олександ
рович 1886 р.н., Червінський Леонід Володимирович 1911 р.н.,
Алтуніна Тетяна Филимонівна 1903 р.н., Церкевич Костян
тин, Церкевич Георгій, Церкевич Євген, Степанюк Петро, Степанюк Григорій, Царук Іван, Грабарчук Петро, Грабарчук
Сергій, Петровський Борис, Поліщук Іван, Перепелиця Ольга,
Мосійчук Володимир, Лутюк Іван, Шевчук Микола, Козловський Олександр, Мовчан Ілля, Багнюк Олексій, Конончук Юліан, Николюк Микола, Полянський Логвин, Ковальчук Антон,
Загадло Іван, Довмачук Олексій, Бабелюк Сергій, Бабелюк
Петро, Андрощук Федір, Самохваленко Володимир, Шкляр
Рафаель, Оболончук Надія, Мартинкович Віра, Ткаченко Ми
кола, Турецький Федір, Петрушевський Василь, Петрушевський Федір, Кисіль Андрій, Кисіль Микола, Шумило Олександр,
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Ступницький Леонід, Яремчук Дем'ян, Пашкевич Тиміш,
Шаповал Григорій, Литвиненко Трохим, Литвиненко Василь,
Пилипчук Іван, Беднарський Олександр, Березняк Григорій,
Зубарук Петро, Зубарук Михайло, Ковальчук Пилип.
Студенти Острізької вчительської семінарії:
Крижовець Сергій, Герасим Григорій, Поліщук Петро, Корчук Юліан, Барищук Георгій, Самохваленко Олександр, Іщук
Левко, Громадюк Олександр, Климчук Петро, Климчук Пав
ло, Денисюк Макар, Білоус Микола, Шиманський Семен, Огребчук Леонід, Пахолюк Микола, Боярський Григорій, Іванчук Дем'ян.
Волость Мізоч
с.Дермань - Фрідріх Микола Кіндратович 1908 р.н., Фрідріх
Гри-горій Кіндратович 1915 р.н., Шкоропад Олексій Андрійо
вич 1910 р.н., Галабурда Федір Назарович 1912 р.н., Мартинюк Федір Михайлович, 1908 р.н., Нестерук Сидір Микитович
1915 р.н., Кисельчук Євген Кіндратович 1902 р.н., Кальчук
Євген Дем'янович 1904 р.н., Мартинюк Іов Гнатович 1900 р.н.,
Кравчук Іван Павлович 1902 р.н., Кальчук Лаврентій Дем'я
нович 1900 р.н., Кальчук Матвій Дем'янович 1898 р.н., Гнатюк Григорій Кіндратович 1898 р.н., Галабурда Олександр
Назарович 1904 р.н., Гаврилюк Панас Никанорович 1907 р.н.,
Кир’янчук Микита Васильович 1910 р.н., Кравчук Афанасій
Іванович 1900 р.н., Андрощук Петро Семенович 1912 р.н.,
Кучерук Іван Назарович, 1912 р.н., Гаврук Павло Каленикович 1907 р.н., Мисько Олександра Сергіївна 1912 р.н., Гаврук
Афанасій Наканорович 1907 р.н., Рудий Василь Антонович 1906
р.н., Шпичак Никифор Артемович 1909 р.н., Кисіль Костян
тин Діонісійович 1911 р.н., Кравчук Іван Трохимович, Марти
нюк Роман, Огей Антон Якович, Козицький Сергій, Оксенчук
Андрій, Рудий Іван, Кисіль Андрій, Шаблій Михайло.
м. Мізоч - Грибовський Михайло, Твердохліб Ольга, Сло
бод юк Омелян, Слободюк Сидір.
с. Спасів - Зиглевич Василь, Семенюк Іларіон, Корнійчук
Сак, Карпюк Давид, Радюк Степан, Парфенюк Пилип, Гордіюк Андрій, Московець Гордій, Карпюк Степан, Карпюк Андрій,
Карпюк Кирило, Овдіюк Микола, Піхун Степан, Козяр Ни
кон, Корольчук Філон, Лещук Никон, Грибок Михтор, Овсіюк
Степан, Сощук Митрофан, Бородюк Іван, Овсіюк Петро, Овсі48

юк Василь, Овсіюк Сак, Лук'янчук Василь, Лук'янчук Сте
пан, Вдодович Никанор (священик).
с. Цурків - Погонський Клим Андрійович, 1911 р.н., Котюк Йосип Семенович, 1911 р.н.
с. Уіздці - Ничипорук Левко, Кухарчук Панас.
с. Коршів - Ковальчук Олександр, Піддубний Олександр,
Під-дубний Василь, Пальчевський Андрій, Приходько Іван,
Литвинець Корній, Столяр Євген, Богун Тимофій, Гротюк Гри
горій, Гротюк Лукаш, Гротюк Прокіп, Гаврилюк Яків.
Волость Здовбиця
с. Здовбиця - Аврамчук Корній, Бондар Петро Афанасійович
1904 р.н., Бондар Іван Антонович 1907 р.н., Бондар Софрон,
Бондар Олександр, Бондар Віктор, Бондар Павло, Гончарук Ни
кифор, Ящук Сергій, Ковальчук Пилип Григорович 1905 р.н.,
Конончук Каленик, Конончук Йосип, Кав'юк Михайло, Цигелько
Василь, Метельський Тимофій, Метельський Євтух, Ольшевський Микола, Огороднік Григорій, Пшеничний Терентій Степано
вич 1900 р.н., Солтис Григорій Філаретович 1910 р.н., Солтис
Леонтій Філаретович 1903 р.н., Солтис Паладій Трифонович
1905 р.н., Саханюк Микола, Трофимчук Микола Артемович
1904 р.н., Трофимчук Манило, Тишковець Онуфрій, Сахнюк
Кирило Касянович, Солтис Петро, Боярчук Степан 1910 р.н.,
Гуджало Петро Павлович 1910 р.н., Гуджало Іван Павлович,
Петренко Михайло, Бондар Яків, Талант Гнат Якович 1907 р.н.,
Федору к Іван, Корнелюк Петро, Бондарчук Петро.
с. Іванків - Горун Гнат, Джигар Іван, ПІуров Леонтій.
с. Старомильськ - Тарадайко Олександр, Тарадайко Федір,
Дмитрук Петро, Назарець Микола.
с. Гульча - Мельник Степан, Суходоля Адам, Шевчук Ро
ман, Шевчук Лаврін, Лук'янчук Іларіон.
с. Глипанін - Біляк Леонтій, Герасимчук Олексій, Осійчук
Андрій, Палюх Леонтій.
с. Гнидава - Огороднік Валентин, Ящук Ананій.
с. П'ятигори - Стецюк Іван, Козачук Захар, Максимчук
Іларіон Іванович, 1901 р.н.
с. Юзефівка - Бондар Григорій, Бондар Федір.
с. Мар'янівка - Абрамчук Сергій.
с. Копиткове - Василевич Дмитро.
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с. Бори - Семко Владислав.
хутір Каменелухи - Ковальчук Прокіп Григорович 1895 р.н.
Волость Хорів
с. Лебеді - Міщук Абрам Назарович, 1903 р.н., Гавричук
Панас Назарович, 1903 р.н.
с. Оженин - Пасічник Пилип, Нагорний Петро, Тарнавський Максим 1896 р.н., Білецький Петро, Марискевич Михай
ло Кузьмич, Максимюк Максим.
с. Хорів - Кремінський Сергій.
с. Верхів - Дацюк Арсен.
с. Бродів - Ярмолюк Петро 1912 р.н., Щаповал Григорій.
с. Вельбавно - Сулима Петро.
с. Дядовка - Корнійчук Іван, Корнійчук Ісаак.
с. Розваж - Білик Степан, Мукосій Микола, Пушка Іван.
с. Буща, вол. Будераж - Корнаковський Олександр Петро
вич 1899 р.н. (священик).
с. Будераж - Мельник Федір.
с. Шайно - Турчин Максим.
с. Межиріччя-Бор, вол. Новомалин - Семко Володимир,
Покало Василь.
с. Бочаниця, вол. Сіянці - Тим'юк Федір, Федчук Іван Ми
колайович.
с. Лідава - Огороднік Олексій.
Костопільський повіт
с. Підлужне - Приймак Пимон 1907 р.н., Коленда Василь,
Шевцов Степан, Шевцов Йосип, Боришкевич Іван, Петрончук
Семен.
с. Велика Любава - Шихай Яків 1893 р.н., Гірей Костянтин,
Костунюк Василь, Звіздецький Василь, Бонацький Максим.
с. Печалівка - Драганчук Пилип 1895 р.н., Козлюк Ісаак
1897 р.н., Коваль Микола, Кудась Іван.
с. Берестовець - Корнійчук Сава (псевдо "Швець") 1898
р.н., Олексійчук Харитон (псевдо "Лис") 1898 р.н.
с. Бигаль - Чернецький Степан, Бачук Петро, Потапчук
Йосип, Шабаровський Василь.
Волость Деражно
с. Деражно - Наумюк Пилип, Бас Микола, Войтенко Кири
ло, Удодик Володимир, Горда Василь.
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с. Здвижжя - Кублей Зіновій 1897 р.н., Кублей Іван, Дейнер Пилип, Рибак Григорій, Юхимець Олексій, Юхимець Іван.
с. Ставки - Клус Архип 1901 р.н., Майданець Павло, Фінчук
Дмитро, Шевчук Андрій, Токар Іван, Токар Макар, Юрим
Максим, Цикун Олександр, Сердюк Григорій.
с. Жорин - Логовський Іван Хомич 1910 р.н.
с. Постійно - Стецюк Олександр.
Колонія Олександрія - Бас Гордій Григорович 1898 р.н.,
Бас Володимир, Олійник Іван, Епік Герасим, Епік Микола Ге
расимович, 1910 р.н. (псевдо "Скоп"), Епік Дмитро, Попов
Борис, Химюк Гурій, Епік Володимир, Олійник Володимир,
Наумчик Пилип.
Волость Степань
м. Степань - Кудра Олександр Миколайович 1891 р.н. (псев
до "Гайдук"), Кудра Никифор Кирилович 1911 р.н., Карпович
Яків 1891 р.н., ІПустик Степан 1901 р.н., Пінчук Іван 1906
р.н., (псевдо "Саксон"), Кудра Юхим, Кудра Агафон, Кудра
Петро, Кудра Юліян, Наливайко-Пінчук Петро, Бурко Федір,
Бутко Василь, Кромф Микола, Войтенко Кирило, Рокунь Кузь
ма Ілліч 1907 р.н.
с. Малі Вербки - Боришкевич Степан 1904 р.н.
с. Труди - Будько Василь 1900 р.н.
с. Бирка - Пацановська Ірина.
с. Кричильск - Шульгатий Володимир.
с. Золотолин, вол. Стидин - Жданюк Іван, Олійник Антон,
Мосійчук Лукаш, Лазарчук Григорій, Лазарчук Прокіп, Ла
зарчук Василь, Карпович Микола.
с. Бистриця, вол. Людвиполь - Боровець Тарас Дмитрович,
1908 р.н., Долматюк Петро, Гарчук Федір, Бузалюк Тестина,
Касьянчук Яким, Рицький Федір.
с. Гутвин, вол. Березно - Назарчук Григорій.
с. Антонівка, вол. Березно - Додик Василь.
с. Ходорів - Троян Корній.
Сарнівський повіт
м. Сарни - Шевчук Іван.
с. Антонівка - Багінський Костянтин, Цепкевич Михайло,
Загоровський Костянтин, Лозинський Микола, Лозинська
Лідія.
с. Малі Цепецвичі, вол. Антонівка - Раєвський Василь.
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с. Галузія, вол. Белъська Воля - Хвіст Оксен Іванович 1891 р.н.
с. Вережниця, вол. Дубровиця - Сикидин Трохим.
с. Ст. Рафалівка - Бронюк Віталій, Діброва Данило, Каш
телян Петро, Креденцер Михайло, Домбровський Олексій.
Луцький повіт
м. Луцьк - Скопюк Іван Володимирович1909 р.н., Скопюк
Микола Іванович, Бондарук Анатолій Іванович, Бондарук Петро
Іванович, Шабала Григорій, Закоштуй Микола, Когут Олек
сандр, Блевська Олена, Філіпчук Наталя, Паламар Василь,
Авдієнко Сергій, Гайдук Володимир, Козловська Віра, Хилевська Галина, Талимончук Федір, Марковський Євген, Сало Аркадій, Пукса Володимир, Пукса Ольга, Шевчук Іван, Мацик
Іван, Куц Олександр Іванович 1913 р.н., Бахов Борис, Федо
ренко Володимир, Олейников Михайло, Гладкий Григорій,
Савицький Михайло, Ковалевський Олександр, Степура Гри
горій, Пятаченко Борис, Вишневський Сергій, Дублянський
Анатолій Захарович, Голосюк Анатолій Миколайович 1904 р.н.,
Телегов Володимир Сергійович 1900 р.н., Федорчук Всеволод
Петрович 1907 р.н., Тарасюк Микола Павлович 1907 р.н.
Волость Ківерці
м. Ківерці - Шабала Гордій, Шабала Сергій Дем'янович,
1907 р.н., Кошелюк Павло, Токарчук Тиміш, Мартинкович
Леонард, Мазурець Степан, Корнелюк Никанор, Корнелюк Ігор,
Абрамович Никанор (священик), Топало Володимир, Корне
люк Василь, Никитюк Мефодій, Бондар Іван, Шабала Михай
ло, Дмитрук Олександр, Корнелюк Григорій, Повар Олексій,
Корнелюк Павло, Пилипюк Прокіп, Мисковець Лукерія, Дроздюк Микита, Степура Оксана, Дроздюк Назар, Петрончук Ко
стянтин, Мишковець Юхим, Стрільчук Семен, Герасимчук
Михайло, Дмитрук Петро, Ліктальська Феоктисія.
с. Ківерці ( тепер Прилуцьке) - Мисковець Григорій, Дроз
дюк Захар Пилипович 1900 р.н., Биклитюк Мефодій, Дублянсь
кий Анатолій, Крупський Клим, Дрожчук Никодим.
с. Жидичин - Петрук Василь 1913 р.н., Швець Кіндрат,
Чигрин Михайло Степанович 1915 р.н., Подригуля Павло, Чесюк
Олександр, Бахова Зіна, Силюк Степан, Силюк Мирон, Слюсарчук Арсен, Малаховський Дмитро, Перчук Іван, Бондарук Пав
ло, Кушнірук Сидір, Перчук Володимир, Пасічник Григорій.
с. Небожка - Роюк Степан, Роюк Микола.
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Волость Княгинінок ( тепер с. Маяки)
с. Боголюбове - Подригуля Василь, Федорук Василь, Ко
вальчук Сергій, Ковальчук Іполит, Соловей Володимир, Хлопецький Петро, Подригуля Іван Степанович 1905 р.н.
с. Милуші - Нагорний Андрій, Байдюк Аркадій, Поліщук
Степан, Поліщук Антоніна, Поліщук Григорій, Свередюк Федір,
Бондарук Клим, Юхимчук Панфутій, Давидюк Артем, Поліщук
Семен, Дзюма Филимон, Дзюма Федір, Дзюма Іван Пантелей
монович 1909 р.н., Сацик Кіндрат, Байдюк Михайло, Бабинський Микола, Чупрун Сергій Панфутович 1908 р.н., Чупрун
Варвара Панфутівна 1907 р.н.
с. Іванчині - Девчук Степан, Левчук Василь, Боярчук Ми
кола, Рафальський Віталій.
с. Забороль - Кисіль Іван Дмитрович 1918 р.н., Хилуха Іван,
Бобляк Олексій, Бобляк Дмитро, Юрчук Степан, Ксенжук
Андрій, Шеверда Костянтин.
с. Кічкарівка - Гудемчук Дмитро Федорович 1908 р.н.
с. Григоровичі - Порванчук Семен.
Волость Піддубці
с. Піддубці - Кротюк Сергій, Кротюк Арсен, Кротюк Ана
толій, Кротюк Михайло, Прус Степан, Козяр Сергій, Козяр
Анатолій, Вовчук Костянтин, Вовчук Марія, Демчинська Оль
га, Волозик Антон, Пекавчу Люба, Литвинюк Захар.
с. Романів - Карась Іван, Павельчук Ганна, Домбровський
Федір, Гоюк Микола Андрійович 1910 р.н., Столярчук Мико
ла Андрійович 1910 р.н., Добровольський Федір, Гоюк Андрій,
Добровольський Захар.
с. Звірів - Литвинчук Василь, Жабровець Олексій, Жабровець Афанасій, Авдеев Михайло, Корнійчук Максим, Горбатюк Микола, Новак Йосип, Парфенчук Антон.
с. Ботин - Гаврилюк Володимир, Крижанівський Остап.
с. Вииінів - Серчик Павло.
с. Борохів - Смалюк Павло.
с. Воротнів - Наїдко Сергій, Ковжук Яків, Левчук Петро,
Літвінчук Володимир.
с. Верхівка - Петровський Макар 1900 р.н.
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Волость Полонка
с. Радомишль - Отченаш Валентин Михайлович 1919 р.н.
с. Пілганів - Шабала Олександр, Миколайчук Матвій, Миколайчук Степан, Коробчук Ілля, Базюк
Григорій, Ковальчук Микола.
с. Лаврів - Закоштуй Ананій Мики
тович 1898 р.н., Заремба Борис Макси
мович 1913 р.н., Никитюк Панас Кузь
мич 1909 р.н., Корольчук Федір Йоси
пович 1912 р.н., Помяновський Віктор
Миколайович 1909 р.н., Помяновський
Федір Миколайович 1915 р.н., Зацерковний Петро Миколайович 1914 р.н.,
Шевчук Левко, Никитюк Микола Да
видович 1915 р.н., Фещук Левко Никанорович 1912 р.н., Мартинюк Степан,
Закоштуй Ананій
Остапюк Іван Андронович 1916 р.н.
Волость Чаруків
с. Чаруків - Лусь Сергій, Тимчук Павло.
с. Угринів - Сироватка Федір.
с. Несвіч - Шабала Іван, Назарчук Іван, Вінничук Михайло.
с. Городище - Тарасюк Григорій, Михнюк Сидір, Ваколюк
Михайло, Гуль Олександр, Панасюк Микола, Силюк Григорій,
Митрофанюк Степан, Мельник Юхим, Мазурик Сидір, Митрофанюк Яків, Панасюк Гнат, Михайльський Юхим, Півчук Ни
кифор, Козак Михайло, Концевич Вадим, Гуль Онисим, Пана
сюк Павло, Панасюк Іван, Мельник Сидір, Табаковський Ми
кола (священик).
Волость Торчин
м. Торчин - Новицький Олександр (священик), Новицький
Св-ген, Коляндинський Петро.
Колонія Мстишин - Шабала Олександр.
Колонія Потреби - Скопюк Данило, Андросюк Петро, Полоха Данило.
Волость Рожище
с. Рожище - Томашевич Геннадій.
с. Топільно - Гризентович Євген Фролович 1905 р.н.
с. Вітоніж, вол. Щурин - Гнатюк Іван.
с. Жорнище, вол. Олика - Риштак Влас.
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Волость Колки
м. Колки - Омельчук Євген Данилович 1911 р.н.
с. Старосілля - Наумов Іван Олександрович 1910 р.н.,
Омельчук Неоніла Данилівна 1909 р.н., Макаревич Максим.
Ковельський повіт
м. Ковель - Вітрик Павло, Підгірський Самійло Максимо
вич 1888 р.н., Підгірська Олександра, Лавренюк Марко, Калужний Олександр Прохорович 1898 р.н., Онишкевич Вален
тин, Сидорський Ілля, Бубнеко Наталя, Величковський Ва
силь, Бахталовський Роман (священик), Лавренюк Омелян,
Микитюк Іван, Поляк Арсен, Данилюк Євгенія, Зубенко Олек
сандр, Маркевич Володимир, Куниця Ілля, Лисневич Григорій,
Новачевський Валентин, Онишкевич Мирослав, Сомчинський
Зіновій, Сомчинський Сергій Зіновійович 1908 р.н., Колот
Тиміш, Калужний Олександр Прохорович 1898 р.н., Доманецький Платон, Доманецький Павло, Гринюк Михайло, Пирогов
Микола, Пирогов Георгій, Недоля-Нездронь Віссаріон, Честюхіна Марія Олексіївна 1905 р.н.
Волость Любитів
с. Колодяжне - Косач Георгій, Косач Микола, Хілевська
Емілія.
с. Дрозди - Купрінячук Гнат (полковник української армії).
с. Любимів - Новоселецький Павло Михайлович 1905 р.н.
с. Мацїів, вол. Турійськ - Гринюк Олексій, Солодуха Фео
досія.
с. Гончий Брід, вол. Голоби - Рудик Микола Захарович 1913
р.н., Рудик Макар Данилович 1907 р.н.
с. Уховецьк - Турчин Іван.
с. Озеряни, вол. Купичів - Гуменюк Антон, Грушовець Мойсей, Ковальчук Дмитро, Ясинчук Данило, Ковальчук Онисим,
Котюк Микита.
с. Несухоїже - Данилевич Олександр Платонович 1910 р.н.
с. Облапи, вол. Несухоїже - Кленовий Максим1905 р.н.,
Поліщук Йосип Максимович 1899 р.н., Дмитрук Йосип Лаврінович 1914 р.н., Чернецький Петро Степанович.
с. Стара Вижва - Лисовський Леонід Федорович 1887 р.н.,
Лисовський Дмитро Леонідович 1910 р.н.
с. Селище - Супрунюк Юхим Васильович 1899 р.н., Стасюк
Кузьма, Терещук Олександр, Шумський Борис Олексійович
1907 р.н., Пензовська Лариса.
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Волость Старі Кошари
с. Шойно - Шум Євген, Шум Спиридон, Никитюк Іван,
Лавренюк Омелян, Поляк Артем, Поляк Василь, Ядина Ната
ля, Шум Ганна, Яцина Ксеня, Пушик Катерина, Петронюк
Надія, Охрімюк Софія, Лавренюк Марко, Лавренюк Яким,
Лавренюк Прокіп.
с. Красноволя - Бабарик Захар.
с. Городище - Дудинець Максим Васильович
Володи мирський повіт
м. Володимир - Цинкаловський Олександр Миколайвич 1898
р.н., Коханський Іван Степанович 1910 р.н., Мястківська Ма
рія Яківна 1913 р.н., Яремчинський Анатолій, Крушинська
Марія, Озеров Крисант, Тележинський Микола, Дубинець Ва
силь, Березовський Григорій, Жосан Микола, Шиприкевич Во
лодимир Петрович 1907 р.н., Закревський Кирило, Закревський Яків, Михалець Анатолій, Білий Василь, Михальчук Сидір,
Савич Василь Арсенович 1910 р.н., Комаревич Олексій Федоро
вич 1910 р.н., Будзінський Григорій, Головко Михайло, Скрипчук Мирон, Процюк Юрій Васильович 1913 р.н., Процюк Тимо
фій Васильович 1915 р.н., Процюк Володимир Васильович,
Процюк Василь, Процюк Ольга 1911 р.н., Витковський Федір
1916 р.н., Пашкевич Борис, Шостакевич Кирило 1910 р.н., За
лізний Павло, Залізний Діонісій, Гарушинський Йосип.
Волость Микуличі
с. Микуличі - Щерба Андрій, Климюк Федір, Озеров Ан
тон, Климюк Іларіон Максимович, 1912 р.н.
с. Маркостав - Підгайний Василь, Довгун Кость, Буц Петро.
с. Жаиіковичі - Вацко Михайло, Штукало Олена Василів
на, 1913 р.н.
с. Олеськ - Гонтар Крисанф, Гонтар Тетяна.
с. Литовиж - Дишкант Василь.
Горохівський повіт
с. Горохів - Мокрицький Мирослав, Пасічник Павло,
Ящинсь-кий Пилип, Горун Петро.
Волость Хорів
с. Дорогиничі - Ваврищук Віктор Михайлович 1915 р.н.,
Трачук Филимон Трохимович, 1886 р.н., Артишук Родіон
Дмитрович 1895 р.н., Михаль Павло.
56

с. Орищі - Пятоха Павло Іванович 1910 р.н., Левосюк Андрон 1912 р.н., Левосюк Олександр Васильович 1910 р.н., Ле
восюк Іван Семенович 1912 р.н., Мазурок Сильвестр Микола
йович 1910 р.н., Іщук Степан, Баран Данило, Карпусь Іван,
Шелест Антон, Данилюк Степан.
с. Локачі - Замкевич Михайло Дмитрович, 1907 р.н., Фе
дорович Сергій Микитович, 1904 р.н.
Волость Підбереззя
с. Бодянів - Мартинович Георгій, Мартинович Леон, Левицький Петро, Кушнір Тихін, Свіржевський Дмитро, Свіржевський Криштоф, Пащук Гаврило, Довгайчук Калістрат, Генсецький Юстин.
с. Стрільці - Бедрик Володимир, Бедрик Георгій, Бедрик
Борис.
с. Квасів - Цибуля Василь
с. Княже - Малик Петро, Олійник Іларіон, Могилко Петро.
с. Охлопів - Абрамович Павло, Гаркевич Іван, Датько Петро.
м. Берестечко - Сторбачинський Яків, Лукашевич Семен,
Багнкж Олексій, Надашкевич Афанасій, Филипович Іван, Киричук Феодосій Павлович, Ошуркевич Федір, Киричук Василь,
Черняхівський Хома, Цахівський Григорій, Шморгун Матвій,
Лешукевич Михайло.
с. Затурці - Фіта Іван, Скрипчук Володимир, Скрипчук
Ірина.
с. Дружкопіль - Мулик Матвій, Онуфрійчук Іван.
Колонія Линів - Борисова Віра.
Колонія Застава - Микулич Степан.
с. Полюхни - Саволова Наталія.
У цих списках названо 1435 чоловік. А скільки імен ще
залишилось невідомими, імен справжніх українських патрі
отів! Всі вони були чесними, справедливими людьми. Любили
працювати, але понад усе хотіли жити і господарювати у своїй
незалежній державі. Любов до Батьківщини вела їх на бороть
бу з окупантами. І вони йшли, хоч знали, що перемогти не
зможуть. Йшли заради визволення України в майбутньому.
Слава їм!
У 1935 році було створено окрему Крайову Екзекутиву на
північно-західних українських землях (ПЗУЗ): Волині, Поліссі,
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Підляшші, Холмщині. Крайовим Провідником призначено
Миколу Коса. ПЗУЗ поділилися на області. Обласними про
відниками стали: Микола Скопюк, Володимир Робітницький,
Микола Мостович. Волинь і Полісся стали пізніше тим плац
дармом, де виникла і зміцніла УПА.
Одним із важливих напрямків діяльності ОУН на північнозахідних землях було створення повстансько-бойових відділів
"Вовки". їх активний організатор - Василь Сидор. Вони існу
вали повністю в підпіллі, в лісі, виконували різні саботажні
акції і атентати на представників польської влади. Перше
повідомлення про зіткнення "Вовків" із поліцією фіксується
у 1936 році. їхні дії мали великий ефект, виховували народ
у розумінні, що тільки активним спротивом можна здобути
свободу.
Великої активності набрав революційний рух на Волині в
1937-1939 роках. Не вщухали судові процеси і переслідуван
ня його учасників. У 1937 році поліція заарештувала Крайово
го Провідника М. Коса і його заступника Я. Старуха. їх на
ступниками, відповідно, стали Іван Скопюк - псевдо "Сатана"
і Ананій Закоштуй - псевдо "Василь”. Наприкінці 30-х Во
линь і Полісся вже мало чим відрізнялися за насиченістю на
ціональної боротьби від Галичини.
Німецько-польська війна у вересні 1939 року, ліквідація
Польської держави, окупація Західної України Совєтською Ро
сією і звільнення з польських тюрем багатьох членів ОУН, у
тому числі керівних, створили в Україні цілком іншу політич
ну ситуацію, що вимагала зовсім нових форм боротьби за дер
жавну незалежність. На західноукраїнських землях всі легальні
українські політичні партії припинили свою діяльність. Зали
шилась єдина ОУН, перед якою відкрились можливості поши
рити свою революційну діяльність на всі області України. Та
кож необхідно було переглянути становище ОУН у відношенні
до Німеччини, яка цілком ігнорувала прагнення українського
народу до державної незалежності.
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У ту лиху страшну годину
Вони ще зовсім молодими
Пішли у бій за Україну

Нескорена

н а ц ія

З ГЛИБИНИ ПАМ'ЯТІ
Національно-визвольна боротьба нашого народу має свою
жорстоку правду. З неї не виникли мільйони жертв і зради,
велика кров і страшні руїни, трагічні помилки і болючі поразки.
Ці події пройшли через життя кожної людини і залишили в
душі карби споминів і переживань. Щодня відходять у вічність
ті, хто брав участь у визвольних змаганнях за волю України, а
також ті, хто ще пам'ятає часи героїчної боротьби повстанців
ОУН-УПА. Зібрані мною матеріали в архівах, записані від оче
видців розповіді, пов’язані з повстанською боротьбою проти
окупантів України, хочу залишити нашим нащадкам, щоб зна
ли історію свого багатостраждального народу, цінували життя
і свято берегли Українську Незалежну Державу.
...10 лютого 1940 року. На конференції керівних кадрів
ОУН, що відбулася у Кракові, було створено революційний
Провід під керівництвом С. Бандери. У квітні 1941 р. Другий
Надзвичайний Великий Збір ОУН затвердив акт про створення
Проводу, схвалив його діяльність і розробив широку програму
боротьби з Радянським Союзом, як імперською і деспотичною
державою, з метою створення спільного фронту всіх поневоле
них Москвою народів Європи і Азії у боротьбі за їх визволен
ня. На Зборі рішуче було засуджено опортуністичну політичну
лінію А. Мельника і його прибічників. "Мельниківцям" було
заборонено виступати під назвою ОУН. Відтепер в історію уві
йшли дві ОУН під назвами: ОУН-М - "мельниківці" і ОУН-Р,
або ОУН-Б - "революційні", чи "бандерівці".
їх протистояння продовжувалось весь період Другої світо
вої війни, не закінчилось воно і сьогодні. Для розростання і
посилення цієї внутрішньої ворожнечі чимало зусиль доклали
ворожі спецслужби: і НКВД, і гестапо, і контррозвідки Вели
кобританії та СІЛА. Збір 1941 року затвердив новий герб і ок
ремий організаційний червоно-чорний прапор ОУН. Головою
Проводу одноголосно обрали Степана Бандеру, його першим
заступником став Ярослав Стецько, другим - Микола Лебедь.
60

Провідним принципом революційної ОУН залишався принцип
постійної орієнтації тільки на власні сили і використання чу
жої допомоги лише в тому випадку, коли б вона не суперечила
ідеї Самостійної України. ОУН-Б не дуже тішила себе тим, що
хтось прийде і визволить Україну. Готуючись до важких ви
пробувань, прагнула використати найменшу нагоду для підго
товки військових кадрів.
Весною 1941 року з наближенням німецько-російської війни
Проводові ОУН вдалося домовитися з верховним німецьким
командуванням про вишкіл української військової частини Українського легіону, який мав воювати на українській тери
торії проти московсько-більшовицьких окупантів за відбудову
Української Держави. Очолити його добровільно погодився Ро
ман Шухевич з розрахунком, що у майбутньому легіон зможе
стати базою для формування української армії. У квітні легіон
був укомплектований, нараховував 330 чоловік і поділявся на
три сотні, озброєння мав як у піхотних частинах. Популярні
назви легіону - "Нахтігаль" ("Соловій"), Дружини Українсь
ких Націоналістів (ДУН). У травні 1941 р. на території Австрії
був сформований ще один такий легіон під кодовою назвою
"Роланд" або "Південний". До його складу входило 280 осіб.
Це були переважно українські студенти, що навчалися в авст
рійських вищих навчальних закладах. Командиром став ма
йор Євген Побігущий, колишній офіцер польської армії. Воя
ки Українського легіону присягли на вірність Україні й зобов'
язалися воювати проти московсько-більшовицьких окупантів
за відновлення Української Держави.
Перед самим початком війни почалися жахливі тортури
українського населення. Більшовики замордували сотні тисяч
невинних людей у багатьох селах і містах України. Кров пли
ла рікою. З приходом німців було відкрито тюрми і народ по
бачив страшну трагедію. Все було забито понівеченими трупа
ми, особливо з числа інтелігенції та патріотів України.
ОУН добре розуміла, що без власної держави, уряду і війська
немає вільного життя для українського народу. Тому й стави
ла своїм завданням створити самостійну державу. За доручен
ням С. Бандери був створений Український Національний Ко
мітет, до складу якого ввійшли представники всіх існуючих
тоді українських політичних середовищ, очолив його Володи
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мир Горбовий. ЗО червня 1941 року у Львові в будинку "Про
світи" відбулась історична подія і була передана по радіо всьо
му українському народові та всьому світові - Акт відновлення
Української Держави. Цю подію благословили ієрархи укра
їнських церков. В цей день до Львова прибув легіон "Нахтігаль". Головою Державного Правління (уряду) призначено
Ярослава Стецька.
Цей Акт засвідчив усьому світові і, зокрема, Німеччині,
що український народ є законним господарем на своїй землі та
буде її боронити власними грудьми перед кожним, хто намага
тиметься потоптати волю України. Цю радісну звістку понес
ли на Східну Україну б тисяч націоналістів, розділені на три
похідні групи, які повсюди творили українські адміністрації і
осередки ОУН.
Німецький уряд дуже вороже поставився до Акта віднов
лення Української держави і наказав арештувати Голову Про
воду ОУН С. Бандеру, Голову Державного правління Я. Стець
ка та Голову Українського Національного Комітету В. Горбового. На ультиматум Гітлера - відкликати Акт - вони дали
гідну відсіч і мужньо вистояли, не похитнулись, поневіряю
чись у концтаборі "Заксенгавзен". 25 листопада 1941 року
Гітлер видав наказ негайно знищити рух Бандери. У зв'язку з
цими подіями легіон "Нахтігаль", який перебував у околицях
Львова, відмовився від подальшої служби в німецькій армії. У
серпні 1941 року обидва легіони було знято з фронту, інтерно
вано й відправлено до Німеччини. Там їх реорганізували в охо
ронний батальйон № 201, за індивідуальними договорами-контрактами вояки змушені були погодитися ще на один рік служ
би. В березні 1942 р. цей батальйон направили в Білорусь в
околиці м. Боровки для охорони військових об’єктів та бороть
би проти совєтських партизанів. Після року служби всі вояки
легіону відмовились продовжувати службу і в січні 1943 р. їх
під охороною відправили до Львова.
За перших півроку німці знищили три мільйони українців,
з яких 2,5 мільйона штучним голодом під відкритим небом,
огороджених колючим дротом, а решту - під тортурами. Вістря
гестапо було спрямоване особливо на бандерівців. З шести ти
сяч похідної групи на схід загинуло понад 4 тисячі, але своє
завдання вони виконали - підняли народ на боротьбу проти
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Гітлера і Сталіна. У боротьбі проти руху Бандери дружно
співпрацювало з фашистами польські шовіністи і московські
комуністи.
Все це зміцнило авторитет ОУН в народі і заохотило до
геройської боротьби проти фашизму та всіх інших окупантів,
які нищили Україну. У одній із відозв, підписаних С. Бандерою, писалося: "Нам йдеться про захист найвищих загальнолюдских цінностей - віри в Бога, волі, гідності, права й вільного
розвитку народу й людини. Адже ціле визвольне змагання ве
деться якраз для того, щоб у власній незалежній державі най
повніше, якнайкраще забезпечити, розвинути й підняти всі ці
цінності...". Акт ЗО червня 1941 р. покликав до боротьби ши
рокі кола українського населення і на фундаменті збройних
відділів ОУН народилася УПА. Очолив її генерал-хорунжий
Роман Шухевич, який до самої смерті (5.03.1950 р.) був вірним
сподвижником С. Бандери. Офіційна дата створення УПА 10 жовтня 1942 року. Жодна армія світу не до порівняння з
тією жертовністю та високою організованістю, що їх виявили
воїни УПА. Французький президент генерал де Голь говорив:
"Якби я мав таку армію, яку має ОУН, німецький чобіт не
потоптав би французької землі". УПА налічувала 40 тисяч бой
овиків і 60 тисяч допоміжних структур, контролювала вели
чезні території України і проводила активну збройну боротьбу
зі всіма окупантами до 1954 року.
В документах німецьких спецслужб є такий запис від
23 жовтня 1942 року: "Організація Бандери зайняла явно бой
ове становище проти Німеччини і змагає всіма засобами, включ
но зі збройною боротьбою, до відновлення самостійності Ук
раїни". В серпні 1943 року відбувся Третій Надзвичайний Збір
ОУН, на якому була прийнята постанова: "ОУН рішуче бо
реться проти всіх видів тоталітарних систем, зокрема, проти
німецького націонал-соціалізму (гітлеризму) та фашизму й
проти московсько-совєтського більшовизму; бореться за побу
дову демократичного державного порядку в Українській Дер
жаві та проти офіційного накидування суспільству світогляд
них доктрин і догм; ОУН бореться за Українську Самостійну
Соборну Державу й за те, щоб кожна надія жила вільним жит
тям у своїй власній самостійній державі; ОУН проти імпері
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алістів та імперій, бо в них один пануючий народ поневолює
культурно й політично та визискує економічно інші народи;
ОУН і проти німецької "Нової Європи", і проти Російської
імперії СССР". Така генеральна політична лінія Організації
сприяла поширенню ідей національно-визвольної боротьби на
всю територію Совєтського Союзу.
До лав У ПА в 1943 р. вступало багато неукраїнців. В лис
топаді 1943 р. в с. Будераж на Рівненщині була скликана спе
ціальна Конференція поневолених народів сходу Європи і Азії
для вироблення чіткого й узгодженого плану боротьби проти
спільних окупантів.
З метою об'єднання всіх національно-державницьких сил в
боротьбі за незалежність України в липні 1944 р. з ініціативи
ОУН і УПА було скликано Великі Збори і створено Українську
Головну Визвольну Раду (УГВР), яка стала верховним органом
українського народу в його визвольній боротьбі, була найви
щою законодавчою владою з 1944 року в боротьбі за Україн
ську Самостійну Соборну Державу. Виконавчим органом УГВР
став Генеральний Секретаріат, Головою якого обрали Романа
Шухевича (псевдо "Лозовський"). Його ж затвердили на по
саді секретаря військових справ і Головним Командиром УПА.
Роман Шухевич - одна з найвидатніших постатей націо
нально-визвольних змагань 1930-1940 рр., символ героїчної
боротьби за Українську Державу. Своєю багаторічною револю
ційною діяльністю він засвідчив не лише велику любов до ук
раїнського народу й безмежну відданість справі визволення
України, а й непересічний талант розумного політика і здібно
го військового командира. Для організації боротьби ним були
розроблені відповідні структури ОУН і УПА.
Структура ОУН була такою:
• Західноукраїнські землі (ЗУЗ) - очолював боротьбу Ро
ман Кравчук;
Північно-західні українські землі (ПЗУЗ) - очолював
боротьбу Дмитро Клячківський;
• Південно-східні українські землі (ПдСУЗ) - очолював
боротьбу Ярослав Старух;
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Структура УПА:
• УПА "Захід" - командир полку Василь Сидор (псевдо "Ше
лест”);
• УПА "Північ" - командир полку Дмитро Клячківський
(псевдо "Клим Савур");
• УПА "Південь" - командир полку Василь Кук (псевдо
"Коваль").
• Відділи УПА на Закерзонні очолював сотник Мирослав
Онишкевич (псевдо "Орест").
У 1944 році на придушення національно-визвольного руху
московські поневолювачі кинули всю міць свого колосального
карально-терористичного апарату. В лютому після визволення
західноукраїнських земель від фашистів на територію Волині
вступили внутрішні війська НКВС. їхнім завданням було роз
громити і знищити УПА. Сили були нерівні, перевага на боці
внутрішніх військ. Наведу лише один приклад. У квітні 1944
року в Гурбенському лісі війська НКВД оточили 5 тисяч по
встанців - курені "Сторчана", "Мамая", "Докса", "Непитайло", "Бувалого", "Довбенка” , "Яструба", "Залізняка", сотні
"Панька” , "Андрія", чоту "Чорногори" й відділ охорони шта
бу під командуванням "Гармаша". Вояки УПА мали в своєму
розпорядженні 2 батареї гармат різних систем, кілька міно
метних ланок, окремі курені мали в арсеналі протитанкові
кріси. Крім того, сотня "Великана" доставила в розташування
штабу захоплений дещо раніше літак ПО-2. Зброю повстанці
переважно здобували в боях. Сили військ НКВС, за повідом
ленням УПА, були значно сильнішими - 35 тисяч активних
штиків. Сюди входили 4 бригади, які нараховували 15 тисяч
бійців, полк кінноти, 15 легких танків, використовувалась
авіація, бронепоїзд, залучались фронтові частини.
Отже, якщо порівняти сили упівців і червонопогонників,
то з'ясується - останні мали семикратну перевагу. Майже
місяць тривав бій в Гурбинському лісі (з 3 по 24 квітня). Воя
ки УПА проявили небачений героїзм і мужність. Джерелом
їхньої сили була любов до рідної землі. Про це яскраво свідчить
вірш, знайдений мною в 1998 році в Рівненському державно
му архіві. Його написав один із повстанців.
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МОЯ УКРАЇНА
Моя Україна - не трупи в крові,
Не орди татарського хана,
Моя Україна - не злий буревій,
Не шляхта, канюча й погана.
Моя Україна - не дика Москва,
Не ніж у крові комуністів,
Моя Україна - не сіра тюрма,
Не погляди енкаведистів.
Моя Україна - це клич козаків,
Це виблиск шабель вогнесокий,
Моя Україна - це спів солов’їв,
Це думи і мислі високі.
Моя Україна - це рід Богуна,
Це спів полум’яний Шевченка,
Моя Україна - це кобзи струна,
Це ліри чудової бренькіт.
Моя Україна - це поля безкраї,
Це матір борців і талантів,
Моя Україна - це вітру розмай,
Це запах троянд і конвалій.
Моя Україна - це клич до борні,
Це сила незламна у бурі,
Моя Україна - це сонячні дні,
Це сила і воля Петлюри.
Орленко В. Постій 26.06.1944 р.
(Дермань).

Енкаведисти бачили, що місцеве населення активно підтри
мує УПА, і пішли на страшну підлість: підготували 156 спецгруп лжебандерівців, кількісно 1763 чоловіка, які в жахливий
спосіб грабували, мордували і вбивали невинних людей, вида
ючи себе за воїнів УПА...
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Подано мовою оригіналу.
Совершено секретно

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СПРАВКА ОБ ИТОГАХ БОРЬБЫ
С БАНДИТИЗМОМ В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНС
КОЙ С.С.Р. ЗА 1944 ГОД И С 1.1 ПО 1.4.1945 ГОДА
На территории западных областей УССР бандитами ОУНУПА совершено бандпроявлений:
1944 год
- 2903 С 1.1. по 1.4.1945 г.
- 1289
За это время силами оперчекистско-войсковых групп про
ведено операций:
1944 год
- 6495 С 1.1. по 1.5.1945 г.
-6 5 1 9
В результате проведенных операций:
1944 год
Убито бандитов
57405
Задержано бандитов
50387
Явилось с повинной
15990

С 1.1. по 1.5.45 г.
31157
40760
23166

123782

95083

Кроме того, в результате проведенных операций задержано
1944 год
С 1.1. по 1.5.1945 г.
Бандпособников
10464
Дезертиров из Красной Армии 3162
Уклонившихся от призыва
в Красную Армию 43376
27093
Добровольно явилось уклонившихся
от призова в Красную Армию 28872
43376

69591

При проведении чекистско-войсковых операций из числа
руководящего состава ОУН-УПА (по ОУН - от районного ра
ботника и выше, по УПА - от командира сотни и выше):
1944год
С. 1.1. по 1.5.1945 г.
Убито
435
902
Захвачено
411
490
Явилось с повинной
7
3
853
67

1395

Наши потери при проведении операций и в результате бандпроявлений:
Убитыми и
повешенными

Сотрудников
НКВД-НКГБ
Офицеров ВВ
НКВД и Красной
Армии
Сержантского и
рядового состава
Бойцов
истребительных
батальйонов
Совпартактива
Местных жителей
Всего

Ранеными

Пропавшими без
вести и увед.
бандитами
1944
с 1.1. по
1.5.45 г.
год

1944
год

с 1.1. по
1.5.45 г.

1944
год

с 1.1.по
1.5.45 г.

221

180

121

106

61

37

157

33

74

48

31

11

1880

443

1770

597

402

80

40

423

42

177

38

230

904
1953
6155

321
1966
3366

186
228
2421

53
92
1073

300
566
1398

127
248
733

Процес визволення від фашизму супроводжувався злочи
нами радянської влади супроти українського народу. В архі
вах колишнього Міністерства державної безпеки України та
інших країн "зникло” багато матеріалів. На щастя, є таке
відкрите і невичерпне джерело інформації, яке не змогли зни
щити наші недруги. Це народна пам'ять. І правда поступово
повертається до нас.
У травні 1945 р. Друга світова війна закінчилась, але не
для українського народу. На Україні війна тривала ще протя
гом 10 років. На Волині останні сутички повстанців з війська
ми НКВС були в жовтні 1956 року в Старовижівському і Ківер
цівському районах.
Національно-визвольна боротьби 40-50-х років X X століття
увійшла в історію українського народу як величний, героїч
ний подвиг. У цій боротьбі загинули сотні тисяч найкращих,
найвірніших синів і дочок України. Вічна слава Героям, які
віддали життя за волю і державну незалежність України. Уклін
низький тим, які загинули, і тим, що пережили.
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ПОВСТАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Мальовниче старовинне містечко Колки. В роки Другої світо
вої війни йому суджено було відіграти виняткову роль і зайня
ти особливе місце у визвольних змаганнях за Українську Дер
жаву.
У 1941 році Колки, як і вся Волинь, були окуповані фаши
стами. А в травні 1943 року УПА в жорстокій боротьбі завдає
окупантам нищівної поразки і встановлює в багатьох селах
Колківського, Ківерцівського, Маневицького, Рожищенського, Цуманського і Ковельського районів Волинської області, а
також Рафалівського, Володимирецького, Деражненського,
Степанського і Березненського районів Рівненської області свою
владу. На цій території, від річки Прип’ять на сході і річки
Горинь на заході, була проголошена народна республіка як
прообраз Української Держави, а місто Колки стало своєрід
ною столицею самостійної держави Україна, де перебували
політичний та військовий проводи ОУН-УПА, центральні ад
міністративні установи. Була встановлена цивільно-військова
влада, завдання якої зводилось до захисту населення від пося
гань окупантів. Цивільне управління здійснювали районна і
сільські управи, які тримали тісний зв’ язок із населенням.
Місто Колки від фашистів визволили в квітні 1943 року
повстанці загону УПА командира "Олега" (Миколи Ковтонюка), знищили німецьку управу і захопили багато трофеїв. Під
вечір біля церкви відбувся багатолюдний мітинг. Повстанці
привселюдно оголосили свою програму боротьби проти оку
пантів під кличем: "Воля народам - воля людині". На мітингу
повідомили, що захоплене у німців зерно і худоба повертають
ся селянам без ніякого викупу, пропонувалося негайно при
ступити до обробітку землі.
Мешканці міста взялись за організацію життя. Почала дія
ти міська управа. Її головою обрали "Гонту" з Ківерець, а сек
ретарем - Тамару Калуш із Колок. Заходами політичної влади
керував військовий комендант Юрій Шевченко (псевдо "Мо
ряк”) та поетеса Галина Рейкіна. У Колках закипіло бурхливе
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політичне, господарське і військове життя. За 5 місяців свого
існування Колківська республіка проявила велику діяльність
в інтересах народних мас. Недаремно населення ставилось до
неї, як до своєї рідної влади. У республіці були добре налаго
джені господарські структури У ПА. Було відкрито 6 кравець
ких і шевських майстерень, які забезпечували потреби по
встанців і населення взуттям, білизною, одягом; майстерня для
вичинки шкір. Безперебійно працювали млини, дві їдальні,
пункти переробки м'яса, молочарня, готель. Відновила робо
ту друкарня. Діяло кілька пекарень. Вони пекли хліб і суши
ли сухарі не тільки для тих, що осіли в Колках, а для всього
українського війська, яке знаходилось на повстанській тери
торії. А це понад 20 сіл. "Від Пшебраже (нині Гайове) до По
стійно - Україна Самостійна", - говорили в ті дні в Колках.
Почали працювати школи, одна з них середня, лікарня,
клуб. Відбувались концерти, які організовувала місцева інте
лігенція з учнями шкіл, проводились лекції на суспільно-по
літичні теми. Особливо багато людей приходило на лекції Га
лини Рейкіної та магістра права на псевдо "Стир". До початку
навчального року Колки випустили свій буквар. Провели ок
ружну вчительську конференцію, на яку вчителі добирались з
автоматами або крісами на плечах. Було видано (на цикльостилі) підручник для шкіл "Українознавство". Мабуть, пер
ший такий підручник - посібник в Україні. Немало для цього
попрацювали місцеві вчителі, особливо дире-ктор і вчителі шко
ли в с. Ситниця. На жаль, жоден примірник цього підручника
не зберігся, хоч кожен учасник учительської конференції отри
мав його. Навчання в школах було обов'язковим і проводилось
рідною мовою.
Вся інша молодь була об'єднана у молодіжні організації
"Юність". У місцевих храмах проводилась служба українсь
кою мовою. Відновило свою роботу товариство "Просвіта", роз
почав діяльність аматорський драматичний гурток, який для
населення міста і сіл республіки ставив п’єси українських дра
матургів, проводив декламування віршів Шевченка, Лесі Ук
раїнки, Олександра Олеся та інших українських поетів. Перед
початком вистав або декламацій завжди виступала поетеса Га
лина Рейкіна, яка постійно підкреслювала, що "кати українсь
кого народу випили кров з нашого серця і положили туди хо
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лодну змію, щоб ненависть була поміж братами, але ми нама
гаємось вирвати цю гадюку із серця, наповнити його козаць
кою кров'ю, щоб була любов і згода між братами". Ці запальні
слова підбадьорювали населення і вселяли в нього віру в скору
перемогу над окупантами, в існування незалежної України.
В с. Старосілля був великий політично-видавничий осере
док, в якому працювало кільканадцять людей з усієї України.
Тут опрацьовувалися статті, відозви, вишкільні матеріали тощо.
Політична література, яку тут видавали, розсилалась далеко
поза межами Волині. Був то Політичний Штаб, про який мало
хто знав, керував ним С. Драницький (псевдо "Матвій").
В Рудні (околиця Колок) розташувались 5 військових шпи
талів, в яких виліковувалось 80 воїнів УПА, ще один шпиталь
знаходився в с. Ситниця. Була відкрита школа медсестер Україн
ського Червоного Хреста, який, власне, і відродився тут по 25
роках перерви. На північно-західних українських землях УЧХ
очолювала Олена Мостович, 1915 року народження, родом із
села Малин, що на Острожеччині (псевдо "Верба”). Пізніше, у
1944-1945 рр. була керівником жіночої реферантури Проводу
на ПЗУЗ, загинула у 1945 році. Тут працювала і старшинська
школа, очолював її офіцер УНР (псевдо "Галайда"). Школа го
тувала артилеристів, зв'язківців, залізничників і навіть моряків.
Працювала єдина в УПА школа кіннотників, якою керував
полковник Самсонович з Луцька, колишній старшина армії
УНР. Кіннотою керував "Гамалія" - Гордій Сачковський.
Серед повстанців було чимало колишніх воїнів Червоної
Армії - втікачів з гітлерівського полону. Вони не поспішали
додому, бо там їх чекав розстріл або Сибір. Більшість з них
українці-східняки, а також хлопці з Росії та Кавказу. Саме
вони і тренували повстанських артилеристів, розвідників, кінно
ту. Всі місцеві чоловіки віком від 18 до 45 років обов'язково
проходили якийсь вишкіл у вільний від домашньої роботи час.
Політпідготовку проводили місцеві вчителі та приїжджі рефе
ренти: "Ж ук” - Борис Янчик, "Залізняк" - Василь Петлюк та
Павло Кайдик.
В Колківській республіці була добре налагоджена структу
ра управління з чудовими ознаками української державності.
В її столиці гартувався національний дух воїнів УПА, проходи
ли передислокації та переформування військових частин. На
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території республіки знаходився штаб командира УПА "Північ"
- Клима Савура, відбувалися наради вищого командування
УПА, ефективно працювала українська адміністрація. Було
вирішено провести в інтересах населення земельну реформу.
А кругом війна - постійна і страшна. Навіть жнива відбу
валися під охороною повстанців. І що характерно, що в само
му місті Колки, як і по всій повстанській території, існував
взірцевий громадський лад, якась дивна самодисципліна лю
дей. У глибокому німецькому тилу, на площі майже 2000 квад
ратних кілометрів вели збройну боротьбу патріоти Самостійної
України. Диверсії на залізницях, напади на німецькі гарнізо
ни та знищення окупантів наближали довгождану перемогу.
Повстанці контролювали відрізок залізниці біля Польської гори
та станції Цумань. Загін Максимчука (псевдо "Стріла” ) із
Вівчицька підривав німецькі поїзди, а червоний генерал Федо
ров записував їх на рахунок своїх мінерів та отримував наго
роди з Москви.
Загальне керівництво в республіці було в руках "Галайди”
і "Рубащенка". "Галайда" знав кілька іноземних мов. Він про
водив переговори з командиром угорського батальйону під
Ківерцями, що дало змогу повстанцям одержати багато боє
припасів. Цією зброєю повстанці захищали себе і всіх селян в
окрузі від німців і червоних партизанів та польських шовіністів.
Особливо дошкуляли поляки. Вони робили несподівані напа
ди із с. Пшебраже та з с. Гута Костопільського району.
Фашистські окупанти не могли спокійно дивитися на острів
вільного життя на окупованих ними землях і робили все, щоб
цей острів знищити. Кілька разів карателі намагалися розгро
мити повстанців силою місцевих гарнізонів. Вони нападали з
різних сторін: від сіл Крижівка, Четвертня, Луків, Копилля,
але перемагали повстанці. В листопаді 1943 року величезні
сили німецьких варварів разом із польськими прислужника
ми навалились на Колківську республіку з трьох боків: з Луць
ка, Рожищ і Маневич. На Колки посипались сотні бомб, а на
земні війська прострілювали місто з усіх боків гарматами.
Згадує член юнацької групи УПА Леонід Данилович Мартинюк: "4 листопада, залучивши регулярні фронтові частини,
артилерію, танки, авіацію, фашисти знищили Колківську рес
публіку, спалили Колки, вбили більше 500 людей, але не зни
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щили патріотизму, нашої любові до України. Не вдалося це
зробити і советам, які вже в лютому 1944 року через кілька
днів після "визволення” почали арештовувати і розстрілювати
тих, хто не скорився німецьким "новим порядком” , хто захи
щав свою землю від зайд. Енкаведисти замордували Галину
Рейкіну і Юрія Шевченка..."
Але це не був кінець "Колківської республіки” . Штаб по
встанців було перенесено в Комарово. Боротьба продовжувалась.
З поверненням у лютому 1944 року радянських військ у
Колки, проти воїнів УПА, які боролися з німецько-фашистськими окупантами і лишились у місті, був влаштований серед
ньовічний терор, жертвою якого стали 903 борці за свободу і
незалежність України. Свідченням цього вандалізму є міська
символічна могила з великим хрестом угорі, насипана на честь
цих незабутніх героїв.

БІЙ У ЗАТОРОВІ
Влітку 1943 року для боротьби з нескореною Волинню
гітлерівці перекинули з Білорусії карателів генерала фон Баха.
їх сили становили півтори німецькі дивізії, одна мадярська ди
візія, одна танкова і один автопанцерний полк, п'ять панцер
них поїздів, 10 тисяч поліцаїв, у тому числі три польських ба
тальйони. На допомогу карателям прийшли німецькі війська зпід Здолбунова. Розпочалися масові каральні операції. їх прий
няла на себе УПА. У вересні 1943 року був великий бій з німця
ми під Радовичами. В ньому брало участь 9 сотень УПА, з німець
кої сторони - 1600 вояків. Німцям не вдалося зломити оборону
повстанців. У цьому бою гітлерівці втратили 208 вбитими, було
багато поранених. З боку повстанців загинуло 16 вояків, яких
похоронено з військовими почестями на Володимирщині.
У жовтні й листопаді 1943 року УПА провела 47 боїв проти
німців і 54 бої проти совєтських партизанів. Німці втратили
більше 1500 солдатів і офіцерів убитими й пораненими. УПА
втратила 414 повстанців. За час каральної операції 1943 р.
втрати УІІА становили 1236 осіб, карателі втратили 4000 уби
тими й пораненими. Повсюдно повстанці в бою з переважаю
чим противником виявляли небачену мужність і героїзм.
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Кровопролитні бої з німцями проходили в Завидівському і
Коритнівському лісах. Один з таких боїв відбувся у Загорові.
Ось як розповідає про це учасник збройної боротьби УПА
В. Заведнюк: "Там, на височині і перехресті доріг, був розта
шований старий монастир, що мав стратегічне значення для
контролю місцевості. Крім того, товщина монастирських мурів
досягала 2 метрів. Це була справжня фортеця. Розвідка УПА
донесла, що німці мають зайняти цей об'єкт. Чота Берези
(справжнє прізвище Андрій Марцинюк) отримала наказ при
бути в с. Загорів і зайняти там позиції в старому монастирі.
Нараховувала чота 44 повстанці. На її озброєнні був легкий
міномет, станковий кулемет "Максим", кулемет "Л юїс", два
кулемети Дехтярьова, гранати й стрілецька зброя. Напередодні
приходу чоти в монастир за наказом УПА навкруги монастиря
селяни викопали шанці. Після прибуття на місце повстанці
зайняли їх і організували оборону.
Німці прибули в село ввечері та відразу ж кинулись в ата
ку, але повстанці зустріли їх вогнем і зупинили наступ. В цій
атаці загинуло біля 40 німців. Оговтавшись, окупанти знову
ринулись в атаку. Вони атакували повстанців цілу ніч, засто
совуючи, крім легкої стрілецької зброї міномети, гранати.
Вранці по рації викликали підмогу з Луцька, Володимира та
Горохова. Коли розвиднілося, повстанці побачили, що до німців
прибувають машини з солдатами. Оцінивши ситуацію, чото
вий Береза наказав відступити з шанців до монастиря. Німці з
новими силами в атаку. Цілий день вони обстрілювали монас
тир з мінометів, але товсті стіни пробити було неможливо. В
другій половині дня фашисти зайняли шанці, але це не при
несло їм перемоги. Повстанський кулеметник зайняв зручну
позицію на дзвіниці монастиря і звідти поливав німців свин
цем. За першу добу бою німців загинуло біля сотні.
Вночі становище повстанців ускладнилось, бо прибули
німецькі танки. Вони майже цілу ніч обстрілювали монастир.
Води і харчів у повстанців майже не було. На другий день біля
полудня з'явились ворожі літаки. Кулеметник із дзвіниці по
відомив, що вони роблять обліт монастиря. Через кілька хви
лин посипались бомби. Повстанці заховались у підземелля.
Після бомбардування вони вийшли нагору і побачили, що схо
ди на дзвіницю розбиті. Хто з повстанців не встиг заховатись,
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загинув. Живими залишились всього 14 чоловік, серед них
кулеметник, який лежав непритомний і важко поранений...
Стояла тиша. Коли повстанці зазирнули у пробоїну в мурі, то
побачили, що в шанцях багато порозриваних на шматки німців.
Як виявилось, багато бомб попало не в монастир, а в шанці, де
засіли німці. Після цього побоїща німці на якийсь час відійшли
від монастиря, але згодом пішли в наступ.
Хоча повстанців залишилось небагато, проте це були
справжні герої, які вирішили захищатись до кінця. Німці були
вражені їх мужністю. Через гучномовці закликали їх здатися.
Але у відповідь застрочили кулемети. Німці не сподівались
такої рішучої відсічі. Наступ зупинився. Стало вечоріти, запа
нувала тиша. В монастирі збереглася невеличка капличка.
Після дводобового бою повстанці вирішили в ній помолитися,
можливо, в останній раз перед смертю. Але недовго їм довело
ся молитися, бо знову почався сильний обстріл. Вони миттю
кинулись до зброї і відчайдушно відбивали атаку за атакою
оскаженілих окупантів. Бій не вщухав до пізньої ночі. Коли
настала хвилина затишшя, повстанці схилили голови над смер
тельно пораненим чотовим Березою. Він віддав останній наказ
йти на прорив, щоб не попасти живим у руки ворогам, вос
таннє попрощався з друзями, сам себе застрелив. Повстанці зі
сльозами на очах, віддавши чотовому останню шану, розпоча
ли нараду і дійшли висновку, що ніякого іншого виходу з да
ної ситуації немає, крім спроби прорватися з фашистського
оточення. Вирішили прориватися в двох напрямках.
Надії на допомогу не було, бо німців навколо монастиря
було надто багато. Вони були добре укріплені та озброєні, пильно
стежили за навколишньою територією. Повстанцям було дуже
важко без води та їжі, але вони вирішили до останнього на
бою битись за своє життя і Україну. Як не жахливо, але всі
важкопоранені самі себе постріляли, щоб живими не попас
тися ворогам.
На світанку, коли почало розвиднятися, повстанці, попро
щавшись востаннє, пішли на прорив. Над ранком вся терито
рія навколо монастиря була затягнута густим туманом так, щ(
за кілька кроків не було нічого видно. Від монастиря тягнувсь
глибокий рів до шанців. П’ять повстанців пішли цим ровом ні
прорив, пробуючи своє щастя. Друга група із шести чоловік пішл;
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в протилежний бік прямо на шанці, розраховуючи на свою
спритність і вдачу. Обидві групи одночасно і раптово атакували
німців із двох сторін монастиря, стріляючи з автоматів та кидаю
чи гранати. Фашисти думали, хцо в монастирі нікого не залиши
лося в живих, і ця раптова атака була для них несподіванкою.
Із-за густого туману німці в шанцях не могли розпізнати,
звідки йдуть атакуючі, а тому зчинилась паніка. У цьому без
ладді більшість повстанців зуміла прорватися крізь німецькі
заслони і щасливо добратись до навколишніх сіл, де місцеве
населення їх сховало. Під час прориву німці одного повстанця
схопили, він був росіянин. Його повісили в с. Загорів.
Кулеметник, що лежав на дзвіниці непритомний і поране
ний, прийшов до тями через два дні. Він зазирнув униз і поба
чив, що фашистів уже немає, а під мурами якийсь дідусь пасе
корову. Повстанець почав кричати, а потім кинув униз цегли
ну. Дідусь підняв голову і побачив пораненого. Він залишив
корову і мерщій побіг в село. Через півгодини кулеметник ле
жав на ліжку перев'язаний і нагодований. Згодом героїв-повстанців, що загинули в нерівному бою з окупантами, селяни
Загорова поховали у спільній могилі. В тій же могилі похоро
нили повішеного німцями росіянина".
Обороняючи рідну землю, українські повстанці виявляли
приклади великого героїзму і самопожертви в ім'я свободи та
незалежності України, незважаючи на кількісну перевагу і кра
щу оснащеність противників. Вони до останнього подиху серця
лишались вірними клятві народу: "Здобудемо Соборну Незалежну
Україну, або загинемо у боротьбі за неї” . Це була найгостріша
зброя, яка робила їх безстрашними. Потрапивши у безвихідне
становище, із закликом "Слава Україні!", самознищували себе.
Вони молилися перед смертю і вмирали з думкою, що їхня жер
товна боротьба не пропаде намарно, а прийде час - розваляться
всі імперії зла і на їхніх руїнах постануть вільні народи, серед
яких Соборна Самостійна Українська Держава.
Жаль, що 35 років більшовики руйнували могилу повстанців
у с. Загорів і хрест на ній, не зважаючи на те, що вояки заги
нули у бою з фашистами. Лише в 1990 році на місці їх похо
вання насипали високу могилу і поставили дубовий хрест.
Нехай стежки до могил волинян - героїв УПА ніколи не заро
стуть і пам'ять про них збережеться вічно в серцях нащадків.
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■

Історія в людських
ПОСТАТТЯХ

Від Колими до Соловків (на просторах імперії Зла) лежать
наші кості. У кожному місті чи селі України - масові могили.
Ми пережили жахіття імперських тортур. Смертоносні голодівки, заплановані в Москві. Наш мозок із дитячих літ прополіс
кували антиукраїнськими ідеологіями, щоб ми не були ми.
Все витримали. Все перетерпіли. Бо "мали в серці те, що не
вмирає" - любов до рідної землі та пам’ять. Пам'ять про тих,
котрі мали в грудях серце, щедро наповнене любов'ю до Ук
раїни. І сьогодні, на початку XXI століття, маємо пам'ятати,
що неможливо збудувати державу, не знаючи своєї історії, не
шануючи тих, хто за тебе з любов'ю віддав своє життя.

АЮДИНА-АЕГЕНДА
Ніл Хасевич - талановитий художник-графік, визначний
діяч Української Головної Визвольної Ради. Він народився у
1905 році в с. Дюксин Костопільського повіту в сім'ї псалом
щика Антона Івановича Хасевича та його дружини Феодотії
Олексіївни. З дитинства малював і вчився. Спочатку здобув
домашню освіту від рідної матері, потім навчався в Ж ито
мирській духовній семінарії. У 1918 р. Ніл разом із мамою
попав під поїзд і втратив ногу, мама загинула. Це був нещас
ний випадок, за який він одержав грошову компенсацію. Знай
шовши в собі сили, мужній юнак своїми руками робить собі
протез ноги і починає помалу пересуватися.
У 1923 р. Ніл екстерном складає іспит за курс гімназії в
Рівному. З 1925 по 1926 рік працює помічником іконописця.
Маючи з трагічного випадку кошти, їде до Варшави і стає
вільним слухачем школи при Академії мистецтв. З 1930 по
1933 рік навчається в цій академії. Тут і розкрився його та
лант як художника. Виставки творів Хасевича проходять у
художніх салонах Львова, Праги, Берліна, Чикаго та Лос-Ан
жел еса. В 1937 році Ніл здобуває третій грошовий приз на
міжнародній виставці гравюр по дереву у Варшаві. В 1939 р.
виходить з друку його художній альбом "Книжкові знаки Ніла
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Хасевича", а в Філадельфії побачив світ
альбом "Екслібрис Ніла Хасевича". В той
же час художник співпрацює з украї
нськими часописами "Шлях" та "Во
линське слово" і стає одним із засно
вників українського мистецького гур
тка "Спокій" у Варшаві. У 1941 р. стає
членом Львівської спілки праці українських образотворчих мистецтв та
співпрацює з рівненським часописом
"Волинь" разом із Уласом Самчуком.
З 1943 по 1952 рік Хасевич працює
у підпіллі в редакції журналу "До
Ніл Хасевич
зброї", що видавався політвідділом
Головної Ради УПА, ілюструє журнали "Український перець"
та "Хрін", випускає бофони (грошові одиниці бойового фон
ду), робить ескізи усіх нагород УПА та УГВР, випускає альбом
"Волинь у боротьбі" та альбом карикатур антирадянської те
матики. Матеріали з цих альбомів потрапили 1951 р. в США
до рук делегатів сесії Генеральної Асамблеї ООН, потім були
надруковані у Філадельфії в збірнику "Графіка в бункерах УПА".
Ніл Хасевич керував технічною ланкою Центрального та
Крайового Проводів ОУН, був членом реферантури пропаган
ди. Його життя було дуже законспіроване, мав кілька псевдо "Бой", "Зот", "Старий", "333", "Левко", "Рибак". У роки війни
загинули батько і молодший брат Ніла - Анатолій, а старший
брат Федір загинув у радянському концтаборі під Томськом.
Загинула в 1947 році кохана жінка, вона була зв’язковою з
підпіллям м. Луцька. Можна припустити, що звали її Ольга або
Женя - лишилися їх портрети, намальовані в квітні 1945 року.
Його листівки з малюнками та карикатурами вносили "сму
ту" в голови людей по всій Україні. Дізнався про це сам Сталін
і наказав будь-що знищити невловимого підпільника. У ті часи
накази "отця народів" оскарженню не підлягали. НКВС нама
гається якнайшвидше знайти та знищити художника. Україн
ська Головна Визвольна Рада пропонувала переправити Ніла
Хасевича на Захід, але він відмовився. За рік до загибелі на
хуторі поблизу села Сухівці, що 12 км від Клеваня, він напи
сав такі рядки:
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"Радянська безпека вже знає, хто криється за псевдо "Бой Зот", а мої земляки-селяни не знають... Я хочу, щоб знали вони
і знав весь світ. У своєму житті я, здається, втратив уже все,
але як довго буде залишатися бодай одна краплина моєї крові,
буду битися з ворогами свого народу. Не можу битися з ними
зброєю, але б'юся різцем і долотом. Я, каліка (інвалід), б’юся в
той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не
вірять, що така боротьба триває, що українці б’ються... Така
моя думка, думка рядового підпільника. Слава Україні!..".
Ці полум’яні слова міг написати тільки справжній націо
наліст, людина, яка фанатично любить свій народ і Батьківщи
ну, яка не заспокоїться, поки вони не будуть вільні та щасливі.
Загинув Ніл Хасевич від рук енкаведистів 4 березня 1952
року на хуторі біля села Сухівці, прийнявши останній нерівний
бій. Вже мертвого його привезли в Клевань, кинули під дубом
для залякування, а через три дні його тіло було вивезено. Де
прах героя - невідомо, але я вірю, що прийде той день, коли ми
дізнаємось про могилу Хасевича, адже його ім’я - символ само
відданого служіння Україні, символ боротьби за її незалежність.

ОСТАННІЙ БІЙ
В архівних матеріалах в одній із книг, що була видана 1948
року в друкарні ОУН ім. Клима Савура, я знайшов такі рядки
(подано мовою оригіналу): "Дмитро Клячківський - Клим Савур - родом з Тернопільської області, син селянина, член ОУН,
учасник революційної боротьби проти Польщі. Революціонерпідпільник в час большевицької окупації ЗУЗ в 1939-1941 рр.
Засуджений до розстрілу большевиками на процесі 59-х у Львові
в 1941 р. Утікає з Бердичівської тюрми в тому ж році. Про
відник ОУН на Волині і Поліссі в 1942-1945 рр., член Прово
ду ОУН. Визначний революційний організатор і керівник
військової роботи. Перший організатор збройної боротьби
УПА проти німецьких загарбників весною 1943 р. Полковник УПА
і командир УПА-Північ. (Популярний серед мас Волині, Полі
сся та СУЗ). На цих постах непохитно стоїть до кінця свого
життя, яке по-геройськи закінчив дня 12.11.45 р. в лісі біля
Оржівських хуторів Клеванського р-ну Рівенської області, в бою
з переважаючими силами большевицьких окупаційних банд.
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В особі Сл. П. Дмитра Клячківського - Клима Савура - ОУН і
український народ втратили свого найвірнішого сина - мужа
невичерпної енергії, непересічних організаційних здібностей,
визначного революційного керівника й блискучого команди
ра. Життя й чин Сл. П. Дмитра Клячківського - Клима Саву
ра - це взір боротьби українського народу за його незалежність,
це безсмертний примір градучих поколінь для наслідування.
Слава його світлій пам'яті!
Слава героєві української революції!".
Дмитро Клячківський народився 4 листопада 1911 року в
м. Збараж (тепер Тернопільська область). Закінчив Станіславську гімназію, де став членом ОУН. За участь у національновизвольній боротьбі переслідувався польською і радянською
владою. Після втечі з в’язниці у Бердичеві (липень, 1941)
призначений провідником ОУН на Волині. Співорганізатор у
с. Рудка-Козинська (Рожищенський р-н, Волинська обл.) на
ради вищого військового проводу ОУН, на якій прийнято рішення
про створення УПА. Перший її командувач: заклав військовополітичні, структурні, ідеологічні та інші основи повстанської
армії. Підпорядковані йому курені провели тисячі бойових і
політико-пропагандистських акцій проти загарбників (19421945 рр). Загинув у бою з 233-м особливим батальйоном НКВС.
(Із всеукраїнського суспільно-політичного Часопису "Во
линь” ).
Як же загинув один з легендарних керівників національ
но-визвольної боротьби полковник Д. Клячківський (псевдо "Клим Савур")?
* * *
Для знищення керівного складу ОУН і УПА на Волині та
Рівненщині центральний апарат НКВС України розробив спе
ціальну операцію. Всі матеріали концентрувалися в папці
"Агентурное дело "Щ ур", основним об’єктом яких був Клим
Савур. Для безпосереднього керівництва операцією на Рівнен
щину в січні 1945 року прибув керівник НКВС України Ти
мофій Строкач. Чекістсько-військова операція проводилась
силами 20-ї та 24-ї стрілецьких бригад ВВ НКВС, залучивши
Клеванські райвідділи НКВС і НКДБ та організовані ними
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спецгрупи. 10 лютого 1945 року майже п'ять тисяч червонопогонників оточили район, в центрі якого були села Оржів, Грабів,
Покоси, Суськ, Бронники. У середину утвореного кільця були
вислані невеликі оперативно-військові групи, очолювані місце
вими співробітниками НКВС і НКВД, які добре знали
місцевість.
Одна з таких груп із 40 бійців 233-го окремого стрілецько
го батальйону на чолі з оперпрацівником лейтенантом Шатяєвим вийшла на слід Клима Савура. Перший день операції за
вершився знищенням групи "Узбека" чисельністю 22 чоловіка.
Це був відділ особливого призначення, що охороняв Головного
командира УПА. 12 лютого 1945 року загін 233-го батальйону
під командуванням начальника штабу старшого лейтенанта
Хабібуліна в лісовому масиві виявив погасле вогнище. Загін
продовжував пошуки з посиленою увагою. Вивчили один слід.
Рухаючись по ньому, у чагарнику помітили невідомих осіб.
Хабібулін наказав оточити чагарник, розбивши загін на три
групи. На підходах до чагарника група, очолювана Хабібуліним, була обстріляна з автоматів. А дещо згодом було поміче
но три чоловіки, що віддалялись, відстрілюючись. Група стар
шого сержанта Д. (прізвище не вказано) безпосередньо вийшла
на вогневий контакт з охороною Клима Савура. Двоє повстанців
залягли, прикриваючи відхід свого командира, і в нерівному
бою загинули. Сержант Д. намагався схопити втікача живим,
але той на вимогу скласти зброю відповів вогнем з ППС. Тоді
сержант зробив фатальний постріл з карабіна, який і обірвав
життя Дмитра Клячківського.
В убитих було виявлено 3 автомати, 5 магазинів до них,
два пістолети, 150 патронів, польова сумка з документами УПА
і картами. Тіла було відвезено до Рівненської тюрми і проведе
но судово-медичну експертизу.
Подано мовою оригіналу

АКТ
Судебно-медицинской экспертизы, произведенной мною,
Ровенским государственным судебно-медицинским экспертом
майором медицинской службы Рыбаковой Н. В., по предложе
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нию замначальника Отдела УББ НКВД УССР майора Кравчук
в присутствии комиссии: ст. следователя УББ НКВД УССР мл.
лейтенанта Романенко Я. Р., начальника санчасти УНКВД
НКВД УССР ст. л-т г/б Струнина А. Г. и ст.оперуполномо
ченного первого отделения УББ НКВД Ровенской области, мл.
л-та ГБ Березина А. Н.
13 февраля 1945 года мною исследован труп командующего
УПА "Клима Савура" - умершего 12 февраля 1945 года, для
установления причин смерти.
Предварительные данные:
Во время операции подразделением ВВ НКВД 20 бригады в
лесу, 2 км западнее с. Оржев Клеванского района Ровенской
области, в результате перестрелки были убиты сопротивляю
щиеся при задержании 3 бандита, один из которых оказался
командующим УПА "Климом Савуром", а личности осталь
ных двух не установлены.
Трупы убитых бандитов были доставлены в оперативную
группу НКВД УССР гор. Ровно в ночь на 13 февраля 1945
года. Исследованием трупа "Клима Савура" констатировано:
Труп мужчины, без одежды, выше среднего роста, астени
ческой конституции... голова покрытая темно-русыми волоса
ми... волосы длиною до 8 сантиметров, зачесаны назад... Глаза
- серо-голубые... губы резко очерченные... умерший брился не
менее 4 дней назад. На правой стороне груди в области со
членения правой ключицы имеется дефект ткани размером
в 1 см, неправильной формы с вывороченными наружу края
ми... на спине трупа на 1 см в правую сторону от четвертого
грудного позвонка имеется дефект ткани размером 0,6 см круг
лой формы с краями, ввернутыми вовнутрь.
Заключение
Смерть ”К. С-ра" насильственная.
Смерть произошла вследствие сквозного огнестрельного ра
нения грудной полости, входным является рана на спине, а
выходным - рана на груди.
4... выстрел был произведен на расстоянии не менее 20-25
метров из оружия, каким мог быть автомат.
Убитому "Климу Савуру", судя по данным физического
развития, 41-42 года.
Ровенский государственный эксперт майор м /с /Рыбакова/
83

Присутствовали:
• ст. следователь УББ НКВД УССР м. л-т г/б /Романенко/
• ст. оперуполномоченный УББ НКВД УССР ст. л-т г/б
Струнина/
• ст. оперуполномоченный УББ НКВД г/б мл. л-т /Березин/
• пол. санслужбы УНКВД по Р /о ст. л-нт м /с /Синицына?/
Примітка: Судмедекспертизу проводила офіцер НКВС Рибакова, яка в червні 1941 року разом із Я. Винокуром розстрі
лювала з маузера жіночу частину в’язнів Дубенської тюрми.
Як розповідали колишні політв’язні, коли тіла привезли,
то поклали на тюремному майдані, потім вигнали всіх в ’язнів,
щоб показати, що Клим Савур мертвий. Після чого тіла були
замуровані в підземеллі в’язниці.
Могилу полковника Дмитра Клячківського шукали майже
10 років, відтоді, як на лісовій галявині поблизу села Суськ
Рівненського району було насипано символічну могилу і вста
новлено хрест на місці його героїчної загибелі. І ось у 2002
році віднайдено місце захоронения Клима Савура. Із Служби
безпеки України на ім’я депутата Василя Червонія надійшла
відповідь, де повідомлялося, що тіла вбитих і закатованих ук
раїнських патріотів захоронювали переважно в безіменних
могилах на краю цвинтаря ’’Грабник’’ в м. Рівному. Місцем
останнього спочинку Клима Савура стала не окрема могила, а
територія цвинтаря ’’Грабник’’ . Там на честь відважного ко
мандира УПА-Північ збудовано і освячено каплицю, в Рівно
му встановлено пам’ятник патріотові.
Щороку в лісах, на узліссях сільських цвинтарях та на полях
на честь відомих і невідомих діячів національно-визвольної
боротьби з’являються все нові могили і хрести, меморіальні
плити та пам’ятні знаки, які свідчать про те, що пам'ять про
героїв житиме у віках.
** *
Для знищення керівного складу ОУН і УПА НКВС поєдну
вало фізичне усунення з моральною дискредитацією, щоб згань
бити ОУН-УПА в очах населення і посіяти недовіру у лавах
повстанців. Саме таке спочатку моральне, а потім фізичне зни
щення випало на долю активного діяча національно-визволь
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них змагань на Волині Юрія Стельмащука, псевдо "Рудий".
Енкаведисти відвели йому, першому заступнику Крайового
провідника ОУН, відважному командирові військової округи
"Тури", своєрідну роль у смерті Клима Савура.
Наприкінці січня 1945 року вони в бою захопили сани, на
яких лежав важко поранений, хворий на тиф, непритомний
командир "Рудий". Його зразу відвезли у київську в’язницю.
Допитами займався сам заступник наркома внутрішніх справ
УPCP генерал-лейтенант Строкач, він же керівник НКВС. До
стеменно невідомо, як, будучи хворим на тиф і важко поране
ним, поводив себе на допиті "Рудий", але в матеріалах папки
"Агентурное дело "Щур" появився протокол його свідчень від
8 лютого, якими нібито він вивів НКВС на слід Клима Савура.
Від імені "Рудого" була надрукована листівка-заклик із фото
графією убитого Клима Савура для деморалізації особового
складу УПА та підпільної мережі ОУН. 10 жовтня 1945 року
його розстріляли в Києві. В с. Коршів Луцького p-ну, звідки
Юрій Стельмащук родом, схопили його батьків і вивезли до
Сибіру. Сестра Ольга, підпільниця і член ОУН, спалена жив
цем чекістами в с. Вишків Луцького р-ну.
Нижче подаю документ, який є свідченням нечуваної жор
стокості, страшної брехні та цинізму, до якого вдавалися ен
каведисти на західноукраїнських землях. Подано мовою ори
гіналу.
ТЕЛЕФОНОГРАМА
наркома внутрішніх справ Т. Строкача
секретареві ЦК К П (б)У М. Хрущову
про проведення чекістських операцій проти
українського націоналістичного підпілля.
13 лютого 1945 року

По ВЧ ЦК КП(б)У тов. ХРУЩЕВУ
Проводя чекистско-войсковую операцию по очистке от бан
дитизма северных районов Ровенской и Волынской областей,
26 января 1945 года в районе села Яйно, Камень-Каширского
района, Волынской области, подразделением 3-го батальна 169
СП внутренних войск НКВД под командованием зам. коман
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дира роты старшего лейтенанта Савинова обнаружена банда, с
которой завязался бой. В результате боя 17 бандитов было убито
и один захвачен в плен. Последний оказался командующим
объединенной группы УПА "Заграва и Турив" и первым заме
стителем краевого проводника ОУН - "Рудым" (Стельмащук
Юрий Александрович, 1920 года рождения, уроженец села
Коршев, Сенкевичевского района, Волынской области).
В 1939 году, будучи нелегалом, бежал в Германию, откуда
возвратился в Западную Украину в 1941 году в начале войны
и занимал ряд руководящих должностей в ОУН и УПА. В мо
мент задержания "Рудой" был тяжело болен тифом. Кроме того,
в бою был ранен, в связи с чем допрашивать его было невоз
можно.
"Рудой" впервые был допрошен 8 февраля с. г. и дал раз
вернутые показания о северо-западной группе УПА и краевом
проводе ОУН, а также назвал местонахождение главного ко
мандования УПА во главе с "Климом Савуром".
Из показаний "Рудого" было видно, что "Клим Савур” , на
чиная с осени 1944 года, находился на хуторах Оржев, Клеванского района, Ровенской области, где "Рудой" в последний
раз был на докладе у "Клима Савура" 30 ноября 1944 года.
Тогда же была обусловлена последующая встреча "Рудого" с
"Климом Савуром" на 30 января с. г, на тех же хуторах.
По данным "Рудого", "Клим Савур", скрываясь на хуто
рах, всегда находился с группой не более 3 -5 человек.
На основании показаний "Рудого" мною была организова
на и проведена чекистско-войсковая операция. В соответствии
с планом операции, в ночь на 10 февраля с. г. с целью захвата
"Клима Савура" хутора Оржев и прилегающие к ним населен
ные пункты были окружены и в течение трех дней подвергну
ты тщательному обыску силами 20 и 24 бригад внутренних
войск НКВД. В ходе операции 12 февраля с. г. в лесу, 2 кило
метра западнее села Оржев, Клеванского района, Ровенской
области, отрядом 20 бригади под командованием начальника
штаба 233 стрелкового батальона старшего лейтенанта Хабибулина была обнаружена вооруженная группа в количестве 3
человек, которая, заметив красноармейцев, открыла огонь и
начала отходить. Захватить живьем отходивших бандитов не
представилось возможным, так как они усиленно отстрелива
лись из автоматов и убили одного красноармейца.
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В результате боя все три бандита были убити. При трупах
обнаружено 3 автомата, 3 пистолета, орден Красной Звезды,
гвардейский знак и полевая сумка с оперативными документа
ми ОУН - УПА, а также фотография "Клима Савура".
В числе документов имеются данные о численном составе и
наличии бандформирований УПА под командованием "Рудо
го", "Дубового” , "Энея" и "Верещака" и ряд других важных
документов.
Все три трупа доставлены в город Ровно. По захваченной в
документах фотографии, а также содержащимися у нас под
арестом бандитскими главарями "Рудым" и бывшим помощ
ником "Дубового” по хозчасти "Карым" точно опознан "Клим
Савур” . Остальные два трупа не опознаны.
По данным "Рудого" и "Карого", "Клим Савур" последнее
время являлся членом центрального провода ОУН, командую
щим всей так называемой УПА и основным проводником севе
ро-восточного и северо-западного краевых проводов ОУН - НВРО.
Кроме того, в ходе операции, по данным "Рудого", на хуто
рах Оржев разысканы две явочные квартиры "Клима Савура",
владельцы которых нами арестованы. В одной из квартир изъя
та оуновская литература и фотографии разных лиц, в том чис
ле руководителей и членов центрального провода ОУН состава
1940 года.
Там же, на хуторах Оржев, в подземном укрытии, обнару
жена и изъята вполне исправная типография, 200 килограм
мов шрифта и 2 банки красок.
При очистке хутора Оржев в течение 10-12 февраля с. г.
убито бандитов - 26, захвачено - 79, задержано как пособни
ков - 181, уклонившихся от призыва в Красную Армию - 48,
подлежащих фильтрации - 113. Обнаружено и уничтожено схро
нов - 65. Захвачены трофеи: ручных пулеметов - 5, автоматов —
8, винтовок - 21, пистолетов - 5, гранат - 15, патронов - 2350,
радиоприемников - 2. Операция по очистке всего Клеванского
района продолжается. Подробности донесу почтой.
12 февраля 1945 года
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Строкач.

ГЕРОЇ ВМИРАЛИ МУЖНЬО
Не одну сторінку у героїчний літопис УПА вписали укра
їнські дівчата. Пліч-о-пліч із вояками боролись вони, мужньо
несли тягар війни, зазирали смерті у вічі. їх ласкаві руки ви
ходжували поранених, збирали для них лікарські трави, шили
і латали одяг, в’язали шарфи, рукавиці. Але не тільки медсе
страми і санітарками були дівчата. Вони були зв’язковими.
Завдання були надзвичайно важливі та небезпечні. Але такі
природні жіночі риси, як мудрість, терпеливість, кмітливість,
готовність до самопожертви допомагали справлятися з ними.
Сотні вродливих, ніжних, тендітних юнок, в серцях яких
палав невгасимий вогонь любові до України, хоробро йшли в
саме пекло, здійснювали розвідку і акції, гинули, не даючись
в руки ворогам. Однією з них була Демчинська Василина, яка
народилася 1922 р. в с. Піддубці Луцького району на Волині.
Дівчина входила до жіночої сітки ОУН, потім стала-окружним
провідником жіночої реферантури Луцької округи. Її заступ
ник по реферантурі Зінаїда Оверчук із
Ярославич згадує: ’’Василина була дуже
гарна на вроду, чорнява, середнього ро
сту, струнка, завзята, енергійна, бойо
ва. Її безстрашністю за-хоплювалися
всі. Діяла під псевдо ’’Циганка” .
В. Демчинська брала участь в ева
куації поранених повстанців у безпечні
місця. Коли фашисти пішли в наступ
на Колківську республіку, вона під об
стрілом ворога зуміла переправити гос
піталь із Ситниці через Стир. Її героїч
ний вчинок додавав сили й снаги по
встанцям, віри в перемогу.
Загинула Василина вже після війни
в сутичці з військами НКВС.
Василина Демчинська
В 1944 вона Йде у ПІДПІЛЛЯ І про
довжує боротись за визволення Украї
ни. Одного липневого дня 1945 року подвір’я Василя Якимчука в с. Піддубці оточили енкаведисти. Там у клуні була криїв
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ка, в якій у той час знаходилась Демчинська і троє повстанців.
Ще один повстанець, наречений Василини, був у хаті. Він став
відстрілюватись, вистрибнувши у вікно, але був убитий. Поча
лась стрілянина, горіли хата і клуня. В криївці хлопці самознищились, а дівчина чогось вийшла з палаючої клуні, але
через кілька хвилин назад зайшла у полум'я і згоріла там жив
цем. На згарищі знайшли тільки гребінчик, який вона завж
ди носила у своїх чорних розкішних косах. Вночі її останки
похоронили на місцевому цвинтарі. І тільки в 90-х на місці похо
вання рідні поставили пам'ятник.
Працюючи над архівними матеріалами, я часто думав: чому
повстанці не здавались в полон, адже міжнародні угоди зобов'я
зують під час війни поважати цивільне населення, поранених
солдатів та військовополонених і поводитись з ними гуманно.
І, гортаючи пожовклі сторінки кримінальних справ, переко
нувався: радянська влада й не думала дотримуватися будь-яких
людських угод, а, навпаки, по-сатанинськи катувала тих, хто
вірив у Бога і любив Україну.

З НАДІЄЮ НА ВСЕ ЖИТТЯ
Ім'я Василя Васильовича Потаповського, народного поета і
героя, відоме вузькому колу людей. Задумливий і небагато
слівний, спокійний, середнього зросту і статури, з глибокими
зморшками над добрими очима, чорне із помітною сивиною
коротко стрижене і зачесане назад волосся. Таким його можна
було бачити на кожному мітингу початку 90-х років. Серед
мітингового галасу, бурхливих запалюючих пристрастей він
залишався мовчазним острівцем задумливого спокою, тихо і
рішуче поділяючи сумну долю свого народу. Його знали і як
чудового співака архірейського хору Луцького Свято-Троїцького Собору.
Народився Василь 25 лютого 1918 року на Рудківському
хуторі поблизу Житомира в сім 'ї православного священика.
В 1920 р. сім’я переїхала до села Косареве Дубнівського по
віту. Там і пройшло його дитинство і юність, віддана боротьбі
за незалежність України. Був підпільним комендантом військо
вої розвідки УПА на Млинівщині - псевдо "Бурлака". У підпіллі
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зустрів свою першу і останню любов - дівчину Надійну на
псевдо "Зірка". Завдання були складними і небезпечними. Не
раз дивився у вічі смерті.
Не менш тернистим було життя, коли фашисти відступи
ли. Боротьба за українську незалежність продовжувалась з
військами НКВС. Його взяли під час облави у с. Пітушків у
вересні 1944. Тюрма. Слідство. Суд. Вирок: 25 років каторж
них робіт та позбавлення громадянських прав на 5 років (Сум
нозвісні статті карного кодексу 541а - 5411).
А потім концентраційні табори Колими. Праці в таборі
"Нижній Ат Урях" на шахтах, де добували золото. У спогадах
В. Потаповський пише: "Важка довготривала праця на мізер
них харчах підривала здоров'я каторжан. Санітарні умови були
жахливі. Почалися шлункові захворювання. На ніч бараки
зачинялися на замки. До бочок - широкогабаритних параш стояла черга. Можна собі уявити, яким повітрям дихали добу
вачі дорогоцінного металу. Люди хворіли, вмирали. Для фор
ми була так звана амбулаторія. Її начальник - шакал у білому
халаті - мав на всі хвороби лише марганцівку. Люди ставали
як привиди. Якщо не було високої температури, то гнали на
роботу, а якщо бідолаха не мав сили йти, то його клали на сани
і примушували везти на робоче місце. Коли люди вмирали, то
з'являвся візник-кат і вивозив мерців далеко під сопки і там
без одягу, з біркою біля ніг (літера та номер) викидав у глибо
ку прірву.
Більше 10 років поневірявся по таборах Василь. Воля при
йшла ЗО липня 1956 року: звільнення із зняттям судимості та
позбавлення права. Нелегка і довга дорога додому, мрія про
зустріч з Надійною. Але доля підготувала йому ще один чи не
найстрашніший удар. Дома з достовірних джерел довідався,
що мрія мого молодості Надійна, зв’язкова "Зірка", загинула
десь у 1950-1951 роках від авіабомби при переході кордону на
захід. Але десь глибоко в душі горіла іскорка надії, що може
то неправда, що вона з’явиться колись перед його очима. Але
численні шукання якихось нових відомостей про Надійку не
дали ніяких результатів.
Одначе він так і не погодився з думкою, що її не стало, не
одружувався. Вона була в його мріях, була повсюдно з ним: і в
радості, і в горі, і в праці, і в сні. А коли журба-туга іноді дуже
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дошкуляла, то допомагала церква та молитва. Пережите вили
лось у поетичні рядки:
В безмежній скорботі приходжу до лугу,
Вслухаюся в плескіт спокійний води...
Війна вкрала щастя, єдину подругу,
Лишила печаль назавжди.
Не стерлися карби того, що минуло,
Хоч час притуманив колишню красу,
Та вірне серденько іще не забуло
Ті очі блакитні та чорну косу.
Пожерла імперія друзів багато,
Забрав їх навіки дикий "Ат-Урях",
Та душі лишились нездолані катом Мовчить Індігірка, мовчить Хатинах.
Мовчать усі шахти, окроплені кров'ю...
І знають в розпадках німі кістяки:
Замучені вмерли за край свій з любов'ю,
Лиш номер від бірки лишивсь деякий!
Від шахт воркутинських до дебр Магадана Суцільний могильник вже мохом поріс!
Ця правда страшніша від орд Чінгісхана.
Який ще народ такі жертви поніс?
Ми чудом вціліли із того горнила,
Сплатили сатрапам криваву ціну.
Нас доля жорстоко тягла - волочила
За те, що любили Вітчизну одну.
...Тепер одинокий я часто блукаю,
Не можу забути навальних жахів.
У спогадах світлих утіхи шукаю Коли був любимим, коли сам любив.
Василь Потаповський до 1971 року працював у Луцьку на
будівництві. Звільнився через хворобу. Починаючи з 1989, коли
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з'явились перші ластівки вільної думки, вільного слова, був
активним учасником народного руху за вільну незалежну Ук
раїну. Він був далекий від усякої байдужості. Наповнений ве
ликою вічною любов'ю, переливав її на довколишній світ, на
свій народ і край. Серед його 350 віршів є багато таких, в
котрих він то осуджує і висміює, то пояснює і умовляє: не
знищувати ліс, не вбивати пташок і звірів, не кувати зброю,
не пиячити, а робити добро, бо:
Тільки праця для суспільства
В безкорисності устремлінь
На основах добродійства
Є взірцем для поколінь.
Помер Потаповський 12 квітня 1995 року. Все його життя це боротьба за кращу долю омріяної України.

В'ЯЗЕНЬ СУМЛІННЯ
. Фронт відкотився на Захід. А внутрішні війська НКВС роз
горнули масове знищення національно-визвольного руху на
Україні. Лише за три повоєнні роки із Західної України до
Сибіру було вислано 36609 членів сімей вояків УПА та
підпільників ОУН, з них кожен п’ятий був вихідець із Рівнен
щини або Волині.
Подано мовою оригіналу
Совершенно секретно
Справка об отправленном спецконтингенте из западных
областей Украины.
По состоянию на 15 апреля 1945 г.

І.
С начала операции из западных областей Украины выслано
семей участников банд ОУН-УПА:
а) Количество семей 9.036
б) Членов семей
23.660
В том числе:
В 1944-м году:
а) Количество семей 4.744
б) Членов семей
13.320
В 1945-м году:
а) Количество семей
4.292
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б) Членов семей
10.340
Данные о выселении в разрезе областей за 1944 и 1945 гг.
харак-теризуются:
1. Волынская область семей 2.192
6.500 чел.
2.058
5.302 "
2. Ровенская ’” ’
3. Львовская ""
1.468
3.951
1.329
2.917 "
4. Станиславская ""
5. Тернопольская
974
2.238 ’’
6. Дрогобычская
701
1.834 "
7. Черновицкая
341
918 "
За період з 1944 по 1952 роки з Волині, Галичини та Буко
вини до сибірських, азіатських та північно-російських кадетів
(в’язниць) було вивезено 171566 чоловіків, жінок та підлітків,
які були засуджені трибуналами і "трійками" за участь у фор
муваннях ОУН-УПА. Понад 40 тисяч - це були підлітки, яким
на день суду виповнилось 14-17 років. Долю тисяч своїх ро
весників, які й після закінчення війни не втрачали надії збу
дувати Україну: незалежну, вільну, українську, повторив
Віталій Петрович Скірук.
...В 1929 році 5 травня в сім’ї Петра Скірука, що жив у
Мстишині Луцького повіту, народився син, якого назвали
Віталієм. Великих достатків родина не мала, господарство вели
самостійно, землі було небагато. Але Петра Скірука в селі по
важати - протягом 9 років обирали солтисом. У сім'ї панував
дух любові до України, патріотами якої виховували дітей Віталія та Євгенію. У червні 1941-го Віталія як відмінника
навчання нагородили путівкою у Всесоюзний піонерський табір
"Артек". Але побувати в Криму не довелося. Дитинство для
його покоління закінчилося на світанку 22 червня.
На теренах Волині ширився національно-визвольний рух.
У 1943 р. була створена юнацька організація УПА, кущовим
якої був призначений Андрій Шабала. Кущ об'єднував ста
ниці, які створювались по селах. У Мстишині станичним став
14-річний Віталій Скірук. Щонеділі у клуні або в лісі юнаки
читали літературу, займалися військовою підготовкою. Вони
мріяли про вільну і незалежну Українську Державу. Зв'язок
із відділами ОУН-УПА тримався у таємниці.
Весною 1944 в Луцькому районі знову встановилась радянсь
ка влада. Віталій пішов до школи. Згодом мстишинських
юнаків арештували, допитували про зв’язки з УПА. Юнаки не
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зізнались. їх відпустили, але залишили під наглядом. На дея
кий час Скіруку вдалося виїхати з села, але 1946 р. з надією,
що все владнається, він повертається до Луцька. Вступає до
педучилища. А в квітні 1948 знову арешт. Жорстокі допити,
суд і вирок: 25 років за зраду Батьківщини згідно ст. 511а.
Покарання виявилося на 6 років більшим, ніж підсудний про
жив на білому світі! А було йому тоді тільки 19.
А далі: 4 роки на мідних рудниках Джезказгану, 1,5 - на
молібдено-вольфрамових поблизу Балхаша. Потім Кінгір - пра
цював на кар'єрі, де в'язні рубали камінь для будівництва зба
гачувальних фабрик. Там він дізнався про своє помилування:
25 років замінили на 10 - трудових колоній. Здавалося б, треба
радіти, гарно працювати, не порушувати режим, і воля прийде
дуже швидко. Та навколишня дійсність була страшною...
У таборах в жахливих умовах відбувалась нелюдська ек
сплуатація рабської праці політв’язнів на благо комунізму.
Більшість в таборах складали українці. Загартовані в боротьбі
проти гітлерівської окупації та радянського тоталітарного ре
жиму, вони мали значний бойовий досвід і величезну мету, за
яку змагалися. І цілком усвідомлювали, що в страхітливих
умовах ГУЛАГу лише самозахист і згуртованість збережуть їх
від остаточного знищення. У таборах розпочався нечуваний до
цього процес: політв’язні вимагали нормальних умов праці та
поваги до людської особистості. Поступово сутички з табір
ною адміністрацією переросли на організовані виступи. Спа
лах непокори вибухнув і в Кінгірі, що в Казахстані. Повстан
ня 10 тисяч політв'язнів тривало з 16 травня по 26 червня
1954 року. Віталій Петрович Скірук був одним із тих, хто орга
нізовував повстання в'язнів у Кінгірі. В оргкомітеті він був
наймолодшим під псевдо "Віктор Ус" і входив до складу конс
піративного центру, тобто своєрідної служби безпеки табору.
Проти повстання були кинуті танки, артилерія та авіація.
Віталій чудом врятувався від культ і гусениць танків, які втоп
тували в землю живих людей. Загинуло понад 560 в'язнів,
серед них майже 200 жінок. Сотні людей стали каліками, 500
чоловік відправили в тюрми, понад 2,5 тисячі активних учас
ників повстання було переведено в інші табори. Кожен із них
отримав додатковий термін ув'язнення. А 13 організаторів були
засуджені до розстрілу, серед них і 25-річний Віталій Скірук.
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Пізніше п'ятьох із них і В. Скірука помилували, замінивши
розстріл 25 роками каторги. І знову були: Кінгірська, Володимирська, Іркутська тюрми, табір ”307" на будівництві Брат
ської ГЕС, Мордовія...
Повстання в таборі особливого режиму в Кінгірі поклало
край епосі масового насильства та вседозволеності каральнорепресивної машини СРСР.
Тільки хрущовська відлига та безкінечні прохання про по
милування, які писав в усі інстанції його батько, інвалід Дру
гої світової війни, врятували Віталія від розстрілу. 25 лютого
1966 року він звільнився з неволі і повернувся додому на Во
линь. У наступному році одружився з Оленою Георгіївною з
відомого українського роду Шиприкевичів. У подружжя
Скіруків народилася донька Леся. Жили, як і більшість інте
лігентних та чесних людей - скромно, важко, але гідно. В
умовах тодішньої дійсності для обдарованої людини, яка пре
красно вчилася в школі і була серед кращих студентів Луцького
педучилища, після "тюремних університетів" скрізь дорога "була
закрита". Доводилось працювати на важких і непрестижних
роботах. Крім того, Віталій Петрович був під "недремним
оком" КДБ, бо "становив потенційну небезпеку" для комуні
стичного режиму.
18-річне поневіряння в сталінських таборах не зломило його
духу і зміцнило переконання. Як вдалося вистояти, знав лише
він, Віталій Скірук. Не любив розповідати про пережите, про
камеру смертників, в якій довелося сидіти 9 місяців після по
встання в Кінгірі. Бо ці спогади немилосердно стискали серце.
Переніс кілька інсультів. 22 січня 1992 прокуратура Волинсь
кої області реабілітувала В. П. Скірука, оскільки злочинів "про
ти миру і людства" він не вчинив, а боровся за волю України,
послідовно й безкомпромісно. В страшні повоєнні роки не про
міняв своїх переконань на можливість спокійно закінчити педу
чилище і стати вчителем. І до кінця своїх днів твердо вірив, що
боротьба за незалежність рідної України не була даремною. Не
хай і довелося віддати за неї стільки років по тюрмах і таборах.
У 1998 на 69-му році життя Віталій Петрович передчасно
залишив цей світ, а в 2005 - відійшла на вічний спочинок і
його вірна подруга, дружина Олена Георгіївна. Хай пам'ять
про них буде вічною.
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НЕЗЛАМНА ВОЛЯ
Відгриміли останні постріли у рівненських та волинських
лісах. Земля, скроплена кров'ю повстанців, заліковувала після
воєнні рани. Люди пошепки передавали один одному звістку
про тих, кому вдалося озватися до рідних з тюрем і таборів
Сибіру. Селяни - мовчазні, мов тіні, поспішали на працю в
колгоспи. Відбудовувались міста.
Настала духовна тюрма. Кожен повинен був жити за ра
дянськими стандартами. А щоб остаточно знищити українсь
ку душу, комуністина влада закривала церкви, перетворювала
їх на склади для зерна і мінеральних добрив; забороняла вінча
тись, хрестити дітей, відправляти службу по покійнику. Люди
все це змушені були робити таємно. Було багато й таких, які
скорились системі. Почалась епоха маразму, брехні, підозрінь,
грабежів і блуду. І люди пішли в духовне підпілля.
А "всюдисуще око" КДБ скрізь вистежувало "неблагонадійних” . До них відносили всіх, хто чинив опір радянським
стандартам життя. Саме так оцінила система і Василя Семено
вича Квашу.
Народився Василь 7 січня 1935 року в с. Чекно Дубнівського повіту на Волині (нині Млинівський район, Рівненщина) в
сім'ї заможного селянина Семена Кваші. Його дитинство і рання
юність пройшли в умовах страшного лихоліття, що буревієм
пронеслось над нашою землею.
Василь Семенович з гордістю згадує, що першим його бук
варем була "Мала історія України" І. Крип'якевича, подарова
на повстанцями, і яку вивчив майже напам'ять, а пізніше, в
1949-1950 роках, переписував по пам'яті та розповсюджував
серед друзів-однодумців. Із сердечною теплотою згадує він і про
свою першу вчительку - Ларису Сергіївну Оверчук, що працю
вала в націоналістичному підпіллі під псевдо "Чайка" і безслідно
зникла восени 1944 року.
Зростав хлопець у національно свідомій сім'ї. Його батько
був зв'язковим УПА, рідні дядьки Петро і Микола поширюва
ли націоналістичні ідеї, один із них, Микола, загинув у бою з
енкаведистами в 1945 році. З повстанським рухом Кваша Ва
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силь був зв'язаний ще з 1951 року. Він був одним з організа
торів підпільного націоналістичного гуртка "Молода Січ", ос
новним завданням якого стала пропагандистська робота. Члени
гуртка поширювали інформацію, яку отримували через само
робні радіопристрої зі слухавками, та патріотичні вірші, що їх
писали Анатолій Стасюк, Володя Слопневський, Маруся Чер
няк і Василь Кваша. Поступово діяльність гуртка поширилась
на Ярославичі, Завалля, Боремець, Добрятин, Мальовану.
Члени гуртка діяли конспіративно, щоб уникнути сексотів.
Зв'язок із підпіллям ОУН-УПА тримався у великій суворій
таємниці. В. С. Кваша часто згадує своїх побратимів: Бондару
ка Анатолія, Квартирка Петра, Протолюка Петра і Савчука
Миколу із Боремця, Ходобчука Миколу з Ярославич, Піскарську Євгенію із Мальованої, Минька Івана із села Зади, Квашука Олексія і Квашука Георгія із Завалля, Олісницького Петра
із Перевередова, Полешка Олександра із Добрятина, Шила
Володимира із села Довгошиї.
В 1954 році Василь закінчив Новино-Добрятинську серед
ню школу. Працював у колгоспі. Служив в армії до 1957 року.
Після служби в армії працював учителем образотворчого мис
тецтва і креслення в Острожецькій школі і художником-оформлювачем у місцевому Будинку культури. Вступив на заочне
відділення Київського університету (факультет журналістики).
Кращі роки його життя проходили серед комуністичного ко
шмару, який різко не зачепив лише тих, хто волів "пересидіти
на печі", хто менше всього думав за духовність. Тоталітарній
системі заважали мислячі й чисті душею люди, були "небезпекчними” для неї. Бо здатна вона була управляти тільки тем
ним збайдужілим народом, безініціативною отарою.
У цьому "болоті” не кожному вдавалося зберегти чистоту
своїх поривів. Від моральної задухи втрачали звук і пісенність
слова, спотикався ритм у віршах. Слово поступово втрачало
свою свіжість, романтичну експресію. Система гнобила талан
ти... Але Василь не міг не писати й малювати. Це було його
покликання, дане Богом.
У 1962 р. за малюнок "Закриття церкви в с.Залав'є" попав
під нагляд КДБ. У 1967 за вказівкою КДБ був виключений з
Київського університету як "політично неблагонадійний". Але
Василь Кваша не схилив голови. Працював на різних роботах,
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в основному оформлювачем, писав і малював. Реальність ви
магала сатири...
У 1968 за ескіз малюнка-карикатури, на якому секретар
райкому партії та голова райвиконкому б'ють палицями куль
туру, КДБ встановило за ним постійний нагляд. Але він не
втратив почуття власної гідності, чинив духовний опір радянсь
ким стандартам, хоч і залишився на все життя "ізгоєм" систе
ми. Вірші й оповідання шляхом самовидаву розповсюджував
серед знайомих і друзів. Була в нього надійна опора - пам'ять.
Згадував тих, що любили господарювати на рідній землі, чия
молодість пройшла в таборах смерті. Часто роздумував над тим,
що система згноїла в тюрмах генетичне коріння нації - хазяї
на землі. Робив усе можливе, щоб наступні покоління знали
полеглих борців - героїв за волю нашу і незалежність. Нама
лював цілу серію портретів українських гетьманів, видатних
діячів, керівників ОУН-УПА, які зберігаються зараз у Волин
ському краєзнавчому музеї.
Його вірші, написані в різні роки, що передають почуття і
світосприйняття поета, ввійшли у збірку поезій "Блакитний
клекіт” . Цей рукописний збірник знаходиться в музеї, в штабі
Народного руху смт Млинова. Повісті "Над плином часу", "Роз
віяний страх", "Голос крові", "Лихо над Малином” , "Двоє", в
яких він описує героїв визвольного руху Млинівщини - в ре
дакції часопису "Нація і держава".
Василь постійно шукав себе в собі, пізнаючи глибинні корі
ння народу нашого, його вдачу. Черпав духовну силу з релігій
ної літератури, співав у церковному хорі. В його душі завжди
жила любов, віра і надія. Через все життя проніс любов до Ук
раїни. І сьогодні любить її любов'ю вищою за розум, сильнішою
за життєві блага і цим звеличує себе, свій народ та гідність
Людства.
Василь КВАША
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На майдані
Інавгурація
Як гарно! Як дружно! Як весело!
Оранжевий колір єднає серця!
Яку силу Господом в нього занесено Підняти з стагнації раба-старця!
Поглянь на майдан - не захочеш старіти,
Бо серце молодить один лиш момент,
Це - щастя народу! Це - чаша Амріти!
Он - вождь наш! Наш гетьман! І наш Президент!
А он - наша д’Арк, Юлія Тимошенко,
Яка вона гарна, розумна і горда.
Немає десь Кучми, нема Потебенька,
Додому зваливсь Янукович з біг-борда!
Є Ющенко в нас - наш вождь, президент,
Майдан обрав Юлію - свого прем'єра.
Молодить серця нас один цей момент,
Бо волі для нас відкриває він двері.
Січень 2005
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Післямова
Перегорнута остання сторінка. А в голові пульсує думка:
скільки ще їх, невідомих, що були заслані в табори смерті
Сибіру, Казахстану, Далекого Сходу, закатовано в тюрмах?
Ріки крові пролилися в часи національно-визвольної бороть
би. Скільки вистріляно учасників УПА! Скільки випито крові
з живих, котрі поневірялись у концтаборах сталінсько-брежнєвського режиму! Скільки вчених не довчилось, скільки та
лантів не розвинулось, скільки доль змарнувалось! Але Бог
посилав їм силу та здоров’я винести все це - і голод, і холод, і
знущання.
Земля, що має синів і дочок, здатних на великі подвиги і
терпіння, бездержавною не буває. Сьогодні ми маємо свою Дер
жаву. Бережімо її незалежність. Будьмо пильними, мудрими і
гордими. Наші душевні сили стомлені, тілесні сили ослаблені.
Та, незважаючи на все це, зробімо останній подвиг: не нарікай
мо, що в державній Україні тяжко живеться. "Нарікайли" ніде
і ніким не були пошановані. Станьмо стіною на наших кордо
нах, обороняючи спокій в душі народу, мир у наших селах і
містах. Станьмо кращими, ніж ми є: відновімо довір'я до себе,
віру в себе і своєю працею зробімо себе багатими людьми. Ди
вуймо світ практичною кмітливістю, винахідливістю, працьо
витістю, наполегливістю, організованістю, самодисципліною.
Відновімо життєвий досвід предків славних.
Бережімо свою Батьківщину, її незалежність, не забувай
мо, скільки життів справжніх патріотів віддано за те, щоб вона
стала самостійною, щоб належала дітям і внукам тих, хто віддав
за неї життя. Пам’ятаймо про тих, хто прожив своє життя з
великою любов'ю до України.
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Вдячна данина пам'яті
"Пам’ятаймо про тих, хто прожив своє життя з великою
любов'ю до України" - вірність цьому своєму кредо Рости
слав Островецький доводить і діянням, і словом. Чергове свід
чення - нова книга "Волинь. Земля нескорена". У ній - на
основі документів, спогадів, особистих вражень - розвідка про
діяльність Організації Українських Націоналістів та Україн
ської Повстанської Армії у контексті історичної Волині. У книзі
фігурують тисячі прізвищ тих краян, які поклали життя на
вівтар свободи і державності.
Особливо вагомі дослідження краєзнавця й історика, де
йдеться про Колківську республіку та про бій у Новому Зато
рові. У розділі "Історія в людських постаттях" Ростислав Ост
ровецький пропонує власний погляд на долі Ніла Хасевича,
Дмитра Клячківського (Клима Савура), Василини Демчинської, Василя Потаповського, Віталія Скірука, Василя Кваші
«Земля, що має синів і дочок, здатних на великі подвиги і
терпіння, бездержавною не буває", - резюмує краєзнавець і
літератор.
"Волинь. Земля нескорена" - книга, що стане у добрій на
годі кожному, хто прагне пізнати правду, усвідомити мораль
ний обов'язок за майбуття перед тисячами тих, хто поліг за
волю України.
Віктор ВЕРБИЧ,
член Національної спілки
письменників України
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